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Крис Уорк: Здравейте. Аз съм Крис от "Chris Beat Cancer". Mоята гостенка днес не се нуждае от 
представяне, така че няма да получи такова. (смее се) 
 
Крис Кар: Добре. (смее се) 
 
Крис Уорк: Здравей, Крис. 
 
Крис Кар: Здравей, Крис. 
 
Крис Уорк: Крис Кар е изключителна! Самата те се бори с рак от много години и е една от 
изключителните личности в областта на здравословния начин на живот. През 2003 г. тя е 
диагностицирана с рак в четвърти стадий, епителиоиден хемангиоендотелиом. 
 
Крис Кар: Не ми каза, че ще правиш куклен театър. Щях да донеса моята кукла. 
 
Крис Уорк: Само тази кукла имам. Имам приятел, който продава кукли. Не прави куклени 
представления, но продава кукли по целия свят. Попитах го дали има кукла доктор. Оказа се, че 
има. Да ти представя доктор Муди. Той може би ще се появи още няколко пъти по време на 
интервюто. 
 
Крис Кар: Здравейте, д-р Муди. 
 
Крис Уорк: Крис е автор на множество бестселъри, включително бестселърите на "Ню Йорк 
Таймс" Crazy Sexy Diet и Crazy Sexy Kitchen. Създател е на невероятния блог www.kriscarr.com, 
който следвам от 2009 г. 
Какво още мога да кажа за теб? Крис е един от организаторите на световната среща Healing 
Cancer World Summit от 17 до 23 октомври, в която имам честта да участвам.  
Имаме много общи неща. Диагностицирани сме през 2003 г.. Отказали сме химиотерапия. 
Променили сме коренно живота си. Консумирали сме огромни количества сурова храна и сокове. 
Станахме известни блогъри с сферата на здравето. И двамата се казваме Крис. Имаме доста 
общо помежду си. 
 
Крис Кар: Винаги носим едни и същи цветове, когато се виждаме в Skype. Това е още нещо, което 
хората трябва да знаят. 
Двамата с теб говорихме на Healing Cancer World Summit през 2011 г., която беше организирана от 
нашия приятел Кевин Джани, който заедно със съпругата си основаха Annemarie Skincare. Много 
от моите приятели и последователи познавах от Annemarie, а той беше блогър в Renegade Health. 
Двамата с теб бяхме на срещата. Аз знаех кой си, защото те следя от няколко години и много 
исках да се запозная с теб. Разбира се, Кевин щеше да ни запознае, ако го бях помолила, но не го 
направих. Между другото, ти също не поиска да се запознаеш с мен. Запознахме се миналата 
година. Шест години по-късно. Причината, поради която не помолих Кевин да ни запознае, не 
мисля, че съм ти казвала - това е, че по това време бяха излезли сериите ти “Square One”. Книгата 
ти със същото заглавие се продаваше много добре. Мислех, че си прекалено зает, за да се 
занимаваш с нови хора.  
 
Крис Уорк: Това не е вярно! 
 
Крис Кар: Бях объркана. Много те харесвах заради това, което правиш, но се страхувах да не се 
разочаровам. Бях срещала други инфлуенсъри, към които гледах с надежда, но се оказаха ужасни 
в действителност. Държах се на разстояние, защото си мислех, че си страхотен и не исках да 
разбирам, ако това не е така. Това е истината, колкото и глупаво да звучи. Признавам си колко 
глупаво е било да не се свържа с теб и съжалявам за това. Приятели сме само от около година и 
нещо, а щяхме да сме приятели от много по-дълго. 
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Крис Уорк: Когато се срещнахме за първи път, те прегърнах веднага. Казах ти: "Толкова съм 
щастлив, че се срещнахме. Твой фен съм. Следя и се радвам на нещата, които правиш. Чаках 
този ден.” 
 
Крис Кар: Отвърнах ти "И аз.” 
 
Крис Уорк: Много хора те познават и знаят коя си. Много хора познават историята ти, но има и 
такива, които не са чували за теб. Ще се радвам да разкажеш историята си отново. Ще ти задам 
много въпроси, които ще звучат, сякаш не съм я чувал, но така ще я направя по-ясна за хората. 
Научих, че си била момиче на Bud Light в няколко реклами на Super Bowl. Това е чудесно! 
 
Крис Кар: Да, но в тях аз винаги бях забавният помощник. Не бях голямото момиче Bubba Boom 
Bow. Бях тази, която предивикваше смях. 
 
Крис Уорк: Могат ли да бъдат намерени онлайн? 
 
Крис Кар: Мога да ти изпратя линкове. Когато ми поставиха диагнозата, вървях по толкова 
различен път. Бях в процес на промяна на кариерата си. Опитвах се да следвам сърцето си. 
Занимавах с музика от дете. Преместих се в Ню Йорк, когато бях на 19 години и скоро след това 
намерих първия си агент. Бях професионална танцьорка и актриса, а също и преподавател по 
актьорско майсторство. За мен рекламата винаги е била само средство за издържане. Имах 
огромно желание да стана голяма филмова звезда, но това така и не се случи. Сега съм 
благодарна, че това никога не се случи! Бях много добра в продажбата на продукти, които вече не 
бих продавала. Направих много телевизионни реклами. По късно си намерих работа като 
преподавател в Нюйоркския университет, където учех студентите как да се държат пред камера 
при снимане на телевизионни реклами. 
 
Крис Уорк: Коя е рекламата, за която съжаляваш най-много? Или може би най-смущаващата? 
 
Крис Кар: Веднъж играх хлебарка. Главата ми беше върху тяло на хлебарка. Това не е шега. 
После започнах да получавам голяма заплата. Това беше супер, защото когато ми поставиха 
диагнозата, имах наистина много добра здравна осигуровка.  
Исках да променя живота си, знаех, че нещо предстои. Беше ми писнало да се преструвам, на 
такава каквато не съм и да чакам някой да ме заебележи и ми даде възможност да се изявя. 
Творчеството винаги е било важна част от живота ми и смятам, че е било от съществено значение 
за изцелението ми. Преминах към работата зад камера и направих първия си късометражен 
документален филм. Да! Просто ми омръзнаха пилотните сезони и ми омръзнаха отказите. Все 
още обичам да правя телевизионни реклами. Върнах се в училището за фотография и отворих 
малък фотографски бизнес. Наистина обичам да разказвам истории, било то в снимки или филми. 
Исках да стана режисьор и да разказвам историите на другите хора, а не само моите. Не беше 
дошло времето на моята история. Аз нямах собствена история. Все още четях сценарии и се 
преструвах на някого. Бях решила да напусна актьорството. Правех реклами, за да мога да си 
плащам сметките. 
После ми поставиха диагноза и всичко се промени. Беше Денят на влюбените през 2003 г., а аз 
имах много рядък вид рак - епителиоиден хемангиоендотелиом, който е вид сарком. 
 
Крис Уорк: Какви са симптомите? 
 
Крис Кар: Малко са странни нещата с моето заболяване. Нещо от сорта "наблюдавай и чакай", 
защото може да бъде бавно развиващо се, може да бъде агресивно… може да започне да се 
развива бавно в началото, а после да стане агресивно. Наистина не може да се прогнозира как ще 
се развие. Повечето пациенти нямат симптоми. Откриването става случайно. Някои пациенти имат 
симптоми. Това зависи от местоположението в тялото. Не знам дали съм имала симптоми преди 
диагнозата, защото бях от хората, които трябва да са пред умиране, за да отидат на лекар. 
 
Крис Уорк: Поне някакви сиптоми нямаше ли? Някаква болка? 
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Крис Кар: Ракът е започнал в черния ми дроб, а след това е метастазирал в двата бели дроба. 
Туморите в черния ми дроб бяха много по-големи от туморите в белите ми дробове. Нямах идея 
какво се случва в тялото ми, но имах силни болки. Отидох при личния си лекар, мислейки, че това 
са газове. Имах запек, защото не ядях зеленчуци, не пиех вода, вместо нея пиех уиски и още куп 
други неща. 
 
Крис Уорк: Пушеше ли? 
 
Крис Кар: Пушех и живеех доста бурно в Ню Йорк. Това е всичко, което ще кажа за тогава. Не се 
грижех за себе си. Не знаех как да се грижа за себе си. Наскоро изнесох лекция, в която говорих за 
това, че тогава не бях привърженик на здравословния живот. Дори не исках да живея 
здравословно. Исках да градя кариера, да срещна мъжа на живота си и да си купя къща. Исках да 
уредя живота си. Грижата за себе си винаги е била нещо, което оставях за по-нататък, когато се 
наложи. 
 
Крис Уорк: Бях същият. Да, точно такъв, супер амбициозен. Бях инвеститор в недвижими имоти и 
музикант. Пишех песни, свирех, опитвах се да изградя бизнес с недвижими имоти и не се грижех за 
себе си. 
 
Крис Кар: Не се чувствах добре. Накрая се обадих на лекаря си, който каза, че може да е жлъчка. 
На това приличало въз основа на симптомите, които описвах. Сигурно щеше да се наложи да я 
извадят. Направиха ми ултразвук и той откри множество лезии в черния ми дроб. Не знаех какво 
значи лезия. Чудех се как са се образували и дали не са вследствие на уискито, което пиех. 
Лекарят каза, че лезиите са тумори. Бях сама в този момент. Обадих се на родителите си и им 
казах, че с мен се случва нещо много сериозно, че не съм сигурна накъде ще се развията нещата, 
но трябва да дойдат в Ню Йорк. 
След това ми направиха скенер и установиха, че имам тумори и в белите дробове, т.е. метастази, 
но все още не се знаеше дали е рак. Направиха ми биопсия и се оказа, че това е много рядък вид 
сарком, за който много малко лекари знаят. Това заболяване е толкова рядко, че засяга само 
няколкостотин души годишно в САЩ. Има само няколко места и лекари, които са наясно с вида 
лечение, могат да определят прогнозата за развитие на болестта и начините за проследяването й. 
Не отидох на никое от тези места в началото. Исках да проуча всичко възможно с помощта на 
моите приятели и семейство, защото първият лекар, с когото говорих, предложи трансплантация 
на три органа. 
 
Крис Уорк: Белодробна трансплантация? 
 
Крис Кар: Да, на двата бели дроба и на черния дроб. 
 
Крис Уорк: Дори не съм чувал, че могат да се правят толкова сложни трансплантации. 
 
Крис Кар: Аз също не съм. В този момент осъзнах, че не знам нищо. Дори след като разбрах какво 
е заболяването ми и че наистина е сарком, реално не знаех нищо! Беше абсурдно. В следващата 
болница, в която отидох, не знаеха абсолютно нищо за този вид рак. Отидох в друга. Събрах 
четири или пет мнения. Не помня точно … 
 
Крис Уорк: Ще вземем главата ви и ще я сложим на ново тяло … 
 
Крис Кар: Това може да е било по-лесно от някои от нещата, които ми предлагаха.  
 
Крис Уорк: Искам да те поздравя, че си проявила здрав разум и си преценила, че ти трябва второ 
мнение. Повечето пациенти не го правят. Лекарят им казва нещо и те приемат, че това е, което 
трябва да напраят. 
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Крис Кар: Абсолютно си прав! Не бях се замисляла до момента, но мисля, че имаше две неща, 
които ми помогнаха. Първо, аз слушам избирателно, когато не ми харесва това, което чувам. 
Второ, много вярвам на интуицията си. Доста често забравям за нея, но когато се сетя, й се 
доверявам. Молех се, вглъбих в себе си, стоях неподвижно и се надявах да разбера в каква посока 
да продължа. Посоката беше: “Продължавай да търсиш”. Лекарите са добронамерени, но те не са 
капитана на моя кораб. Продължих да търся. В следващата болница, в която отидох, ми даваха 
десет години живот, а това беше много време. Казаха ми: “Имаш късмет, че ти остават десет 
години живот.” По онова време бях на 31 години, а наскоро навърших 47 години. Казвах си: “Това 
не е достатъчно време. Знам, че това не са десет месеца и съм благодарна за това, но това не е 
достатъчно време!” Предложиха ми радикално лечение, което евентуално да забави развитието 
на болестта. Обясниха ми, че това лечение няма да доведе до ремисия. Нямахме идея за 
скоростта на развитие на заболяването, така че беше неясно дали това радикално лечение трябва 
да започне веднага и дали е наложително.  
Най-накрая намерих лекаря, който знаеше най-много за моето заболяване. По онова време той не 
приемаше нови пациенти, но аз бях упорита в опитите си да стигна до него и накрая успях. 
Оттогава той е моят лекар. Не съм провеждала никакви лечения и терапии използвани 
стандартната медицина. Добре съм. Вече 15 години живея с рак в четвърти стадий. 
 
Крис Уорк: Позволи ми да те прекъсна, за да кажа нещо. Това е изключително важен урок от 
твоята история. Всеки пациент трябва да намери лекар, който наистина е специалист по неговото 
заболяване, но който го подкрепя. Както ти каза, лекарят не е капитана на кораба. Вие сте 
капитана на вашия кораб. Лекарят трябва да е някой, който ви подкрепя, който не ви плаши, не 
използва страха като оръжие и не се бори с вас. Ако срещите са стресиращи и предизвикващи 
страх, това не е правилният човек. 
 
Крис Кар: Да, напълно си прав за това. Толкова често се отказваме от силата си, защото мислим, 
че лекарите знаят повече от нас. Да, в някои отношения те наистина знаят много повече, но никой 
не знае повече за тялото ви от вас и никой не усеща интуицията ви както вие. Работата с този 
лекар е партньорство. Както каза - хора, които ще ви уважават и може би няма да подкрепят 
всичките ви решения, но ще се отнасят към вас с уважение. Това беше много важно за мен. Моят 
лекар в "Данафарбър" е такъв човек. Той ми каза: “Не знам дали ще ти хареса това, което ще ти 
кажа”. В онези дни, Крис, не бях попадала на хора като теб.  
Единственото, което знаех за рака, беше, че ако се разболееш и си в четвърти стадий умираш, а 
единственото, което можеш да направиш е операция, химиотерапия и лъчетерапия и че тези 
лечения могат да проработят, а могат и да не проработят. Не бях срещала пациенти, които живеят 
с рака като мен, като с хронично заболяване. 
Той беше първият човек, който дойде и каза: "Сега съвсем ще те объркам. Не мисля, че трябва да 
правим каквото и да било.” Бях развълнувана и ужасена, защото наистина исках на направя 
всичко, което трябва и да приключа. Не мислех, че ще мога да дишам спокойно и да съм в мир със 
себе си, ако не съм направила всичко, което трябва. Това беше много радикална идея! 
 
Крис Уорк: Интересно е, че идеята е била негова, а не твоя. Той ли беше този, който го 
предложи? 
 
Крис Кар: Да, той го предложи.  
 
Крис Уорк: Удивителен човек! 
 
Крис Кар: Да. Невероятен човек! Впоследствие отидохме заедно на няколко концерта на Брус 
Спрингстийн. В лицето на този лекар намерих диамант. Има и други като него. Трябва да ги 
търсите! 
Съветът му беше да ме следи и да изчакаме да видим как ще се развие болестта. Трябваше да 
знаем как прогресира. Аз трябваше да продължа да живея живота си грижейки се за себе си.  
Това беше нещо ново за мен и не знаех какво означава. От болницата отидох до магазин Whole 
Foods с родителите ми. Взехме колички за пазаруване. Плачех, гледaйки зеленчуците. 
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Крис Уорк: Защо отиде там веднага? Знаеше ли, че трябва да направиш това? 
 
Крис Кар: Дойде ми отвътре. 
 
Крис Уорк: Дойде ти отвътре? Инстинкт: “Трябва да започна да ям зеленчуци!” 
 
Крис Кар: Пушех. Обичах Burger King. Пиех твърде много. Работех в бар. Имах много стресираща 
работа. Имах проблеми с тревожността, депресията и нехаресването на себе си. Ако трябва да 
направя равносметка на живота си в онзи момент, не бях щастлива и не се чувствах добре. 
Страдах от запек, имах екзема, имах някакво друго възпаление. Имах доста проблеми, които са се 
натрупвали през годините. Само 5-10% от раковите заболявания са наследствени, останалите са в 
резултат от начина ни на живот, средата в която живеем и неща, които невинаги са под наш 
контрол или в полезрението ни по това време.  
 
Крис Уорк: Хронично възпаление. Вдясно. Възпалителните заболявания, които си имала, са били 
сигнали. 
 
Крис Кар: Да. Трябва да ти кажа, Крис, знаех, че нещо ще се случи. Две години преди диагнозата 
си спомням, че се погледнах в огледалото и си казах: “Ако продължаваш да живееш по същия 
начин, ще се разболееш от рак.” Е, точно така стана. Цялата мъдрост е била вътре в мен. 
Интуицията ми го е показала. Когато отидох в Whole Foods си казах, че начинът по който живея ме 
убива. В този магазин има неща, които са здравословни, които няма идея как да използвам, но 
трябва да влезна вътре. 
 
Крис Уорк: Къде са здравите хора? 
 
Крис Кар: Къде са здравите хора? Определено не са в "Синия огън", в който работя.  Първата 
книга, която взех беше "Your Attorney ". По онова време имаше друго заглавие, но тя беше книгата, 
която ме запозна със суровоядството. Минах през различни неща - от макро диетата до 
суровоядство и други диети. Взех тази книга, сложих много зеленчуци в количката си, без да знам 
как да ги използвам, без да знам как да ги приготвям. Без консервирани стоки. Мислех си: “Всичко 
се случва толкова бързо!” Купих готварски книги, записах се на крус за готвене. Тогава нямаше 
YouTube и социални мрежи. Имаше ли тогава YouTube, Крис? 
 
Крис Уорк: Не мисля. 
 
Крис Кар: Нямаше YouTube и социални медии. Нямаше доста от нещата, които има днес. 
 
Крис Уорк: Тогава нямаше YouTube и интернет. При теб това се случва в началото на 2003 г. при 
мен беше декември 2003 г. Започнах лечението си през януари 2004 г., но дори през 2004 г. 
нямаше видеоклипове в интернет. YouTube не съществуваше. Интернет беше безполезен. 
 
Крис Кар: Да, беше безполезен. Книгите, които намирах по онова време, бяха насочени към по-
възрастни хора и хора, които нямаха чувството за хумор, което имах аз и житейските цели, които 
имах аз. Намирах неща, които бяха от типа: "Ти си преживял втори развод. Децата ти са в колеж. 
Ти си по-възрастен и имаш рак. Казах си: "Аз съм в разцвета на живота си, а всъщност не знам как 
да се оправям не само в кухнята, но и в социалната и духовната сфера. Дори не знам дали знам 
кои са приоритетите ми, нещата, които наистина имат значение за мен.” Връщайки се към онзи 
момент, можем да говорим за храната и другите неща, които съм направила, но още тогава знаех, 
че творчеството е част от моето изцеление. Знаех, че споделянето на моята история ще ми 
помогне да я разбера по-добре, ще ми помогне да си създам нова история, колкото и живот да ми 
оставаше. 
Включих камерата и започнах видеодневника си. Започнах да снимам две седмици след като ми 
поставиха диагнозата. Не след дълго осъзнах, че искам да намеря други млади жени, които 
преминават през същото изпитание. Някои от тях преминават през традиционното лечение, 
химиотерапия, операция, лъчетерапия, някои от тях са в краен стадий на заболяването си. 
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Проследявах историите им за период от една година, а после и моята за период от четири години. 
Този проект беше подарък от Господ за мен. Работейки върху него, научих много за храната, 
намаляването на стреса, упражненията и всички неща, на които ти учиш последователите си. Това 
беше лечението за мен. Исках да се излекувам за по-дълъг период от време, за да мога да 
споделя историята си. Това е и причината, поради която ми отне четири години да го завърша. 
Продължавах да отлагам завършването му, надявайки се, че при следващия скенер ракът ще е 
изчезнал, но той си беше там. Тогава трябваше да се примиря с факта, че може би ще живея с 
това цял живот. Това, че не съм напълно излекувана, не означава, че не съм здрава! Аз живея с 
рак! Живея и то много добре с рак в четвърти стадий. В момента болестта ми е от 
бавноразвиващите се. Всичко, което правя през последните 15 години, е да се опитам да запазя 
това състояние. 
 
Крис Уорк: Това е чудесно! Сега е моментът да те прекъсна. Ти се описа като човек, преживял 15 
години след поставяне на диагноза рак. За мен и за всички хора, чийто живот си докоснала, 
вдъхновила, насърчила, ти си много повече от оцелял. Ти лъч на надежда за хората, на които 
никой не им е казал, че могат да продължат да живеят, въпреки диагнозата и въпреки болестта. 
Това, което каза за чакането с години преди да споделиш историята си, аз направих същото. 
Въпреки че, скенерите ми бяха чисти, все още се страхувах да я разкажа. Започнах блога Chris 
Beat Cancer едва шест години и половина след диагнозата. Съжалявам, че не съм се сетил да 
запиша и документирам процеса, както ти си направила. Когато излезе филмът ти, си казах: "По 
дяволите, защо не се сетих за това?” Няма по-добър пример от теб в света за човек, който е 
превърнал диагнозата си в нещо, с което да повлияе на толкова много хора, да им даде толкова 
много надежда и подкрепа. Благодаря ти! 
 
Крис Кар: Много ти благодаря! 
 
Крис Уорк: Аз съм твой голям почитател! 
 
Крис Кар: Ако се бяхме срещнали по-рано, щях да ти кажа: “Направи го сега, не бъди като мен, не 
чакай!”, но и двамата е трябвало да преминем през това. Всеки човек с подобна диагноза може да 
разбере несигурността, че не можеш споделиш историята си, да продължиш по-спокойно живота 
си, докато нямаш сигурност, че нещата вървят в правилната посока. Животът е това, което се 
случва, докато правите планове. Нали така? Мисля, че това е мисъл на Джон Ленън. Животът е 
объркан, мистериозен и магичен, а за мен включва и рак, но ракът вече не е първото нещо, за 
което се сещам, щом отворя очи сутрин. 
 
Крис Уорк: Аз също. Всъщност мисля за рака си, точно така, мисля си за него през цялото време, 
но от гледна точка на това как мога да помогна на хората. 
 
Крис Кар: Точно така. 
 
Крис Уорк: Как се справяше със страха от връщането на рака, със страховете и тревогите от 
първите дни? Знаеш, че историите ни тук се разминават, защото аз имах операция, след която ми 
казаха, че имам супер агресивен, рецидивиращ рак на дебелото черво и трябва да се подложа на 
химиотерапия. Бях подложен на голям натиск. За мен страхът беше от рецидив. За теб страхът е 
бил, че той е там и дали се разпространява? Как се справи с това? 
 
Крис Кар: Скоро след като ми поставиха диагнозата, същото лято, отидох в Ню Мексико, за да си 
прочистя главата и да осмисля всичко. Реших да приключа с кариерата си. Нямах никакви пари, но 
имах апартамент, така че реших, че ще продам апартамента и ще живея от тези пари известно 
време. Наричам себе си работохолик, занимаващ се с лечение на пълен работен ден. Това беше, 
което исках. Знаех, че трябва да намеря начин да се справя със страха, който ме вцепенява. 
Отидох на лекция в един манастир. След лекцията бях наясно, че трябва да остана там в 
продължение на седмици и да се науча да медитирам. 
 
Крис Уорк: Къде беше това? 
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Крис Кар: В Ню Мексико, в Санта Фе. Нарича се Юпая и е вълшебно място. Научих се да 
медитирам и прекарах голяма част от лятото там, медитирайки по два, три, четири, пет часа на 
ден. 
 
Крис Уорк: Ставаш много добър в това, когато го практикуваш толкова често. 
 
Крис Кар: Никога не съм била добра в медитацията. Когато се върнах оттам и си спомням, че 
приятелят ми каза, че има светлина и лекота у мен. Медитацията ми помогна много в процеса на 
лечение. Имах инструмент, с който да успокоя ума си, да не се поддавам на мислите и страховете 
си. Трябва да бъда честна с теб - имах един повратен момент, защото доста усилено се занимавах 
с детоксикация на тялото, с макробиотичната диета, а след това със суровоядство и всичко, което 
вървеше заедно с него, от пшенична трева по няколко пъти на ден до клизми. Правех всичко, за да 
излекувам тялото си и да го детоксикирам. Следвах всичко стриктно и понякога бях щастлива, а 
понякога не. Започнах да осъзнавам, че нещастието също е част от проблема и пречи на 
изцелението. Понякога туморите намаляваха, понякога някои намаляваха, а някои растяха, но 
общи линии си оставаха едни и същи, което беше стабилно състояние. 
Всеки път, когато отивах при лекаря си, той казваше: "Кръвните ти изследвания изглеждат 
чудесно. Продължавай да правиш това, което правиш.” За мен не беше достатъчно да чуя 
похвала, че се справям добре, исках да чуя, че съм преборила рака, че вече го няма в мен. В тези 
моменти си мислех, че съм се провалила. Удвоявах усилията и колкото повече го правех, толкова 
повече медитацията не ми помагаше и толкова по стресирана се чувствах.  
Накрая реших да отида в една клиника в Германия, чието име не искам да споменавам, където 
прилагаха експериментални терапии, като вливки на високи дози витамин С, водороден пероксид и 
озонова терапия. Това е нещо, за което не съм говорила дори пред собствената си аудитория, 
така че ти благодаря, че ми го припомни, за да мога да го споделя. 
Останах там в продължение на 21 дни. През цялото време правех вливки, ежедневни клизми и 
терапии за изчистване на лимфите. Чувствах се невероятно зле, но знаех, че тялото ми се 
изчиства и лекува. Преди да отида там си мислех, че съм се детоксикирала, но никога не се бях 
детоксикирала по този начин. Вливките с витамин С бяха толкова интензивни, че вените ми 
колабираха и се наложи да ми поставят порт. Не се справях добре. Не се чувствах добре, но това 
не беше, защото терапиите не бяха добри, в тях има много смисъл и те действат, просто аз се 
чувствах зле. Духът ми се беше пречупил, а за да се пречупи духът ми, е необходимо много. За 
първи път се почувствах като пациент.  
Когато се върнах и ми направиха скенер, най-големият ми тумор определено се беше свил повече, 
отколкото обикновено, но все пак това не беше достатъчно, за да каже лекарят ми: “Това е 
решението! Това работи!” Той просто каза: “Чудесно! Просто продължавай да правиш това, което 
правиш.” Споделих му, че когато живеех здравословния начин на живот у дома, аз се чувствах 
много по-щастлива. Полагах двойни усилия си за нещо, което може би никога няма да излекувам, 
нещо на което краят му не се виждаше. От клиниката не можеха да ми кажат: “Това ще приключи 
след шест месеца.” Можеха да минат години, в които да се налага да провеждам този вид 
лечение. Това костваше много средства, защото беше супер скъпо. Щеше да дойде момент, в 
който вече нямаше повече да мога да си го позволя, затова си казах, че приключвам. Ще 
продължа със здравословния начин на живот, който включва добро хранене, здравословен начин 
на мислене, движение, грижа за душата ми и баланса ми, ще направя всичко възможно да намаля 
токсините у дома си, токсините които слагам върху тялото си и които влизат в него. Ще правя 
всичко това заради себе си, а не заради рака и ще живея спокойно. Ще направя всичко възможно, 
за да съжителствам с тази болест. Да държа болестта в стабилно състояние е достатъчно за мен. 
 
Крис Уорк: Колко добре го каза! Това което сподели е много важно! Въпросът с клиниките. Хората 
постоянно ме питат: “Искам да отида в клиника, но къде да отида?” Имам кратък списък с клиники, 
който мога да дам, но искам да кажа на хората, че клиниките са скъпи. Те могат да струват 40 или 
50 хиляди долара за три седмици. По-евтините са по 20 хиляди за три седмици. Никой не се 
излекува за три седмици. Има много хора, които получават подобрение за три седмици, както при 
теб, но терапиите са доста интензивни. Чувстваш се като пациент. След престоя в клиниката 
трябва да се върнеш вкъщи към живота си, който може би е супер объркан и изпълнен със стрес. В 



 

 8 

твоя случай е било различно, защото преди да отидеш, си променила живота си. Върнала си се 
към здравословния си начин живот. Много хора се опитват да избягат от живота, който ги е 
разболял като отидат в клиника, но след това трябва да се върнат у дома и да продължат същия 
живот. 
 
Крис Кар: Точно така! 
 
Крис Уорк: В доста от случаите, хората спират да се подобряват след завръщането си у дома. 
 
Крис Кар: Правилни са наблюденията ти. Вече пет години променям живота си. Бях в програма за 
професионално обучение по математика, учих в "Хипократ", станах инструктор по здравословен 
начин на живот (health coach). Направих много неща преди да премина на следващото ниво. Отне 
ми около пет години, за да намеря това, което работи за мен. Дори и това се променя. Мисля, че 
си съгласен с мен, говорили сме за това, в процеса на лечение или превенция, знанията и 
възгледите ни за здравословен живот се променят с течение на времето. Важно е да не бъдем 
ограничени и да не казваме, че това е единственият правилен начин, защото след няколко години 
може да мислим различно, може да сме научили нови неща. 
В “Хипократ” бях девет седмици и когато отидох, не знаех нищо за суровоядството. В края на 
обучението си реших, че знам достатъчно за суровоядството и че ще премина към него. Важно да 
създадем свой собствен модел на лечение, който действително работи за нас. Не само защото 
някой ви е казал, че трябва да го правите по този начин. Трябва да вземете най-доброто според 
вас, да махнете това, което не считате, че е подходящо във вашия случай и да създадете своя 
собствена здравословна и лечебна практика. Това е, което всеки от нас трябва да направи. Трябва 
да напишем собствените си рецепти и след това да ги следваме. 
 
Крис Уорк: Напълно съм съгласен. Обичам да казвам това: “Изцелението се случва у дома.” 
Трябва да създадете среда, в която да може да оздравеете. Хората се справят добре в клиниките, 
защото получават много терапии, които работят. Хранят се правилно. В много случаи тези клиники 
са далеч от дома, така че стресът се намалява. Ако сте в клиника в Мексико, вероятно имате стая 
с изглед към океана или просто имате красива гледка. Има осезаеми ползи от почивката и 
релаксацията, които получаваш, когато си далеч от дома.  
Не знам дали някога съм разказвал тази история. През 2003 г., когато започнаха коремните болки, 
беше някъде в началото на годината, не помня точно, но да кажем през пролетта. По-късно, към 
края на лятото, отидохме на круиз. По време на целия круиз нямах никакви болки. Много се 
зарадвах. Реших, че всичко се е оправило. После се прибрах в къщи и болките се завърнаха. 
 
Крис Кар: Много ми хареса това което каза, че изцелението се случва у дома. Това е нещото, 
която продължавам да изследвам за себе си. Как изглежда изцелението в моята кухня? Как 
изглежда то сега, когато имам собствен бизнес? Как може изцелението да бъде част от 
ежедневието ми? Как здравословният начин на живот може да бъде част от ежедневието ми, без 
да превзема живота ми? Защото аз вярвам в развитието, а не в съвършенството. Щом се стремим 
към съвършенство ние създаваме стрес в живота си! Не трябва да бъде така. Как можем да 
правим всички тези неща без да внасяма стрес в живота си. Обичам да правя преходи в 
планината. Ето в 5:30 часа днес ще отидем на едночасов поход. Вероятно ще вали, но чакам 
прехода с нетърпение, защото това е грижа за тялото, за стреса, за ума и за духа ми. Всеки един 
от нас може да прави нещо подобно, което го прави щастлив. Не е нужно това да са изтощителни 
занимания, могат да бъдат леки и приятни, важното е да ви направят по-щастливи, по-здрави и да 
живеете по-дълго. 
 
Крис Уорк: Точно така! Това е същината! Много се радвам, че разказвайки историята си, сподели 
прозрението до което си достигнала: “Ще бъда щастлива с това, което правя! Това, което правя, е 
достатъчно.” 
 
Крис Кар: Да, реших, че това, което правя, е достатъчно. Преживяла съм го и знам какво е. Много 
хора се борят със стреса, следствие на опитите да бъдат перфектни, да се опитват да свърша 
всичко сами и да задържат всичко в себе си. Това ги напряга и те развиват чувство на тревожност. 
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Постоянно се питат: “Дали го правя правилно? Достатъчно ли правя? Какво друго мога да правя? 
Мога ли да правя повече?” 
 
Крис Уорк:  Опитвам се да повторя това, което каза, че трябва да откриете какво работи за вас. 
Не се придържайте стриктно към правилата, просто го направете така, че да работи за вас. 
Създавайки свой план, вземете предвид всички основните принципи, включете ги в живота си по 
всякакъв начин. Добър пример за това е, твърдението че сокът трябва да се пие веднага щом е 
изтискан. Когато започнах да пия сокове през 2004 г. прочетох това, но трябваше да ходя на 
работа и не бях по цял ден в къщи, за да си правя сок и да го пия веднага. Реших да правя сутрин 
количеството сок за целия ден. Това беше начинът да мога да пия сок през целия ден, адаптиран 
към моя начин на живот. 
 
Крис Кар: Страхотно е, че си успял да разбереш това. В началото толкова стриктно спазвах 
правилата, че се страхувах, че ако не изпия веднага сока, няма да ми помогне. О, Боже мой! Не 
така се излекува човек. Когато хората ме питат: “Какво друго мога да направя? Дали правя 
достатъчно? Правя тези и тези неща.” Отговарям, че трябва да се опитат да бъдат по-щастливи, 
да изпитват повече радост. Това може да бъде среща с най-добрия ви приятел, може бъде повече 
време със семейството си, може би ако сте част от общност, религиозна или дзен група, може би 
ще бъдете по-щастливи! Ако обаче се тресете от страх и се чудите какво е следващото нещо, 
което трябва да направите, защото сте ужасени и не смятате, че правите достатъчно, трябва да 
промените нещата! Това е вашата рецепта. 
 
Крис Уорк: Насърчавам хората да предприемат радикални действия и знам, че и ти го правиш. 
Радикални действия, които променят живота ви, елиминирайте всичко в живота си, което може да 
допринася за вашето заболяване - вредни храни, навици, мисли, емоции и взаимоотношения. Да 
промените живота си е много сериозно начинание. От една страна, аз насърчавам хората да го 
направят, но и признавам, че това може да породи стрес. Рязката промяна към здравословен 
начин на живот може да бъде плашеща и да предизвиква стрес. Всеки трябва да намери баланса 
си, когато прави тези промени. Не позволявайте на малките неща да попречат на големите. 
 
Крис Кар: Мисля, че си напълно прав за това. Телата ни са по-издръжливи, отколкото си мислим. 
Някои хора, като теб и мен много си приличат. Като оставим настрана частта от историята ми с 
клиниката, аз също съм човек, който обича да действа радикално. Всъщност, действайки така се 
чувствам чудесно, защото много се вълнувам от новите неща и от това, че започвам да се 
чувствам по-добре. Ако започна да се чувствам претоварена и депресирана, бих намалила малко 
темпото. Не забравяйте това, за което говорим тук, но си дайте малко почивка, за да можете да 
върнете радостта и щастието си. След това можете да започнете да добавяте нещата обратно. 
Много често виждам, че хората търсят следващото ново откритие, което би могло да излекува 
рака. “Чували ли сте за това? Чували ли сте за тази нова добавка или за това ново лекарство?” За 
мен всичко това са помощни средства. Основното е да променим живота си! Това е основата и 
след това можем да градим върху нея. Това не означава, че няма да се появят нови неща, които 
биха ни помогнали за излекуването или поддържането на стабилно състояние, както в моя случай, 
но трябва да имате стабилна основа. Ако постоянно тичате след последното нещо, което сте 
прочели в някой блог, статия или списание, а не сте променили основните неща, просто спрете и 
се заемете с това. 
 
Крис Уорк: Хранителните добавки и терапиите са нещата, към които ми се струва, че хората са 
склонни да се хвърлят, без да обръщат внимание на много по-важни неща, които са в основата на 
всичко. Заради това създадох курса "Square One".  
 
Крис Кар: Много е добър курсът! Той показва кои са основните неща, които хората трябва да 
променят. Това е изключително важно! Истината е, че трябва да разберем същината на 
проблемите, независимо дали имаме рак или не. Защото вярвам, че всички ние сме тук, за да 
споделим нещата, които сме научили и да помогнем на другите. Да си помагаме и да се вдигаме, 
когато паднем, защото имаме нужда един от друг. Можем да го направим само, ако се чувстваме 
добре. Това е целта. 
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Крис Уорк: Ако се чувстваш зле, не искаш да помагаш на никого. Никога не съм се чувствал по-
добре, откакто помагам на другите. Точно така. Всеки е чувал, че е по-добре да даваш, отколкото 
да получаваш, но даването не е само да даваш подаръци. Можеш да даваш времето и енергията 
си. Нали така? Когато помагам на хората се чувствам най-добре. Тогава се чувствам най-
удовлетворен от това, което правя. В дните, в които съм фокусиран върху себе си, се случва така, 
че в края им обикновено не съм в добро настроение. На следващия ден се фокусирам върху някой 
друг или нещо друго и започвам да се чувствам прекрасно. 
 
Крис Кар: Ако не се чувствате добре, ако не се чувствате щастливи, тогава е по-вероятно да не 
можете да бъдете полезни на другите. Грижа се за себе си, старая се да се чувствам щастлива, 
силна и здрава, за да мога да споделям това, което имам за споделяне. 
 
Крис Уорк: Имам цял списък с въпроси, които искам да ти задам. Ти си привърженик на 
растителната храна, нали? 
 
Крис Кар: Да, голям привърженик съм. 
 
Крис Уорк: Хората обичат да ме питат за бобовите растения и лектините. Често отговарям на тези 
въпроси, но бих искал да чуя твоето мнение за фитатите, лектините и други? 
 
Крис Кар: Не ме притесняват тези неща. С моя консултант по храненето току-що написахме 
страхотна статия за that@kriscar.com. Мога да ти дам линк към нея. Мисля, че е наистина много 
добра, знае много повече от мен и затова я наемам. Има тенденции в храненето, които започват 
да атакуват растенията. Става въпрос за растенията, от които получаваме витамините, 
минералите, ензимите, фитохимикалите и антиоксидантите. Звучи абсурдно! Да, не трябва да 
ядете бобовите сурови. Покълналите бобови са нещо различно. Всичко е свързано с начина, по 
който са приготвени. Дори не съм сигурна дали това важи за всички бобови. Може би за хора, 
които имат пропускливи черва и за хора с автоимунни заболявания, би трябвало да се внимава 
повече, но да се атакуват бобовите и зърнените храни, за мен пълнозърнестите храна, а за някои 
хора безглутеновите, мисля, че това е извън всякаква логика. Моята цел е да помогна на хората да 
включат повече растителни храни в хранета си! 
Яжте повече растителни храни, повече пълнозърнести храни, яжте много плодове и зеленчуци. С 
тези неща няма как да сгрешите. Можете да сгрешите със стандартната американска диета, която 
включва твърде много животински продукти, твърде много възпалителни храни, храни с хормони 
на растежа като млечни продукти или храни, които създават възпаление в тялото ви. За някои 
хора това е глутенът, а за други хора са соланиновите зеленчуци. Трябва да експериментираме. 
Това, че в последната нашумяла книга или някой известен блогър пише, че бобът е отрова, не 
означава непременно, че това е вярно. Не съм съгласна с това. 
 
Крис Уорк: И аз мисля като теб. Формулата за написване на много продавана книга за хранене е: 
първо - трябва да сте лекар без значение от специалността, второ - трябва да създадеш страх към 
някаква храна, която хората смятат за здравословна. Така книги като "Wheat Belly", "Grain Brain" и 
"Plant Paradox" реално са създали страх от към определени храни, за да убедят хората, че 
причината да са болни е яденето на неправилните зеленчуци! 
Един от известните автори казва, че хората са дебели, защото ядат неправилните зеленчуци. Не 
съм съгласен изобщо! 
 
Крис Кар: Ние с теб познаваме много хора, които са излекували тялото си с природни средства. 
Имам програма, наречена Crazy Sexy. Това е 21-дневна програма за хранене и начин на живот. 
Това е програма за цялостно оздравяване. Има видеоклипове за фитнес, има медитация и режим 
на хранене, създаден от специалисти в областта. Аз нямам диплома в областта, но наемам 
специалисти.  
Създадохме тази програма и я тествахме в продължение на три години, преди да я пуснем на 
пазара. След това през нея преминаха близо 10 000 души през последните три години. Историите 
за оздравяване са невероятни. От диабет втори тип и хора с рак, които имат по-добри скенери, до 
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неща, за които дори не подозирах, че съществуват: болест на Крон, улцерозен колит, ревматоиден 
артрит. Защо се получава така? Защото сме махнали всичко, което предивиква възпаление! Какво 
даваме на хората да ядат? Боб, зърнени храни, соеви продукти, много зеленчуци, сокове, смутита, 
всички неща, за които говорим. В режима има и доста готвени храни, които лекуват и 
стабилизират. Усещам силата на растителната храна върху тялото си. Много добре направи, че 
въпоросът за бобовите, защото това е въпрос, който получавам все по-често и си мислех, че 
трябва да му обърна внимание. Обикновено просто отговарям, че няма проблем с бобовите. 
 
Крис Уорк: Всеки път, когато правя сесии с въпроси и отговори, някой ме пита за нещо актуално в 
момента. Преди беше "пшеничния корем", "зърнения мозък", сега са бобовите и фитатите, от които 
всички хора се страхуват, следва кетогенната диета. 
 
Крис Кар: Никой от нас не е привърженик на кетогенната диета. За зърнените храни искам да 
кажа, че съм работила с хиляди жени, които са или по-възрастни от мен и са преминали през 
менопауза, или поради дългогодишни диети, или каквато и да е друга причина, имат нарушен 
метаболизъм. Когато метаболизмът ви е увреден, при някои жени след настъпването на 
менопаузата, зърнените храни могат да бъдат проблемни за хората, когато става въпрос за 
отслабване. В тези случаи препоръчвам да се намали размера на порцията. Примерно малка 
порция, половин чаша кафяв ориз, вместо голяма чаша. Ако искате да отслабнете, но теглото ви 
не се намалява, защото имате зърнени храни в менюто си, просто намалете количеството им. 
Експериментирайте. Всеки човек е различен, но истината е в растителното хранене! Това е 
лекарството за нас. Някои храни може да не са подходящи за всеки, като например соланиновите 
зеленчуци, но растителната храна е правилната храна! 
 
Крис Уорк: Точно така. Ето един забавен въпрос. Ако трябва да ядеш едно и също нещо всеки ден 
до края на живота си, какви ще бъдат закуската, обяда и вечерята ти? 
 
Крис Кар: Нека помисля. 
 
Крис Уорк: Само толкова. Три хранения до края на живота ти. 
 
Крис Кар: О, боже мой, това е толкова трудно! Познаваш ме. В готварската ми книга има много 
сокове. Обичам да соковете и смутитата. Консумирам ги всеки ден без изключение. Не бих могла 
да живея без сок или смути. Смутито ще бъде тази храна. 
 
Крис Уорк: Това е едно хранене. 
 
Крис Кар: Добре. 
 
Крис Уорк: Да. Ще те оставим да си изпиеш соковете. 
 
Крис Кар: Това е добре. Имам нужда от зеления си сок. Моят зелен сок е много прост. Съдържа 
краставица, целина, зеле, ябълка, лимон и джинджифил. Имам много други рецепти в книгата, 
които са много по-интересни, но у дома обикновено си правя това. Трябва да имам тост с авокадо 
като част от храненето си, защото много го обичам.  
 
Крис Уорк: Толкова е модерно. 
 
Крис Кар: Ядях тост с авокадо, преди всички в Instagram. 
 
Крис Уорк: Да. Бях суровоядец, преди суровата храна да стане модерна. Все още ям много сурова 
храна, но в началото ядях само сурова храна. В продължение на години 80% от храната ми беше 
сурова. Мога ли да разкажа една забавна история? 
 
Крис Кар: Да. 
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Крис Уорк: Живеех в Мемфис и в началото на 2004 г. Първият лекар, при когото отидох, ми каза, 
че съм луд, ако не се подложа на химиотерапия. Никога не се върнах при него. Намерих един 
натуропат диетолог и той ме насочи към интегративен онколог, който всъщност много приличаше 
на д-р Муди. 
 
Крис Кар: Д-р Муди? 
 
Крис Уорк: Да. Този мъж беше на около 70 години, имаше сребриста коса и се беше пенсионирал. 
Опитвам се да не правя това интервю за мен, но това е кратка история. Той беше пенсиониран, но 
понеже обичаше да практикува, беше започнал да прави вливки на витамин С, глутатион и други 
неодобрени от FDA, но нетоксични терапии, защото през цялата си кариера е лекувал пациенти с 
рак и е видял, че повечето от леченията не лекуват. Той ми каза, че има група за подкрепа на 
суровоядството и че трябва да я проуча. Бях минал на суровоядство от няколко седмици и отидох 
в тази група в Whole Foods. Беше супер странно. 
 
Крис Кар: Хората ли? 
 
Крис Уорк: Беше ужасно странно. Бяха около 15 души. Имаше една дама, която беше нещо като 
ръководител на групата. Не знам дали беше лошо организирано, но никой не беше приятелски 
настроен. Всички се чувстваха неловко. В днешно време всички храни в Инстаграм изглеждат 
невероятно! Беше много отдавна, но тогава се чувствах толкова изолиран и неразбран. Никой не 
разбираше какво правя. 
 
Крис Кар: Мисля, че това е причината, поради която създадохме това. В началото се чувствахме 
изолирани и не искахме други хора да се чувстват по този начин. Искахме да споделяме и да 
създадем общност, което е важна част от лечението. Докато говореше, се сетих, че искам да 
изясня едно нещо. Аз все още съм голям фен на вливките с витамин С и други подобни терапии. 
Огромен фен! Все още ги прилагам. След две седмици отивам в Лондон да преподавам и преди 
това ще отида да си направя няколко терапии, защото искам да поддържам имунната си система 
силна. Просто не го правя в екстремни дози, като средство за излекуване, а като поддръжка. 
Важно е имунната ми система да е силна и да ме предпазва от настинки и други болести. 
Ям голяма салата всеки ден. Подобна на твоята салата. В нея има добри мазнини, ядки, маслини 
и авокадо. Обичам темпе. Знам, че някои хора не го обичат, но мисля, че трикът е в приготвянето 
му. Повечето хора го сваряват десет минути или го приготвят на пара. Аз го сварявам и му 
добавям соев сос без глутен. Пускам го във водата и като изплува го изваждам.  Това премахва 
горчивия вкус. След това го слагам в чугунен тиган с малко олио от авокадо, защото то има висока 
точка на нагряване и го готвя за кратко. Извинявам се! Олио от авокадо, морска сол и черен пипер. 
Обръщам го, за да се зачерви от двете страни и това е. Има много приятен ядков вкус. Пасва 
чудесно на салати. Нямам проблем соланиновите зеленчуци и глутена, така че домати, моркови, 
грах и всичко каквото се сетите - всичко е в салата ми. Използвам всички зеленчуци и плодове. Не 
обичам да изхвърлям нищо. 
 
Крис Уорк: И аз така. В момента имам няколко банана, които започват да презряват и ще ги сложа 
във фризера. 
 
Крис Кар: Време за замразяване. Може да сте презрели, но аз ще ви запазя. 
 
Крис Уорк: Запази го, за да му се насладиш по-късно.  
 
Крис Кар: Много обичам киноа. Можеш да я добавиш към всичко. Съпругът ми не знае как да 
готви, защото аз правя това. Когато заминавам и той не ме придружава, обикновено си прави 
голяма салата към която добавя киноа. Прави си сокове и смутита. Знам, че той се храни 
здравословно, когато ме няма. Той не е веган. 
 
Крис Уорк: Просто яде боб от кутията, когато те няма. 
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Крис Кар: Или пържола от време на време. 
 
Крис Уорк: Разкажи историята на Брайън. 
 
Крис Кар: Брайън е съпругът ми и беше монтажист на филма ми. 
 
Крис Уорк: Как се запознахте с него? Как се намерихте? 
 
Крис Кар: Всъщност се запознахме преди доста години. И двамата имахме други връзки, той 
свиреше в група, а аз имах гадже китарист. Те бяха приятели. Така че, се познавахме. Не се бяхме 
виждали много години. Той беше спрял да свири. Виждайки, че няма да стане професионален 
барабанист от него се беше замислил, че обича да редактира. Започва работа като монтажист и 
работи по големи игрални филми. Преди това е монтирал за Discovery Channel, Frontline и New 
York Times. Моят приятел ми каза: "Знаеш ли, имах един приятел барабанист. Той всъщност е 
много опитен монтажист. Имаш всички тези видеа. Искаш да направиш филм. Защо не поговориш 
с него?” Трябваше да направя трейлър, който да представя на една вечер на представители на 
филмови компании, където се надявах някой да го хареса и да финансира. Той направи трейлъра. 
Бяхме избрани да направим презентация същата вечер! Бяха избрани само три трейлъра! Един от 
представителите ни избра и след това продаде “Crazy Sexy Cancer” на TLC, а след това на Oprah 
Winfrey Network. 
В процеса на работа се влюбихме. Той монтираше филма, а освен това е и страхотен режисьор. И 
двамата снимахме. Той ми помогна да стана добър режисьор. Той дойде около година след 
началото на проекта, а след това помогна за заснемането на останалата част от филма и го 
монтира. В края на проекта, в края на филма, ние се оженихме и това е включено във филма. 
 
Крис Уорк: Когато филмът беше избран, беше ли вече готов? 
 
Крис Кар: Само трейлърът беше готов.  
 
Крис Уорк: Сключвате сделка и казвате: "Добре, сега трябва да го направим". 
 
Крис Кар: Точно така. Дадоха ми средства, за да довърша филма. Дадоха ми около 250 000 
долара. Тогава правенето на пълнометражен филм беше много скъпо и трябваше много работа. 
Направеното до този момент беше платено с кредитни карти и беше снимано с камери назаем. 
Имам много приятели в бранша, заради предишната си работа, така че приятелите ми бяха 
отделили от времето си, за да ми помогнат. Беше нещо, за което всички ми казваха, че няма да се 
реализира. Всички се опитваха да ме накарат да променя заглавието, защото мислеха, че никой 
няма да иска да гледа филм по кабелната телевизия, за момиче болно от рак с подобно заглавие. 
Аз обаче си харесвах заглавието и не исках да го променям. 
 
Крис Уорк: “Не ми пука! Ще го направя както съм решила!” 
 
Крис Кар: “Да, те грешат.” 
 
Крис Уорк: Мой приятел ми каза, че не бива да наричам блога си "Chris Beat Cancer", защото 
звучи като "Crispy Cancer" и беше прав. Аз обаче бях решил, че ще го кръстя така. Станах 
собственик и на домейна crispycancercom, така че, каквото и да въведат хората, ще ме намерят. 
Знам за какво говориш. Историята ти е супер интересна и много вдъхновяваща. Много я харесвам! 
 
Крис Кар: Благодаря ти! 
 
Крис Уорк: Развълнувах се много! В началото, когато започнах малкия си блог, хората ме 
поздравяваха за това, но аз си мислех: “Никой не знае за мен, но все пак започнах.” Не знаех какво 
правя. Нямах никаква представа. Просто пишех. 
В началото си мислех, че просто ще споделя историята си, защото вероятно има хора, които 
търсят като мен, хора с подобна история. Отчаяно се опитвах да намеря някой, с когото да се 



 

 14 

свържа. Ти спомена, че си се свързала с други жени и си проследявала живота им за една година. 
Моята връзка беше групата за подкрепа на суровоядството, която така и не сработи при мен. 
Всички изглеждаха изключително незаинтересовано. Беше ми неудобно да разпитвам хората от 
какво са болни. Никой не беше на моята възраст. Всички бяха по-възрастни. Аз бях на 26 години. 
Повечето участници в групата бяха жени, над четиридесет години. Изобщо не се чувствах на място 
там. Когато започнах блога, просто знаех, че има хора като мен, които отчаяно търсят някой като 
тях с подобна история.  
 
Крис Кар: Не познавах друг човек с моя вид рак. Оттогава съм се срещала само с няколко души 
със същото заболяване. Хубаво беше да срещна такива хора. При някои от тях нещата не се 
развиха добре и те починаха. Много е трудно да разбереш за това, но това е част от реалността. 
Бях като някакъв рядък екземпляр. Болна от нелечим вид рак, в четвърти стадий, с който лекарите 
не са наясно какво точно да правят. Не са наясно и към днешна дата.  
Втората си книга нарекох "Crazy Sexy Cancer Survivor". Мисля за себе си, като за оцелял, а не 
преборил рака, защото той не е изчезнал от тялото ми. Винаги казвам това, защото искам хората, 
които живеят с болестта, да знаят, че има други като тях. В момента моето заболяване не е 
активно, но то не е изчезнало. Живея с него. Хората идват за да им подпиша книгата, която са 
купили и ме поздравяват за това, че съм победила рака, за това, че съм в ремисия. Хората не 
могат да повярват, че можеш да живееш с рак! Хората виждат, че изглеждаш добре и за тях си 
здрав, преборил си го. Да, но това не е точно така. Ракът си е там, да стабилен е, чувствам се 
добре, но е там. Хората обаче трябва да знаят, че въпреки нелечимото заболяване, което имат 
могат да продължат да живеят, да го държат под контрол и да се справят с него. Могат да имат 
нормален живот. Могат да се грижат за себе си, не само за болестта. Има и други хора в подобна 
ситуация и могат да се свържат с тях. 
 
Крис Уорк: Ти си като лъч надежда! Насочвам хората към теб в последния модул на моя курс 
"Square One", чиято тема е тестването и мониторинга. Състоянието на болестта може да се движи 
в различни посоки, може да се влоши или да се подобри, но може и да не се променя. Просто стои 
в едно и също положение. Нищо не се променя. Вашият лекар може да изопачи това стабилно 
състояние и да го представи като влошаване. Опитвам се да подготвя хората за това, защото 
много често ще им кажат, че туморът е все още там и че това, което правят, не работи. Това е 
ужасно! 
 
Крис Кар: Да, ужасно е. Всъщност, това е напредък, нали? 
 
Крис Уорк: Ако не расте, не може да ви убие! Всъщност това е много добра новина! Ако расте 
малко, с много по-бавни темпове, това е чудесно. Вие забавяте процеса на развитие. Първо 
трябва да го забавите, преди да спре да расте, преди да се свие. Такъв е процесът.  
 
Крис Кар: Това е много важно! Важно е, че го споделяш. По-рано ме попита как се справям със 
страха. Разказах ти - за манастира, в който отидох и се научих да медитирам. Целта ми с течение 
на времето не беше да се излекувам, а да се науча да живея с рака. Мисля, че най-важното нещо 
е приемането. Когато се появят такива моменти на страх ставам много изнервена. Вече се 
появяват много по-рядко. Правя скенер на всеки две години и половина. Понякога преди скенера 
ми е лошо и коремът ми е на топка. Опитвам се да се успокоя сама. Всеки от нас трябва да се 
научи как да се успокоява. Някои хора го постигат молейки се, други медитирайки - всеки трябва 
да намери начин да успокоява ума си. Ти си силно вярващ и молитвата ти действа успокояващо. 
Всеки от нас трябва да намери нещото, което му помага да премине през трудните моменти. За 
мен това са любовта и приемането.  
 
Крис Уорк: Обичам думата "успокоявам", а не я използвам достатъчно. Това е добра дума! 
Наистина е добра! 
 
Крис Кар: Ти си родител. Аз имам куче. То също има нужда от успокояване. Знаеш какво е, когато 
трябва да успокоиш децата си, защото са разстроени от нещо. Това, което забравяме е, че имаме 
нужда да можем да се успокоим сами себе си. Ако не можем да го получим от приятелите си, 
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партньора си или родителите си, да можем да го получим от себе си. Порасваме и забравяме, че 
все още се нуждаем от тази способност да се самоуспокояваме. 
 
Крис Уорк: Правя това. Напомни ми го, докато говореше. Спомних си как говорех на себе си. 
Говорех си за това как трябва да се науча да престана да се критикувам, да се съдя и да бъда 
толкова строг към себе си. Правех много неща за да оздравея, опитвах се да убедя в правотата си 
хората около мен, но аз наистина не се харесвах. Трябваше да се науча да се окуражавам, в 
моментите, когато никой друг не го правеше. Не казвам, че никой друг не би го направил, 
разбираш ме. Трябваше да започна да си повтарям: ти си излекуван, ти си здрав, ти си силен, ти 
си добре, ти можеш да се справиш. Колкото и глупаво да изглежда това на някои хора, това 
наистина те кара да се чувстваш много добре и работи. 
 
Крис Кар: Това е важен извод. Насърчавайте себе си в процеса на лечение! Бъдете 
добронамерени към себе си. Подкрепяйте се. Не се отказвайте от себе си, защото вие сте 
специални и уникални. Всеки един от нас е такъв. Трябва да пренастроим начина, по който 
говорим със себе си. Трябва да се променим, защото може би като деца са се отнасяли зле с нас 
или са ни говорили по начин, който не ни учи как да уважаваме себе си, но ние сме упорити и 
можем да променим това.  
 
Крис Уорк: Съгласен съм. Има една поговорка, която гласи "Каквото мислиш, в това се 
превръщаш”. Ако винаги си мислиш: "Аз съм глупав, грозен и никой не ме харесва", тогава ще 
станеш точно такъв. Точно така. Ако успееш да се уловиш в тези моменти и да си кажеш: “Не, не 
съм глупав. Аз съм умен, аз съм способен. Мога да направя това! Това е важно за мен!” Ти 
променяш начина си на мислене и това, в което се превръщаш.  
 
Крис Кар: Идва ред на самоуспокояването. Не става дума за това, че никога няма да имате лоши 
мисли за себе си, но когато се появят ги уловете и си кажете: "Какво става? Дай да оправим това, 
защото имаме работа за вършене.” 
 
Крис Уорк: Да. Имаме работа за вършене. Не можем да позволим на негативизъма, несигурноста 
и съмнението в себе си да ни пречат. 
 
Крис Кар: Да. Създайте повече положителна енергия в телата и живота си. 
 
Крис Уорк: Благодаря ти много, Крис! 
 
Крис Кар: Благодаря ти! 
 
Крис Уорк: Толкова много те обичам! Благодаря ти, че отдели време да направим това интервю. 
Супер развълнуван съм за Cancer World Summit. Нека я споменем накратко. 
 
Крис Кар: Ще бъде седем дни. Всеки ден е посветен на различна тема, свързана с лечението на 
рак: поемането на контрол върху здравето, начина на живот и хранене… ще говоря и за 
безусловната любов към себе си, приемането, за духовното пътуване и за всички части от пъзела. 
Ще интервюирам хората, които ме вдъхновяват. През годините попадах на хора, които ме 
вдъхновяваха да възстановя здравето си, да се грижа по-добре за себе си и да намаля стреса. 
Имаме цял ден посветен на стреса. Познавам много хора в Cancer Society. Толкова съм 
развълнувана и щастлива, че ти си част от това общество и че сега сме приятели. 
Всеки ден имаме трима различни световноизвестни лектори. Ще проведа много интервюта и ще 
зададам въпросите, за които знам, че вълнуват моите последователи и чиито отговори самата аз 
съм търсела в някакъв период. 
Това е едно от най-специалните неща, които съм правила. Не съм говорила за рака по този начин 
от много години. Да ти кажа истината, това беше нещо, което обмислях да направя от много 
време, но имаше една част от мен, която не искаше да се върне и да говори за рака.  
По това време, през 2016 г. баща ми беше диагностициран с агресивен рак на панкреса. Помислих 
си, че знам вече доста за рака. Опитът на моето семейство ни научи на толкова много неща. 
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Фокусът на живота ми през тази година беше съставянето на план за действие за лечението на 
баща ми. Ако не бяхме преминали през опита с моя бавно развиващ се, рядък рак щеше да ни 
бъде много трудно. Моят случай беше истинско обучение за нас. Толкова съм благодарна за 
знанията, които имам! 
Тогава осъзнах, че трябва да споделя всичко това. Не мога да не го направя. Това е моят подарък 
за всички хора, които познавам и обичам, които са болни от рак или не искат да са болни, или имат 
някой в живота си, който е болен от рак, но не знаят как да го подкрепят. 
 
Крис Уорк: Много се радвам, че правиш това! Ще поддържаме връзка. Ще приложа връзка към 
нашето интервю от срещата през 2018 г. Крис, благодаря ти! Благодаря ти за отделеното време. 
 
Крис Кар: Ще се чуем скоро. 
 
Крис Уорк: Благодаря на всички за гледането! Моля, споделете това интервю! В живота ви има 
хора, които трябва да чуят невероятната история на Крис, които се нуждаят от това насърчение, 
вдъхновение. 
 
Крис Уорк: Благодаря на всички за гледането! 
 
 


