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ОПТИМАЛНАТА МЕДИЦИНА СРЕЩУ
ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ НЕЛЕЧИМИ БОЛЕСТИ
Този доклад не е изграден по каноните на официалната медицинска наука,
защото аз съм убеден, че тези канони вече пречат на медицината да се развива и на
хората да се лекуват човешки, тоест разумно, щадящо, ефикасно. Моят доклад не
просто нарушава утвърдените конвенционални принципи и практики в медицината,
но ги и отрича като все по-малко продуктивни, все по-абсурдни, все по-ненаучни и все
по-нехуманни. Този доклад предлага нови възгледи за здравето и болестта, за
профилактиката и терапията. Тези претенции се основават не само на добри
намерения, а и на реални факти, на практически резултати от лечението на няколко
десетки хиляди пациенти, обхващайки над 100 заболявания, сред които и много от
списъка на така наречените “нелечими” болести: множествена склероза, рак,
диабет, хипертония, астма, артрит, Паркинсон, грип, поликистоза и т.н.
Успешното лечение на такива “нелечими” болести или, по-точно казано, на
такива пациенти, или поне постигането на непознато досега подобрение на тяхното
здравно състояние не е измислица, не е плод на плацеботерапията, не е мечта, а е
обективизиран и документиран оздравителен процес.
Не бих ви занимавал с тези общи теоретични разсъждения, но за съжаление без
тях не е възможно да разкажа ясно и разбираемо за необичайните резултати, които
искам да ви съобщя. Те са регистрирани при лечението на болни от Паркинсон, рак,
астма, хепатит, ревматоиден артрит, хламидиоза...
Тъжно е, че макар и многократно да съм отварял дума, включително и на
Първата конференция за Саменто през 2001 г., за новите медицински концепции,
върху които се градят моите терапевтични успехи, почти никой (нито лекари, нито
специалисти, нито пациенти) не забелязва концепциите, а почти всички се
интересуват само какви билки използвам и в какви дози. Все пак е добре, че не питат
какви антибиотици и кортикостероиди употребявам, но такъв подход към болестта и
лечението не води далече. И не искам да кажа докъде води - скръбната световна
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статистика на конвенционалната медицина е твърде красноречива и отчайваща.
Медицината, която аз проповядвам, предлагам и прилагам, се нарича
ОПТИМАЛНА МЕДИЦИНА. Без нейното разбиране, усвояване и практикуване е
невъзможно да се постигнат и постигат лечебните резултати, които отчитам - те са
ОПТИМАЛНИ! Иначе със или без Саменто, със или без Гинко билоба, със или без
Коензим Кю-10 - успехите ще се редуват с неуспехи, надеждите - с разочарования,
точните попадения - с печални грешки, началното подобрение - с неочаквано
погребение... И пациентът или неговият лекар ще се чудят и в двата случая, без да
проумеят нито защо болният понякога се подобрява или даже оздравява, нито защо
друг път се влошава или умира.
Казано накратко - ОПТИМАЛНАТА МЕДИЦИНА обединява всичко или почти
всичко най-добро, което е създала и научната медицина (особено в сферата на
диагностиката), и алтернативната медицина (особено в областта на природолечението
- фитотерапия, апитерапия, лечебно хранене и др.). Към това добавям и някои мои
виждания за ОПТИМАЛНАТА АНАМНЕЗА НА ПАЦИЕНТА, както и някои мои
възгледи

за

ОПТИМАЛНОТО

(непрактикувано

никъде

другаде

от

лекари,

специалисти или знахари!) ДИАГНОСТИРАНЕ НА БОЛНИЯ.
Нали беше казано отдавна, че който добре диагностира, той и добре лекува.
Няма да тълкувам обаче тези думи сега - в тях е скрит първият ключ към
терапевтичния успех.
Вторият ключ към здравето е ОПТИМАЛНИЯТ ЛЕЧЕБЕН КОМПЛЕКС,
съобразен

с

ОПТИМАЛНАТА

ИНДИВИДУАЛНА

ХАРАКТЕРИСТИКА

НА

ПАЦИЕНТА: диагностични находки (особено в кръвен серум и секрети), физическо
тегло, вредни навици, преживени заболявания, професионална и семейна среда и т.н.
В своята лечителска практика аз използвам само природни лечебни средства:
висококачествени стандартизирани билкови и други продукти, лицензирани от
здравните власти в страната производител (САЩ, Финландия, ЮАР, Испания), както
и в България.
На първо място, най-често, почти винаги използвам Саменто! Както лекарите,
по една лоша традиция, използват най-често антибиотици, кортикостероиди,
нестероидни противовъзпалителни средства, антидепресанти, аналгетици... Всъщност
между синтетичните медикаменти и Саменто има известна база за сравнение - към
медикаментите обикновено има един дълъг списък на страничните им ефекти, а към
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Саменто има един дълъг списък на оздравителните му въздействия: антивирусни,
антибактериални,

имуностимулиращи

и

имуномодулиращи,

обезболяващи,

кръвоспиращи,

противопаразитни,

антитуморни,
детоксикиращи,

противотемпературни, антихипертензивни... Този списък се удължава непрекъснато.
Нито една от познатите билки, нито едно от съвременните лекарства не може да
се мери със Саменто. Саменто надмина всичко познато в терапията поне по няколко
показателя: безвредност, сила и бързина на действието, ефикасност и непознат
досега по широтата си лечебен обхват. Вече имах възможност да изкажа моите
коментари за това “изумително лечебно действие на Саменто”, както се изразява
проф. Осуалд. То е заложено в уникалния биохимически състав на билката. И веднага
бързам да подчертая, че всеки опит за самолекуване със Саменто, понеже то е много
лековито и много безопасно, както и всеки опит да се прилага Саменто при тежки
здравни проблеми, без да се диагностира оптимално болният, в последна сметка не е
в интерес на пациента, а понякога това може да компрометира незаслужено
изключителната слава на Саменто.
Ето само няколко конкретни илюстрации, които свидетелстват, че Саменто
може както да повлиява благоприятно симптомите, така и да елиминира причините на
огромен брой заболявания, някои от които и до днес са известни в официалната
медицина като нелечими:
1. Ето какво ми пише Р.Р. от гр. Сливен: “В края на 2001 г. и аз, 80-годишната
баба, претърпях операция от рак на гърдата. Първите шест месеца употребявах,
както предписвате, Саменто и Ройбос всеки ден - сутрин и вечер, а после и досега пия
всяка сутрин по една капсула Саменто с Ройбос. Ползвам и други продукти на
“Лечител”: испанските диетични бисквити, Гинкомакс... Вашите вълшебни билки ми
нормализираха и кръвното налягане, и кръвната захар, а ПАРКИНСОНЪТ,
който бях получила през тези две години, ОТЛЕТЯ, та се не чу и не видя повече...
Сега се чувствам бодра и силна като на 20 години. Всеки ден преди и след обяд съм на
разходка с мои приятелки, които са 60-70-годишни. Всички ми казват, че съм имала
походка като на момиче, защото 20-годишните ми болки в коленете - и те
изчезнаха...”
2. Екатерина Атанасова от Варна ми пише: “Искам да Ви разкажа за сестра ми,
която живее на село и вече трета година е болна от Паркинсон. В началото сестра ми
вземаше от продуктите на “Лечител” - Пикногенол и Селесан, заедно с изписаното й
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от лекарите лекарство Мадопар. Получи облекчение, успокои се нервната й система,
но си остана все така скована, трудно вървеше и не можеше дори хляб да си
отреже. Едната й ръка беше неподвижна. От два месеца ползва Саменто 120 мг,
после продължи, както препоръчвате, с 600 мг. Сега сестра ми по няколко часа на ден
върви свободно, като че ли никога не е била болна от Паркинсон. Може сама да се
изкъпе и дори да изпере на ръка. Това за нас е чудо!”
3. Третият случай е онкологичен. Болната Е.Л. е 76-годишна, съпруга на
професор по медицина, който е създал няколко реномирани медикамента. Жената има
диагноза генитален рак с метастази в цялото тяло, терминален стадий - с
денонощни болки и кръвотечение, което не можеше да се спре с никакви средства
на световната онкология. Пациентката беше на легло. По молба на нейния съпруг
лечението й започна на 15 април 2001 г. със Саменто 600 мг. Предписах й доза: 3
пъти дневно по една капсула, половин час преди хранене, с чаша топъл чай
Ройбос.
Първите благотворни ефекти от това лечение дойдоха на шестия ден - болките
намаляха дотолкова, че болната вече нямаше нужда от класическите, безпомощните
и вредни болкоуспокоителни лекарства, а непрекъснатото кръвотечение беше
преустановено! Тя беше спасена и оттук нататък всеки ден от живота й се дължеше
на непознатите още напълно лечебни сили на две растения и най-вече на Саменто.
След два месеца и половина обречената на смърт, отписаната от ортодоксалната
медицина пациентка излезе на разходка (и обиколи два пъти известната Докторска
градина) със своя съпруг - професора по класическа медицина, създателя на мощни
синтетични медикаменти, който повярва във феноменалната мощ на билките и не се
излъга.
За съжаление по-нататъшното проследяване на оздравителния процес стана
невъзможно по независещи от мен причини.
4. Болната С.Н. от Шумен страда от хепатит. Кръвните анализи показват много
високи стойности: АСАТ - 850, АЛАТ - 1980. По-задълбоченото изследване на
пациентката установи, че тя боледува от медикаментозен хепатит.
Въпреки отчаянието и неверието, че вече нещо може да й помогне, още докато е
в болницата, тя започва лечение със Саменто и Ройбос. За по-малко от месец
необичайно високите стойности на чернодробните показатели АСАТ и АЛАТ
влязоха в норма. След употребата на общо 5 опаковки Саменто болната се чувства
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добре и след деветия месец...
5. 68-годишната учителка С.Б. е от Плевен. Боледува, по-точно е да се каже боледуваше от БРОНХИАЛНА АСТМА - цели 36 години! Диагнозата е установена в
Университетска болница - Плевен, и потвърдена от Републиканската лаборатория на
Института за заразни и паразитни болести в София. Лекувана е с нофилин, клемастин,
антибиотици, сиропи, салбутамол. Естествено само симптоматично. Доказана е
алергия към домашен прах, птичи пух и перушина, различни парфюми, цветен
прашец от треви и цветя. Подложена е на десенсибилизация от 1969 до 1980 г.
Тежката кашлица намалява, но затрудненото дишане остава. Бързата умора - също.
От използването на инхалаторите с Беклофорте и Вентолин болната получава
дерматит (обриви и сърбежи).
След тримесечно приемане на Саменто 600 мг в доза 2 по 1, с чаша чай Ройбос,
половин час преди хранене, трудното вдишване и издишване изчезна. Изчезнаха и
обривите, и сърбежите, получени от кортикостероидното “лечение”. Инхалаторът и
всички досегашни медикаменти станаха излишни, не се прилагат. Този траен ефект се
наблюдава вече над 9 месеца. Болната коментира резултата от лечението със Саменто
така: “Родих се!”
6. Пациентката Ж.И. е 80-годишна. Оперирана е преди 15 години от РАК НА
ГЪРДАТА. Свърза се с мен през пролетта на 2001 г., когато в медицинското й досие
бяха вписани следните диагнози и болестни симптоми: двустранен хроничен
пиелонефрит, хроничен гастродуоденит, хипертония, безсъние, конюнктивит,
световъртежи, алергии, хрема, трахеит, ревматични болки, пародонтоза, сърбежи
по цялото тяло, стеатоза на черния дроб... Дотогава беше лекувана безуспешно с
нестероидни противовъзпалителни средства, антибиотици и какво ли не. Кръвната й
захар показваше леки наднормени стойности, кръвните масти - също, туморният
маркер (СА 15-3) се движеше в диапазона от 19 до 52 (4.9.2000 г. - 28.6.2001 г.).
Утайката (СУЕ) беше над нормата - от 20 до 60 (за периода януари-октомври 2002).
Назначих й тестване, каквото никой дотогава не беше й правил - за Хламидии и
Хеликобактер пилори. Резултатите бяха: Хеликобактер пилори - позитивен (240),
Хламидия трахоматис - позитивен (1:512).
След продължително лечение основно със Саменто 600 (и още пет-шест
природни продукта), по сложна схема, беше постигнато следното:
Първо - отшумяха всички болестни симптоми.
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Второ - някои параклинични резултати се движат в горната граница, но
обикновено са в норма (глюкоза, липиди, чернодробни ензими).
Трето - някои показатели, като туморен маркер СА 15-3 и СУЕ, още не са
напълно нормализирани.
Четвърто - Хеликобактер позитивен от 240 намаля на 90, позитивен (9.5.2001 22.4.2002 г.).
Пето - ревматичният показател AST от 1:264 (9.5.2001) бе сведен до 1:16,
отрицателен резултат.
Шесто - Хламидия трахоматис от 1:512 (9.5.2001) бе сведена до нула
(22.4.2002).
Седмо - болната се чувства бодра, жизнена, тонизирана, без проблеми. На 80
години!
В подобни случаи като този с 80-годишната пациентка най-ярко проличават
предимствата на Саменто пред медикаментите. Става ясно как и защо Саменто се
справя с куп болести, включително и такива, срещу които и най-модерните лекарства
са безсилни. Лекарите се опитват най-често с лекарства да лекуват една или друга
болест, с едни лекарства - артрита, с други - хипертонията, с трети - рака, а после
добавят и трето, четвърто, пето... лекарство, за да отстранят дерматита или
медикаментозния хепатит, или улцерозния колит, които са предизвикали, докато са се
опитвали да излекуват толкова много диагнози с толкова много медикаменти,
притежаващи толкова много странични ефекти... Саменто не лекува болести,
Саменто лекува болни хора!
Чрез прилагането на оптималната диагностика в повечето случаи лекарят може
да стигне наистина до корена на болестта, до причината или причините, които я
пораждат. Това увеличава шансовете не просто за лекуване, а за излекуване на
пациента. Научната медицина говори за радикално, патогенетично, дефинитивно,
тоест истинско лечение. Саменто не говори - то го върши. Такава истинска терапия е
по силите и на други билки, и на други природни лечебни средства. Саменто просто
притежава оптималните терапевтични качества.
Трябва да признаем, че Саменто е нещо много повече от нашата представа, от
нашите оценки, от нашите сегашни знания за него. И всеки ден от бъдещето ще дава
нови и нови аргументи в подкрепа на това твърдение-прогноза.
Забележете - докато конвенционалните лекарства са предназначени да
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ликвидират поне една болест, Саменто никога не се ограничава в елиминирането
само на едно заболяване. Тук е моментът отново да подчертая, че то може да свърши
най-добре тази работа, ако въз основа на една оптимална диагностика билката бъде
приложена в оптималните за случая дози. По такъв начин Саменто успява както при
отделни пациенти, така и само у един пациент да се пребори с десетки болести и
болестни симптоми, включително и от тъй наречените “нелечими”. То успешно
нормализира кръвното налягане (като намалява високото и повишава ниското),
нормализира и кръвната захар, холестероловите стойности, повишената температура и
кръвна утайка (СУЕ), елиминира вирусни, бактериални и други инфекции,
възстановява отслабената имунна система, която на свой ред довършва цялостния
оздравителен процес.
Като разказвам тези небивали по-рано или дори сензационни случаи, аз не
искам да кажа, че със Саменто или други природни лечебни средства може да се
излекува например всеки болен от рак, но и не казвам, че не може да се излекува.
Необходими са няколко години още, за да имаме ясния, безапелационния,
неопровержимия отговор на този голям въпрос. Аз гледам с оптимизъм на този
предстоящ отговор.
Засега обаче без съмнение вече имаме очевиден отговор на въпроса - какво
могат билките, какво може Саменто, какво може Оптималната медицина?
Следвайки определени правила и изисквания за диагностика, лечение и поведение, 1)
моите пациенти се подобряват субективно и обективно по-бързо, отколкото
лекуваните с конвенционални средства, 2) оздравяват по-често, отколкото отчита
статистиката на официалната медицина, 3) даже когато умират, те дочакват своя край
в спокойствие, във физически и душевен комфорт, без болки и безсъние, без страх и
страдания от най-различен характер.
Ето това може да даде на човечеството САМЕНТО - в частност, а по принцип
това може да даде на света ОПТИМАЛНАТА МЕДИЦИНА!
10.10.2003
Атанас ЦОНКОВ,
Главен редактор на в. “Лечител”,
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***
Трябва да се добави, че днес е невъзможно да се говори за автентична
ОПТИМАЛНА МЕДИЦИНА, ако при болния не се приложи и моят
Комплексен метод за оптимално диагностиране, създаден през 2005 г. и
включващ както Симптоматичния Интегрален Тест (СИТ), така и
Лабораторния Индиректен Тест (ЛИТ).
Кой знае защо не се забелязва никакъв интерес към тези тестове и към
принципите на ОПТИМАЛНАТА МЕДИЦИНА нито сред многохилядната
лекарска гилдия, нито сред "здравеопазната" администрация, нито сред
академичните учени, нито сред политическите лидери...
Може би за тях не съществуват медицински тайни и проблеми, може би
българите вече преливат от здраве?!... А и хората по света?
11.11.11 г.
Атанас ЦОНКОВ
Медицински консултант на в. "Лечител"
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