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There are no translations available.

Здравейте!

Тези които не успяха да дойдат на нашата здравна беседа изнесена Д-р Цанкова
разбира се, се интересуват как мина. Ето едно запитване от Facebook и няколко
отговора:

Diana Kolarova:

August 5, 2010 at 9:11am

Subject:

Pozdravi ot goresta Varna

Kak be6e zdravnata beseda? Nau4i li nesto interesno i novo? Nali znae6 kakvo ni interesuva-kak da ots

Ste razkazva6 kato se varna s podrobnosti!
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Здравей Дияна,

Д-р Цанкова отговори на всичките ти въпроси като изнесе една чудесна, ерудирана
лекция, пълна с интересна и полезна информация и много практически съвети.
Слушахме я с интерес в продължение на повече от два часа, а накрая разбира се я
затрупахме с въпроси и времето едва стигна. Тя има голям практически опит като
холистичен терпевт и пациенти от цял свят търсят съветите и в здравен център Дар в
София. Лекцията и беше подкрепена с множество примери за хора, на които е
помогнала, и това за мен беше доказателство за ефективността на нейните методи и
подходи на лечение.

Хубавото е, че нейната книга "Разделно хранене" е вече в нашата библиотека. В нея има
голяма част от практическата информация изнесена в лекцията. Една голяма таблица
за съвместимостта на различните храни е закачена на хладилника в кухнята. Аз от три
дни спазвам наставленията, които са лесни, но не интуитивни и вече чувставам
положителен ефект - младея и хубавея!

Написах е-мейл на Руми да и благодаря, а тя веднага допълни съветите да пия
определени сокове, които помагат за моите стомашни проблеми. Прекрасен човек!
Радвам се, че съдбата ни събра и се надявам и за в бъдеще да имаме нови, хубави
срещи и дълготрайно приятелство!

Elly

Здравейте!

Искам да споделя мнение за беседата на Д-р Цанкова по въпросите за личното здраве.
Беседата беше много полезна за всички слушатели. Лекарката, макар и високо
ерудирана, поднесе темата на много достъпен за слушателите език. Бяха засегнати
различни методи на алтернативната медицина като се наблегна на отговорността, която
всеки носи за личното си здраве. Чела съм доста статии на тази тема, но винаги
авторите се стремят да докажат, че това което те препоръчват е най-правилно като се
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стремят да злепоставят колегите си. Д-р Цанкова не постапи така. Показвайки своя
опит тя нито веднъж не отрече заслугата на колегите си. Практиките, които тя
препоръча са лесно изпълними от всеки един човек. Тя успя да ни спечели за каузата
на здравословния начин на живот, за да сме не само здрави, но и жизнено активни. Дни
наред в насхето семейство коментирахме нейните препоръки и ги споделяхме с други
наши близки. Бих желала отново да посетя беседа на тази приятна и достъпна за
общуване лекарка.

Донка Мошелова, Carlsbad CA

Скъпи приятели,

Отдавна се интересувам от алтернативна медицина и по тази причина посетих лекцията
на Д-р Цанкова с голям интерес. Много се впечатлих от нейната жизненост,
вдъхновение и ентусиазъм. Радвам се много, че и в България вече проникват идеи от
този род и има лекари като нея, които ги прилагат към лечението на техните пациенти.
Всъщност в България отдавна има традиция в употреба на билки и други методи на т.н.
"народно лечение". Д-р Цанкова играе важна роля за продължаването на тази
традиция в модерно време и прилагането на допълнителни нови методи. Тя проповядва
природосъобразен живот и всекидневни навици за добро здраве и духовен живот. Така
може да се осъществи ефективна профилактика, вместо да започнем да се грижим за
себе си чак като се разболеем. Но дори и при болестно състояние, Д-р Цанкова явно е
помогнала на много хора, които са били отписани като неизлечими. Така тя дава
надежда, че тялото "знае" как да се излекува, стига да му се даде възможност и да му
се помогне с един цялостен подход, вместо да се лекуват отделни части сякаш не са
свързани помежду си. Останах с много добри впечатления от лекцията и си тръгнах
мотивирана да променя някои неща в моето всекидневие.

Марияна Еневa, San Diego CA

Драги приятелки,

Лекцията беше чудесна и горещо препоръчвам подходите и книгата на Д-р Цанкова на
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всеки, който вярва в превентивната медицина. Трябва да внимаваме как живеем,
защото не сме по-силни от природата. Нашето здраве е ценно за нас и за близките ни.
Нека да се събираме, нека да сме добре (доколкото може!)

Leny
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