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Това	 ръководство	 е	 написано,	 за	 да	 ви	 помогне	 да	 използвате	 всички	 възможности	 на	 апарат-
но-програмния	комплекс	VIP-ROFES.	

Комплексът	е	за	домашно	ползване	в	семеен	кръг.	Не	се	изисква	никаква	специална	подготовка.	
Достатъчно	е	да	се	прочете	Ръководството	за	ползване,	приложено	към	всеки	уред.

Тогава	за	какво	е	нужно	това	ръководство?	То	е	за	тези,	които	биха	използвали	VIP-ROFES	не	само	
за	тестване	на	здравето	в	уюта	на	собствения	си	дом,	но	и	като	ефективен	инструмент	за	правене	
и	развиване	на	бизнес.
В	ръцете	на	всеки	опитен	консултант	по	здравословен	начин	на	живот,	той	може	да	направи	много	
за	това	хиляди	хора,	които	до	този	момент	не	са	смятали	здравословния	начин	на	живот	за	нещо	
важно,	да	започнат	да	управляват	здравето	си	и	качеството	си	на	живот.	

VIP-ROFES	ще	направи	работата	ви	поне	три	пъти	по-ефективна,	ще	улесни	общуването	с	клиентите
и	ще	ви	помогне	да	създавате	нови	контакти	и	да	запазите	старите.	

Надяваме	се,	че	след	като	прочетете	това	ръководство,	ще	можете	да	използвате	всички	възмож-
ности	на	VIP-ROFES	за	разрастване	на	организациите	и	стокооборота	ви.

С	уважение,	
екипът	на	Отдел	маркетинг	

Vision	International	People	Group.

ПРЕДГОВОР
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РАЗДЕЛ I

КАКВО ОЗНАЧАВА
VIP-ROFES

Историята	на	апаратно-програмния	комплекс	«РОФЕС»	започва	преди	около	осемдесет	години.	
В	края	на	30-те	години	на	ХХ	век	в	Германия	доктор	Райнхард	Фол	допуска,	а	по-късно	доказва,	че	
акупунктурата,	използвана	от	китайските	лечители	повече	от	две	хилядолетия,	може	да	се	пра-
ви	не	само	с	игли,	но	и	с	електрически	импулси.	Така	се	появява	понятието	«електропунктура»,	
по-известно	като	«метода	на	Фол».
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След	 краха	 на	 фашистка	 Германия,	 голяма	
част	 от	 научния	 архив	 на	 Райнхард	 Фол	 по-
пада	 в	 Съветския	 съюз,	 но	 дълги	 години	 не	
намира	 никакво	 приложение.	 В	 началото	 на	
70-те,	когато	съветските	учени	са	натоварени	
със	 задачата	 да	 прогнозират	 състоянието	 на	
космонавтите	 по	 време	 на	 продължителните	
орбитални	 полети,	 електропунктурата	 при-
добива	 важно	 значение.	 В	 Института	 по	 ме-
дико-биологични	проблеми	към	РАН,	който	по	
това	време	е	най-важното	учреждение	в	СССР,	
занимаващо	 се	 с	 проблеми,	 свързани	 с	 кос-
мическата	биология	и	медицина,	 започват	да	
разработват	 концепцията	 за	 «предклинична	
диагностика».	Целта	ѝ	е	да	бъдат	диагностици-
рани	здравословните	проблеми,	които	все	още	
не	са	се	проявили	под	формата	на	симптоми.	
Това	позволява	да	се	вземат	незабавни	мерки	
в	момента,	в	който	заболяването	започне	да	се	
развива,	и	така	с	по-малко	и	по-щадящи	сред-
ства	да	се	помогне	на	човека	и	да	не	се	допусне	
появата	на	сериозни	заболявания.	Неслучайно	
китайските	лекари	са	смятали,	че	«да	лекуваш	
човека,	след	като	вече	се	е	разболял,	е	като	да	
чакаш	да	ожаднееш	и	тепърва	да	започнеш	да	
копаеш	кладенец».	

Скоро	 след	 това	 от	 космическата	 медицина	
електропунктурата	преминава	в	армията,	 къ-
дето	намира	приложение	при	оценката	на	пси-
хоемоционалното	 състояние	 на	 войниците	 и	
офицерите,	 за	 предотвратяване	 на	 самоубий-
ствата,	при	нарушения	на	дисциплината	и	раз-
лични	аварии,	предизвикани	от	водачи	и	опе-
ратори	 на	 бойната	 техника.	 Точно	 в	 армията,	
математикът	и	програмист	Алексей	Иванович	
Корнюхин	се	запознава	с	електропунктурата.	
Разбирайки	какви	възможности	за	запазване	
здравето	 на	 хората	 дава	 тази	 методика,	 той	
зарязва	 кариерата	 си	 на	 офицер	 и	 се	 отдава	
напълно	на	изучаването	и	развитието	на	елек-
тропунктурната	технология.	

Благодарение	на	това	през	1995	г.	се	появява	
АПК	 «РОФЕС»	 (уред	 за	 тестване	 на	 функцио-
налното	 и	 емоционално	 състояние)	 от	 първо	
поколение.	Комплексът	е	бил	предназначен	за	
използване	от	професионални	консултанти.	В	
разработката	му	участват	специалисти	от	ре-
дица	научни	и	медицински	учреждения	като:

	 Уралска	държавна	медицинска	академия;	

	 Свердловска	областна	клинична	психонев-
рологична	болница	за	военни	ветерани;	

История	на	създаването	на	«РОФЕС»

Технологията	получава	признание	както	в	Русия,	така	и	на	международно	ниво.	
Ръководителят	на	разработката	на	системата	«РОФЕС»,	кандидат	на	биологиче-
ските	науки	А.И.	Корнюхин	е	награден	с	няколко	значими	награди,	като:	

	 Медал	С.П.	Корольов	за	принос	в	развитието	на	космонавтиката	(2010);

	 Орден	Н.И.	Пирогов	за	разработването	на	иновационен	метод	за	скрининг-диаг-
ностика	«РОФЕС»	и	внедряването	му	в	системата	на	здравеопазването	(2011);

	 Медал	Рудолф	Вирхов	на	Европейската	академия	за	естествени	науки	–	за	раз-
работването	на	медицинска	апаратура	(Хановер,	2012).	
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Разработчикът на технологията А. И. Корнюхин и основоположникът на космическата медицина  
И. П. Неумивакин обсъждат възможностите на комплекса «РОФЕС-Проф.», 2012 г.

	 Регионален	 център	 по	 радиационна	меди-
цина;	

	 Областен	център	за	социална	адаптация	на	
военни	от	запаса.	

През	 2010	 г.	 започва	 разработването	 на	 до-
машния	 вариант	 ROFES	 E01C,	 който	 може	 да	
бъде	използван	от	всеки	човек	без	специална	
подготовка.	Скоро	става	ясно,	че	създаването	
на	такъв	уред	е	възможно	и	така	започва	кон-
струирането	на	новия	революционен	АПК	«РО-
ФЕС»,	който	се	превръща	в	един	обичаен	дома-
шен	уред,	като	апаратите	за	кръвно	налягане	
или	термометрите,	чието	използване	започва	
веднага	след	прочитането	на	упътването.	

АПК	 «РОФЕС»	 се	 усъвършенства	 постоянно,	
благодарение	 на	 резултатите,	 получени	 при	
използването	му	в	лечебните	заведения	и	ме-
дицинските	центрове	в	Русия.	Днес	специали-
стите	използват	вече	четвъртото	поколение	на	
комплекса.

На	 базата	 на	 този	 комплект	 компания	 «Ин-
ферум»	разработва	специално	за	Vision	моде-
лът	АПК	VIP-ROFES,	включващ	нова	версия	на	
софтуера	 с	 подобрен	 интерфейс	 и	 специални	
услуги,	 повишаващи	 ефективността	 на	 рабо-
тата	на	дистрибуторите	–	VISION	TEST.
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Приборът	 се	 закрепя	 на	 лявата	 ръка	 така,	 че	
активният	 електрод	 да	 се	 разположи	 върху	
биологично	 активната	 точка	 МС-7	 на	 лявата	
китка.	 След	 включването	 на	 VIP-ROFES,	 той	
изпраща	 в	 тази	 точка	 слаб	 електрически	 им-
пулс	 и	 регистрира	 отговора	 на	 организма	 на	
това	 въздействие.	 След	 това	 компютърната	
програма	 сравнява	 получените	 показатели	 с	
еталонните,	 които	 са	 присъщи	 за	 организма	
на	здрав	човек.	Резултатите	от	сравнението	се	
извеждат	на	екрана	под	формата	на	оценки	по	
петобалната	система:	пет	-	отличен,	едно	-	мно-
го	лошо.	За	по-добро	възприемане	оценките	са	
дублирани	и	с	цвят	—	от	тъмнозелено	до	ярко-
червено.

Така	 се	 оценява	 общо-
то	 състояние	 на	 орга-
низма	и	функционално-
то	 състояние	на	17	ор-
гана	 и	 системи,	 както	
и	това	до	каква	степен	
изследвания	 в	 момен-
та	човек	е	подложен	на	
стрес,	 умора	или	нерв-
но	напрежение.

Редовното	тестване	с	ROFES	у	дома,	в	работа-
та,	по	време	на	път	или	на	почивка	позволява	
да	се	определят	адаптационните	възможнос-

ти,	 т.е.	 резервите	 на	 организма,	 вероятните	
промени	 в	 нивото	 на	 здравето,	 рисковете	 от	
развитие	на	заболявания	и	степента	на	тяхна-
та	изразеност.	Със	серия	от	 тестове	може	да	
се	 оцени	 работата	 на	 организма	 в	 динамика,	
да	се	види	влиянието	на	психоемоционалните	
състояния	върху	процесите	в	организма,	да	се	
оцени	реакцията	на	всякакъв	род	физически	и	
стресови	натоварвания	както	в	конкретни	си-
туации,	така	и	във	времето.	

Това	 дава	 възможност	 по	 всяко	 време	 да	 се	
контролира	 здравословното	състояние,	 да	 се	
избира	 тактика	 за	 поддържането	му	 чрез	 из-
ползване	на	методите	на	профилактиката	и	оз-
дравяването,	хората	да	се	обръщат	към	лека-

ри	и	да	правят	необхо-
димите	изследвания.	

Като	 цяло	 тестването	
с	 ROFES	 е	 незаменим	
метод	 за	 динамичен	
контрол	 на	 индивиду-
алното	 ниво	 на	 здра-
вето.	 То	 е	 насочено	
към	 създаването	 на	
условия	 за	физическо,	

психично	и	социално	благополучие	на	хората	и	
за	запазване	на	здравето	им.

КАК	РАБОТИ	VIP-ROFES

По	 време	 на	 теста	 се	 оценява	 общото	
състояние	 на	 организма	 и	 функционал-
ното	състояние	на	17	органа	и	 системи,	
както	и	това	до	каква	степен	изследвани-
ят	в	момента	човек	е	подложен	на	стрес,	
умора	или	нервно	напрежение.
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II РАЗДЕЛ.

АЛГОРИТЪМ НА 
ROFES ТЕСТА

Убедени	сме,	че	най-успешни	в	продажбите	на	
VIP-ROFES	и	на	целия	асортимент	от	оздрави-
телни	 продукти	 на	 Vision	 като	 цяло	 ще	 имат	
онези	 консултанти,	 чиито	 архиви	 съдържат	
възможно	 най-много	 клиентски	 рофограми	

(рофограмите	 са	 таблици	 с	 резултати	 от	 тес-
товете).	Всяко	тестване,	всяка	среща	с	клиент	
дава	своите	резултати	и	в	крайна	сметка	води	
до	продажби.	Затова	колкото	повече	хора	пре-
минат	през	тестовете	с	вашия	VIP-ROFES,	тол-
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кова	 повече	 пари	 ще	 генерира	 това,	 но	 само	
ако	тестът	е	направен	правилно.

В	 тази	 глава	 ще	 разкажем	 как	 да	 направите	
идеалния	и	ефективен	тест,	а	в	следващата	–	
как	да	консултирате	клиента	така,	че	времето,	
отделено	от	него	за	теста,	да	му	донесе	полза.

Може	 да	 тествате	 клиентите,	 където	 искате	
–	в	офиса,	 у	дома,	в	работата,	 в	някое	транс-
портно	 средство,	 на	 улицата,	 по	 време	 на	 ту-
ристически	 поход	 и	 т.н.	Малко	 хора	ще	 се	 от-
кажат	 от	 възможността	 да	 разберат	 какво	 е	
здравословното	им	състояние,	особено	когато	
е	безплатно.	На	големи	мероприятия	могат	да	
се	правят	масови	тестове,	особено	ако	има	го-
ляма	(или	малка)	група	консултанти,	които	да	
правят	тестовете.	Колкото	повече	тестове,	тол-
кова	по-голям	успех.

Важно	е	да	запомните,	че	човекът,	когото	тест-
вате	трябва	да	е	в	съзнание	и	да	бодърства.	Не	
можете	да	 тествате	 спящи	 хора,	 нито	 такива,	
които	 са	 в	 променено	 психическо	 състояние	
или	кома.	В	тези	случаи	не	може	да	се	разчита	
на	достоверни	резултати.	

Много	е	важно	да	се	знае	и	какви	са	противо-
показанията	за	използване	на	VIP-ROFES:

1.	 Наличие	 на	 пейсмейкър.	 Всеки	 електронен	
уред,	използван	от	човек	с	пейсмейкър,	тряб-
ва	да	бъде	изпробван	за	съвместимост	с	него.	
VIP-ROFES	 не	 е	 тестван	 за	 такава	 съвмести-
мост,	 затова	 от	 съображения	 за	 сигурност,	
хора	с	пейсмейкъри	не	трябва	да	се	тестват.

2.	 Бременност.	 Тъй	 като	 за	 комплекса	 VIP-
ROFES	 не	 са	 провеждани	 изследвания,	 как	
се	 отразяват	 на	 бременни	жени,	 ние	 също	 от	
съоб	ражения	за	безопасност	не	тестваме	бре-
менни	жени.

3.	 Липса	 на	 лява	 ръка.	 Всички	 алгоритми	 за	
тестване	са	направени	единствено	за	точката	
МС-7,	 която	се	намира	на	лявата	китка	на	ръ-
ката	на	човека.	Когато	лявата	ръка	липсва,	чо-
векът	не	може	да	се	подлага	на	тест.	При	пре-
търпени	по-рано	травми	на	лявата	ръка,	няма	
проблем	човекът	да	бъде	тестван.

Някои	клиенти	понякога	се	оплакват,	че	по	вре-
ме	на	тестването	усещат	пощипване	на	кожата	
под	електрода	на	прибора.	Това	е	свързано	с	
повишената	 чувствителност	 на	 кожата	 към	
електрическия	микроток.	Тези	пощипвания	не	
представляват	 никаква	опасност	 за	 човека	 и	
не	 се	 налага	 да	 се	 прекъсва	 тестването.	Ми-
кротокът,	с	който	VIP-ROFES	тества	биологич-
но	активната	точка,	е	толкова	слаб,	че	не	може	
да	причини	никаква	вреда	на	човека.

Първи етап на теста: 
Подготовка на работното място

За тестирането ще са необходими:

	 Апаратно-програмния	комплекс	
VIP-ROFES,

	 Лаптоп	с	предварително	инсталирана	
програма,	

	 При	наличието	на	принтер	–	бланки	за	
разпечатване	на	рофограмата.

	 При	липса	на	принтер	–	бланки	за	пре-
поръки	 (на	 бланката	 трябва	 да	 има	
кратка	информация	за	VIP-ROFES	и	мяс-
то	за	вашите	координати	и	препоръки),

	 Достатъчно	мокри	кърпички,

	 Маса	и	поне	два	стола,	както	и	кошче	
за	използваните	кърпички,

	 Контакт,	 за	 безпроблемна	 работа	 на	
компютъра	ви,

	 Желателно	е	да	си	направите	табелка	
с	покана	за	тестиране,

	 Химикалка	за	водене	на	записки.
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Трябва	да	 поканите	 клиента	да	 седне	 на	 сто-
ла	 за	 тестване,	 когато	 сте	 напълно	 готови:	
когато	приборът	е	свързан	с	компютъра,	про-
грамата	 е	 отворена	 и	 в	 нея	 са	 освободени	
места	 за	 новите	 клиенти.	 Не	 е	 желателно	 да	
включвате	 прибора	 след	 като	 клиентът	 вече	
е	седнал	на	стола,	 защото	това	ще	предизви-
ка	 бързане	 и	 може	 да	 допуснете	 грешка	 при	
свързването.	Ще	се	наложи	да	изгубите	време	
за	ново	свързване	или	рестартиране.	Затова	е	
по-добре	е	да	сте	готови	преди	да	се	срещне-
те	с	клиента.	Помнете,	че	първата	стъпка	е	да	
свържете	прибора	към	компютъра	и	чак	след	
това	да	стартирате	програмата.	При	пускането	
на	програмата	компютърът	трябва	да	разпоз-
нае	прибора.

Когато	подреждате	столовете,	сложете	ги	така,	
че	клиентът	да	седи	от	дясната	ви	страна.	Не	е	
удобно	за	работа,	ако	човекът	седне	срещу	вас:	
когато	 му	 показвате	 рофограмата,	 ще	 трябва	
непрекъснато	на	обръщате	монитора	към	него.	
Затова	 седнете	 от	 лявата	 страна	 на	 клиента.	
Пригответе	си	една	опаковка	с	мокри	кърпич-
ки,	за	да	не	я	търсите	по	време	на	тестването.	
Помнете,	че	клиентите	не	обичат	да	чакат.

Втори етап на теста: 
ДЕМОНСТРАЦИЯ НА УРЕДА

Сложете	клиента	си	близо	до	масата,	 така	че	
да	се	чувства	удобно.	За	да	установите	по-до-
бър	и	доверителен	контакт,	трябва	не	само	да	
си	поговорите	преди	да	започнете	процедура-
та,	но	и	задължително	да	му	покажете	уреда.

Колко	сетива	има	човек?	Зрение,	слух,	допир,	
вкус,	 обоняние.	 За	 да	 демонстрирате	 успеш-
но	всички	възможности	на	VIP-ROFES,	трябва	
да	 включите	 всички:	 не	 само	 да	 показвате	 и	
разказвате,	но	и	да	дадете	на	клиента	възмож-
ност	да	вземе	уреда,	да	го	огледа	внимателно	
и	да	си	го	сложи.	През	това	време	ще	ви	бъде	
по-лесно	 да	 започнете	 да	 му	 разказвате	 за	
предстоящия	 тест	 и	 за	 характеристиките	 на	
уреда.

Помнете,	че	въвличането	на	клиента	в	процеса	
ще	му	позволи	да	се	отпусне	и	да	възприеме	
положително	получаваната	информация.

Трети етап на теста: 
ПОДГОТВЯНЕ НА КЛИЕНТА

По	време	на	тестването	е	важно	клиентът	да	
може	свободно	да	се	отпусне	на	стола	в	удоб-
на	за	него	поза,	но	ръката	му	винаги	да	лежи	
правилно.	 Това	 означава,	 че	 лявата	 му	 ръка	
трябва	 да	 лежи	 на	 масата/бюрото,	 но	 лакъ-
тят	и	китката	не	трябва	да	висят	във	въздуха.	
Това	е	позата,	която	заемаме,	когато	ни	мерят	
артериалното	налягане	—	удобна	поза	с	отпус-
ната	върху	масата	ръка,	без	лакътят	да	виси.	
Помолете	клиента	да	се	премести	по-близо	до	
масата,	за	да	може	разстоянието	между	него	и	
плота	на	масата	да	е	колкото	се	може	по-мал-
ко.	Ако	масата	е	малка,	можете	да	го	поканите	

1
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да	седне	отстрани	така,	че	лявата	му	ръка	да	
легне	на	масата.	Това	е	най-удобната	поза	при	
провеждане	на	масови	тестове,	 защото	не	се	
налага	да	заобикаля	масата,	за	да	седне.

Когато	се	налага,	трябва	да	разкопчаете	ман-
шета	на	ризата	му	и	да	навиете	ръкава	така,	че	
дрехите	му	да	не	се	допират	до	уреда.	Помоле-
те	го	да	свали	всичко,	което	може	да	попречи	
на	контакта	на	електрода	с	кожата	–	часовник,	
гривна	и	т.н.	Всички	бижута	като	обеци,	накити	
на	врата	и	дясната	ръка	могат	да	си	останат	–	
те	не	пречат.

Не	 карайте	 клиента	да	изпъва	пръсти	или	да	
стиска	юмруци	–	нека	ръката	му	бъде	в	удобно	
за	него	положение.

След	 като	 го	 поканите	 да	 седне,	 въведете	 в	
програмата	данните	му	–	 трите	имена,	датата	
на	 раждане	 и	 пола.	 Вместо	фамилия	може	 да	
въведете	псевдоним	или	друга	информация,	а	
първото	и	бащиното	име	не	са	задължителни.	
Датата	 на	 раждане	 и	 полът	 са	 задължителни!	
От	това	зависи	точността	на	теста	–	програма-
та	сравнява	електропунктурните	показатели	на	
клиента	с	нормите,	приети	за	съответната	въз-
раст	и	пол.	Ако	допуснете	грешка	при	въвежда-
нето	 на	 пола,	 ще	 получите	 абсолютно	 грешна	
рофограма.	 Ако	 допуснете	 грешка	 при	 въвеж-

дането	на	възрастта,	също	ще	получите	грешен	
резултат.	 Препоръчваме	 ви	 на	 мястото	 на	 ба-
щиното	име	да	вписвате	телефона	на	клиента	
–	така	винаги	ще	имате	подръка	телефона	му.

След	 като	 се	 убедите,	 че	 клиентът	 е	 седнал	
правилно	и	се	е	отпуснал,	преминете	към	след-
ващия	етап	–	самото	тестване.

Четвърти етап на теста:
ИЗМЕРВАНЕ

Намерете	 биологично	 активната	 точка	 МС-
7,	както	е	описано	в	ръководството	на	ROFES	
E01C:	«Свийте	дланта	на	лявата	ръка	към	кит-
ката,	поставете	пръста	на	дясната	ръка	точно	
по	средата	на	образувалата	се	сгъвка	между	
китката	 и	 ръката,	 върнете	 в	 изходно	 положе-
ние	 без	 да	 махате	 пръста.	 Пръстът	 ще	 бъде	
точно	 в	 точката,	 където	 трябва	 да	 закрепите	
активния	електрод».	

Извадете	една	мокра	кърпичка	от	опаковката,	
обработете	мястото	на	китката	така,	че	двата	
електрода	 да	 легнат	 върху	 влажната	 кожа.	
Някои	икономисват	мокри	кърпи	и	навлажня-
ват	само	точката	МС-7,	но	в	този	случай	само	
активният	 електрод	 прави	 нормален	 контакт	
с	кожата,	а	това	не	е	правилно	-	по-добре	е	да	

2 3
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обработите	по-голяма,	а	не	по-малка	зона.	За-
бършете	 бързо	 двата	 електрода	 със	 същата	
мокра	 кърпичка	 и	 сложете	 уреда	 така,	 че	 ак-
тивният	електрод	(зеленият	мигащ	светодиод)	
да	бъде	разположен	върху	точка	МС-7.	Използ-
вайте	 мократа	 кърпичка	 еднократно.	 Първо,	
от	 съображения	 за	 хигиена,	 второ,	 докато	
салфетката	чака	да	се	появи	следващ	клиент,	
тя	съхне	и	кожата	няма	да	бъде	добре	овлаж-
нена.	След	като	обработите	кожата	и	електро-
дите,	 изхвърлете	 кърпичката.	 Купувайте	 мо-
кри	кърпи	без	сапун,	крем	и	спирт.	Тези	компо-
ненти	могат	да	повлияят	на	резултата	от	теста.

След	това	натиснете	бутон	«Тестиране»	от	про-
грамата	или	предложете	на	клиента	сам	да	на-
тисне	бутона	«Старт»	на	уреда.	Посъветвайте	
клиента	да	си	мисли	за	нещо	хубаво	и	заедно	с	
него	изчакайте	три	минути,	докато	трае	теста.	
През	 това	време	може	да	се	мърда	и	 говори.	
Важно	 е	 лявата	 ръка	 да	 остане	 неподвижна.	
Ако	 уредът	 се	 помести,	 тестирането	може	 да	
завърши	с	грешка.

Тестирането	продължава	3	минути.	През	това	
време	може	да	разкажете	на	клиента	за	мето-
диката,	за	това	как	се	получават	данните	и	как-
во	ще	види	на	екрана.	След	тази	кратка	презен-
тация,	клиентът	ще	е	готов	да	види	на	екрана	
собствените	си	оценки	и	да	изслуша	препоръ-
ките	ви.	

Когато	процедурата	свърши	и	индикаторът	на	
монитора	покаже	сто	процента,	не	бързайте	да	
сваляте	уреда	от	ръката.	Изчакайте	на	екрана	
да	 се	 появи	 съобщение	 да	 свалите	 уреда	 от	
ръката.	Щом	се	появи,	свалете	уреда,	натисне-
те	Enter	и	на	екрана	ще	се	появи	готовата	ро-
фограма.	Можете	да	я	разпечатате,	изпратите	

по	ел.	поща	или	да	проведете	следтестова	кон-
султация,	гледайки	екрана.

Ако	 нямате	 възможност	 да	 разпечатате	 ро-
фограмата,	 препоръчваме	 да	 използвате	 го-
товите	 бланки	 за	 рофограми	 и	 препоръки,	
достъпни	 за	 сваляне	 на	 сайта	 www.vipgroup.
net.	Защо	това	е	задължително?	Предимство-
то	на	отпечатаната	от	вас	диаграма	е	в	 това,	
че:	първо	-	тя	ще	остане	в	самия	клиент;	второ	
-	можете	да	отбележите	върху	нея	с	кръгчета	
или	удивителен	знак	по-ниските	оценки;	трето	
-	да	напишете	в	графите	на	рофограмата	био-
логично	активните	добавки	на	Vision,	които	се	
препоръчват	в	конкретния	случай.	Освен	това	
ние	сме	предвидили	полета	за	цялата	инфор-
мация,	която	ще	потрябва	на	вас	и	на	клиента	
ви,	но	за	която	може	да	забравите	по	време	на	
разговора	 и	 обсъждането	 на	 резултатите	 от	
рофограмата.	Това	са:	дата	на	теста;	данни	на	
консултанта,	за	да	може	след	това,	ако	има	въ-
проси,	клиентът	да	знае	към	кого	да	се	обърне;	
адрес	 на	 най-близкото	 Представителство	 на	
Компанията;	кратка	информация	за	уреда.	

Обърнете	на	клиента	внимание,	че	един	тест	не	
е	достатъчен,	за	да	се	получи	пълна	информа-
ция	за	проследяването	на	динамиката,	покане-
те	го	за	втора	процедура	и	запишете	датата	на	
бланката	и	в	ежедневника	ви.	Смятаме	за	на-
пълно	 уместно	 да	 напишете	 на	 разпечатката	
нещо	като:	«Спешно	при	ендокринолог!».	В	кои	
случаи	подобни	бележки	са	не	просто	уместни,	
а	необходими,	ще	разкажем	веднага	в	голяма-
та	и	важна	глава,	посветена	на	следтестовата	
консултация,	която	по	същество	е	най-важни-
ят	етап	в	тестирането.

Датата	на	раждане	и	полът	трябва	да	са	посочени	правилно.	От	това	зависи	точността	на	
теста	–	програмата	сравнява	електропунктурните	показатели	на	клиента	с	нормите,	приети	
за	съответната	възраст	и	пол.

Ако	нямате	възможност	да	разпечатате	рофограмата,	препоръчваме	да	използвате	готови-
те	бланки	за	рофограми	и	препоръки,	достъпни	за	сваляне	на	сайта	www.vipgroup.net.

http://www.vipgroup.net
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КОНСУЛТИРАНЕ 
СЛЕД ТЕСТА

Както	вече	бе	споменато,	таблица-
та	 с	 оценките,	 генерирана	 от	 VIP-
ROFES,	 се	 нарича	 рофограма.	 Тя	
може	 да	 бъде	 разбрана	 от	 всеки	
човек	 без	 значение	 от	 образова-
нието	му.	Но	за	да	се	извлече	мак-
симум	информация	и	да	се	вземат	
правилни	 решения,	 новият	 потре-
бител	 трябва	да	разбере	на	какъв	
принцип	се	подава	информацията	в	
рофограмата	и	как	да	я	анализира.	

Времето	 за	 усвояване	 на	
ROFES-методиката	 преминава	
бързо	 и	 успешно,	 ако	 на	 първата	
среща	 с	 VIP-ROFES,	 при	 първото	
тестиране,	клиентът	е	получил	пра-
вилна	 и	 разбираема	 консултация.	
С	помощта	на	консултанта,	клиен-
тът	трябва	да	види	слабите	места	
в	организма	си,	с	малко	помощ	да	
стигне	 до	 правилното	 решение	 за	
своето	здраве	и	начин	на	живот,	а	
също	така	да	разбере	защо	трябва	
да	има	VIP-ROFES	вкъщи.

III РАЗДЕЛ.
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Оценка	на	общото	състояние	на	организма

И	така,	вие	вече	сте	поканили	клиента	за	пър-
вото	 тестиране,	 направили	 сте	 теста	 според	
описанието	 в	 предходната	 част.	 На	 екрана	
пред	вас	е	готовата	рофограма.	Откъде	да	за-
почне	анализа?	От	най-важното	–	от	оценката	
на	общото	състояние	на	организма.	Голямото	
цветно	кръгче	показва	целия	ресурс	на	орга-
низма,	осигуряващ	механизмите	на	саморегу-
лация.	Колкото	по-висока	е	оценката,	толкова	
по-добре	е	адаптиран	организма	и	толкова	по-
добре	се	справя	с	предизвикателствата	на	за-
обикалящата	го	среда.

	Тъмнозеленото	кръгче	означава	 „Отличен“	
и	 вие	 можете	 да	 поздравите	 клиента!	 Ако	
клиентът	не	е	млад,	може	да	се	поинтере-
сувате	как	е	постигнал	този	резултат,	какво	
прави,	 за	 да	 поддържа	 перфектно	 здраве.	
Такава	 оценка	 биха	 имали	 консултанти,	
които	 отдавна	 използват	 биологично	 ак-
тивните	 добавки	 на	 Vision.	 За	 жалост,	 тя	
рядко	 може	 да	 бъде	 видяна	 при	 хора	 над	
четиридесет,	 които	 не	 са	 така	 активни	 по	
отношение	на	грижата	за	здравето	си,	как-
то	консултантите	на	Vision.
	Светлозелен	–	Добър	–	не	всички	хора	са	
такива	късметлии.
	Жълт	–	Среден.	Този	показател	не	е	много	
добър,	 клиентът	 трябва	да	 се	 замисли	 се-
риозно	за	здравето	си.	Непременно	му	ка-
жете	това.

	Оранжев	–	Лошо.	Когато	видите	такава	бе-
лежка,	 предупредете	 клиента,	 че	 общото	
състояние	 на	 организма	 му	 предизвиква	
тревога	у	вас.
	Тъмночервен	 -	 Много	 лошо.	 Тази	 катего-
рична	 тревожна	 информация	 показва,	 че	
ресурсите	на	организма	са	изчерпани	в	 го-
ляма	степен,	отслабен	е	и	не	разполага	със	
защитни	 сили	 срещу	 предизвикателствата	
на	заобикалящата	среда.	Успокоителното	в	
тази	ситуация	може	да	е	единствено	това,	че	
тестирането	може	би	е	проведено	в	не	толко-
ва	спокойна	обстановка,	след	голямо	нато-
варване,	стрес	и	т.н.	Във	всички	случаи	каже-
те	на	клиента,	че	рофограмата	трябва	да	се	
повтори	след	като	си	почине.	Ако	червената	
оценка	се	повтори,	трябва	да	се	вземат	сери-
озни	решения,	касаещи	оздравяването.	

Напълно	 уместна	фраза	 в	 този	 случай	 е:	 «Не	
искам	да	Ви	плаша	в	момента,	но	тази	оценка	е	
прекалено	ниска.	Трябва	да	се	убедите,	че	тя	не	
е	получена	в	резултат	на	някакви	временни	на-
товарвания,	а	за	тази	цел	рофограмата	трябва	
да	 се	 повтори	 утре	 или	 други	 ден,	 когато	 сте	
отпочинали».
Не	забравяйте,	че	за	кръгчето,	показващо	об-
щото	състояние	на	организма,	има	текстов	ко-
ментар	малко	по-горе.	Обсъждайки	оценката,	
може	да	покажете	на	клиента	този	текст	и	да	
го	прочетете.
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Оценка	на	психоемоционалното	състояние

Долната	част	на	рофограмата	–	«Психоемоци-
онално	състояние»,	има	изключително	голямо	
значение.	Това	е	така,	защото	човек	не	може	да	
определи	 по	 субективни	 признаци	 нивото	 на	
стреса,	в	който	се	намира,	и	съответно	да	взе-
ме	правилни	мерки	за	неговото	преодоляване.	

Освен	това	ако	нивото	на	стреса	според	рофо-
грамата	е	високо,	това	трябва	да	се	вземе	под	
внимание	 при	 по-нататъшния	 анализ.	 Трябва	
да	е	ясно,	че	стресът	може	да	влоши	функци-
онала	 (т.е.	 изображението	 на	 функциите)	 на	
различните	 органи	 и	 системи,	 да	 изразходва	
техния	енергиен	ресурс.	И	ако	видите	двойка	
или	единица	в	графата	«Напрежение	в	компен-
саторните	сили	на	организма	(стресово	състо-
яние)»,	трябва	да	кажете	на	клиента	следното:	
«Това	тестиране	се	проведе	в	условията	на	сил-
но	стресово	натоварване	върху	организма	Ви.	
Вероятно	когато	си	починете,	направите	малко	
антистресова	гимнастика	или	се	разходите	на	
чист	 въздух,	 резултатите	 от	 рофограмата	ще	
бъдат	по-добри».	

Клиентът	 трябва	да	разбере,	 че	 оценка	 «две»	
или	«едно»	за	стрес	не	трябва	да	се	оставя	без	
внимание.	При	толкова	ниски	оценки	не	тряб-
ва	да	се	кара	кола,	за-
щото	има	вероятност	
да	се	случи	авария,	не	
трябва	 да	 се	 лежи	 и	
почива	на	дивана,	за-
щото	 «неотработени-
ят»	 стрес	 разрушава	
организма	 отвътре.	
Трябва	 да	 действа,	
да	се	движи,	за	да	се	
отърве	от	стреса.	

Уместно	е	да	попитате	клиента	дали	знае	при-
чината	за	това	високо	ниво	на	стрес	и	да	се	опи-
тате	да	разберете	какво	се	е	случило.	Обикно-

вено	тук	хората	кимат	тъжно,	но	понякога	раз-
казват	подробно	за	ситуацията.	Изслушвайки	
го,	вие	ще	помогнете	на	клиента	«да	освободи	
душата	си»	и	най-вероятно	при	повторно	тести-
ране	след	20	минути	оценката	на	стреса	вече	
ще	е	по-добра	и	ще	стане	тройка.	Няма	да	е	лес-
но	от	единица	да	стане	направо	четворка.	Това	
не	 би	могъл	 да	 постигне	 и	 опитен	 психотера-
певт.	Но	ако	помогнете	на	клиента	«да	повдиг-
не»	оценката	си	поне	до	тройка,	вие	вече	ще	сте	
му	направили	голяма	услуга.	И	вероятно	дори	
ще	се	сприятелите	с	него.

Повторението	на	тревожните	оценки	за	стреса	
би	трябвало	да	накара	клиента	да	предприеме	
сериозни	 мерки	 за	 промяна	 на	 начина	 си	 на	
живот	и	може	би	да	използва	антистресовите	
комплексни	програми	на	Vision.

На	втория	ред	в	оценката	на	психоемоционал-
ните	 характеристики	 са	 «Признаците	 за	 умо-
ра».	Важно	е	да	се	обясни	на	клиента,	че	това	
не	е	умората,	присъща	след	напрегната	рабо-
та	в	офиса,	 а	 умората	на	миньора	след	изли-
зането	му	от	мината	в	края	на	смяната	или	на	
спортиста	 след	 тежка	 тренировка,	 т.е.	 класи-
ческата	физическа	умора.	Ние	често	пъти	виж-

даме	 ниски	 оценки	
на	показателя	 умора	
при	слаби	и	възраст-
ни	 хора,	 за	 които	 са	
непосилни	 дори	 най-
обикновените	 нато-
варвания	като	изкач-
ване	 на	 стъпала	 или	
отиване	до	магазина.	

Ако	 видите	 в	 рофо-
грамата,	 да	 кажем	

тройка	за	умора,	а	клиентът	твърди,	че	в	този	
ден	не	е	работил	в	 градината	и	не	е	ходил	на	
планина,	това	ще	бъде	сигнал	за	вас,	че	орга-

Ако	нивото	на	стреса	според	рофограмата	е	
високо,	това	трябва	да	се	вземе	под	внима-
ние	при	по-нататъшния	анализ.	Трябва	да	е	
ясно,	че	стресът	може	да	влоши	функциона-
ла	на	различните	органи	и	системи,	както	и	
да	изразходи	техния	енергиен	ресурс.
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Оценка	на	състоянието	на	органите	и	системите

низма	 на	 клиента	 е	 слаб	 и	 той	 понася	 тежко	
дори	най-обикновените	натоварвания.

Трети	ред	–	«Признаци	на	неврози,	раздразни-
телност».

Може	да	разпознаете	човек	със	слаба	бележка	
по	този	параметър	и	без	да	му	правите	рофо-
грама.	Той	е	емоционално	напрегнат,	реагира	
рязко	при	най-обикновен	контакт	с	него,	лесно	
се	обижда	или	хленчи.	Ако	чака	на	опашка	за	
тестиране,	 той	 се	 притеснява,	 че	 някой	може	
да	 го	пререди.	Обикновено	такива	хора	прие-
мат	 рофограмата	 скептично	 дори	 ако	 резул-

татите	 съвпадат	 напълно	 с	 историята	 на	 за-
боляването	му.	 «За	 какво	ли	дойдох	 при	вас?	
Казвате	ми	нещо,	което	вече	знам!»	–	може	да	
каже	такъв	човек.	Може	и	просто	да	се	разпла-
че,	като	види	двойката	за	общото	състояние	на	
организма.

Когато	видите	човек	с	оценка	три	или	по-ниска	
за	признаците	на	неврози	и	раздразнителност,	
бъдете	с	него	максимално	коректни	и	се	ста-
райте	да	не	го	засегнете	с	каквото	и	да	било.	
Такива	клиенти	се	обиждат	много	лесно	и	е	на-
пълно	вероятно	да	пренесат	обидата	си	извън	
вашия	кръг.

След	 като	 обсъдите	 общото	 и	 психоемоцио-
налното	 състояние	 на	 клиента,	 преминете	
към	най-интересното	–	това	са	двете	колони	с	
оценки,	които	дават	информация	за	функцио-
нирането	на	различните	органи	и	системи.	

Важен	въпрос:	защо	всеки	орган	или	система	
се	оценява	не	по	един,	а	по	два	показателя?	Ето	
и	обяснението.	

Лявата	колона	с	цифри	е	функционалното	със-
тояние	на	органите	и	системите.	Тя	показва,	как	
всеки	орган	изпълнява	функциите	си	в	конкрет-
ния	момент	и	дали	тази	функция	не	е	наруше-
на.	 Така	например,	 ако	на	ред	 «Бели	дробове»	
функционалът	 показва	 петица,	 това	 значи,	 че	
белите	дробове	се	справят	добре	с	насищането	
на	кръвта	с	кислород,	т.е.	изпълняват	функци-
ята	 си	 «отлично».	 Ако	на	 ред	 «Сърдечно-съдо-
ва	система»	функционалът	 (изображението	на	
функцията)	е	тройка,	това	значи,	че	функцията	
на	 сърцето	 е	 потисната	 от	 нещо	 и	 сърцето	 не	
върши	достатъчно	добре	работата	си.	При	все	
че	 обикновено	 тялото	 е	 настроено	 така,	 че	 да	
поддържа	функциите	на	всички	органи	и	систе-
ми.	Когато	видите	понижен	функционал,	трябва	
да	разберете	причината	 -	сами	или	с	помощта	

на	лекар.	Така	ред	по	ред	трябва	да	разчитате	
рофограмата	и	да	търсите	причината	за	нама-
ляване	 на	 оценките.	 Вие	 непременно	ще	 я	 на-
мерите,	като	задавате	на	клиента	уточняващи	
въпроси.	

Помнете,	 че	 ако	 клиентът	 страда	 от	 заболя-
ване	 на	 някой	 орган,	 но	 получава	 ефективно	
лечение,	оценката	на	функционала	може	да	се	
повишава	до	отлична.	В	противен	случай,	ако	
лечението	не	действа,	оценката	ще	си	остане	
на	същото	ниво	или	ще	се	понижи.	

Много	е	важно	това,	че	еднократно	тестиране	
прави	 «снимка»	в	 конкретния	момент	и	 за	да	
получите	по-точен	резултат,	 трябва	да	напра-
вите	поне	няколко	теста	по	различно	време,	но	
за	това	ще	прочетете	по-нататък.

Първата	 колона	 с	 цифри	 показва	 енергийния	
ресурс	на	конкретен	орган	или	система.	Енер-
гийният	ресурс	се	попълва	постоянно	с	храна-
та,	която	поемаме,	но	и	постоянно	се	изразход-
ва	 за	 поддържането	 на	 функционала.	 Ресур-
сът	е	«горивото»	за	нашите	органи	и	системи.	
Когато	 се	 изразходва	 по-малко	 или	 равно	 на	
поетото	 количество	 «гориво»,	 оценката	 е	 от-
лична.	Ако	разходът	надвишава	поетото,	оцен-
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ката	намалява.	Ресурсът	може	да	се	разходва	
по-интензивно	 при	 физически	 и	 стресови	 на-
товарвания.	 Но	 ако	 той	 е	 понижен	 в	 няколко	
поред	рофограми,	в	това	число	на	такива,	кои-
то	са	правени	след	като	човекът	е	отпочинал,	
логично	 следва	 да	 се	 замислим	 къде	 изтича	
това	«гориво»,	защо	органът	разходва	толкова	
много	от	него?	Често	именно	влошаването	на	
оценката	 на	 ресурса	 е	 показател	 за	 някакъв	
хроничен	 процес.	 Наблюдавайки	 многократ-
но	 намаляване	 на	 ресурса,	 консултантите	 на	

Vision	 трябва	 да	 изпратят	 клиента	 при	 лекар,	
който	най-вероятно	ще	открие	хронично	забо-
ляване.	

Намаляването	 на	 ресурса	може	да	 се	 сравни	
със	 ситуацията,	 когато	 изведнъж	 автомоби-
лът	започва	да	харчи	повече	масло,	отколкото	
трябва.	 Всеки	 автомонтьор	 ще	 ви	 предложи	
да	направите	диагностика	на	двигателя,	дори	
той	да	 работи	нормално.	Същото	 е	 и	 с	много	
от	органите	и	 системите:	щом	падне	ресурса,	
трябва	да	се	разбере	каква	е	причината.

Оценявайки	състоянието	на	органите	и	системите,	
трябва	да	се	помнят	следните	правила:
Оценките	«четири»	и	«пет»	са	добри	и	ако	в	двете	колони	оценките	не	са	по-ниски	от	четвор-
ка,	не	се	налага	да	се	вземат	мерки	за	конкретния	орган,	освен	да	се	поддържа	здравослов-
ния	начин	на	живот.

Оценка	три	или	по-ниска	от	нея,	непременно	трябва	да	се	коментира.	Трябва	да	се	изясни	
дали	клиентът	знае	за	някакви	проблеми	с	този	орган.	Ако	знае,	това	е	добре.	Но	ако	не	знае,	
трябва	непременно	да	обърне	внимание	на	този	орган.

Ако	оценката	за	органа	е	ниска,	а	клиентът	казва,	че	с	него	всичко	е	наред,	не	е	задължител-
но	да	е	непременно	прав.	Трябва	да	се	зададат	уточняващи	въпроси.	Преди	всичко	следва	
да	се	изясни	откъде	клиентът	е	толкова	сигурен,	че	всичко	е	наред.	Помнете,	че	болните	
хора	се	делят	на	такива,	които	знаят	за	заболяванията	си,	и	такива,	които	се	заблуждават,	че	
всичко	е	наред.	При	някои	хронични,	бавно	развиващи	се	заболявания,	процентът	на	незнае-
щите	е	по-висок	от	този	на	знаещите.	Знаещите	рискуват	по-малко	от	незнаещите.	И	колкото	
по-рано	 клиентът	 разбере	 за	 проблема,	 толкова	по-добри	 са	шансовете	 за	 благоприятен	
изход.	Ако	клиент	с	ниска	оценка	за	сърдечно-съдовата	система	казва:	«Глупости,	сърцето	
ми	е	здраво!»,	продължавайте	да	му	задавате	въпроси,	за	да	изясните	ситуацията.	

Причина	за	временното	понижаване	на	оценката	може	да	е	физическо	натоварване	или	по-
влияване	от	някакви	вредни	фактори,	а	не	заболяване.	Ако	са	фактори,	непременно	трябва	
да	се	разбере	какви	точно.	Това	може	да	се	направи	с	редовно	тестиране,	като	се	сравня-
ват	рофограмите	и	се	проследи	тенденцията.	Повторението	на	ниските	оценки	в	няколко	
ро	фограми	 сочи,	 че	 съществува	 вероятност	 да	 има	 някакво	 заболяване.	Не	 бързайте	 да	
правите	сериозни	изводи	само	по	една	рофограма.	Но	ако	видите	двойка	или	единица	при	
оценката	на	жизнено	важните	органи,	вземайте	мерки	незабавно.
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Анализ	на	състоянието	на	органите	и	системите

Да	започнем	да	анализираме	състоянието	на	
всеки	орган	и	система.	Тук	и	по-нататък,	за	да	
спестим	време	и	място,	ще	представим	оцен-
ките	в	следната	форма:	«4-3».	Първата	цифра	
е	функционала,	втората	—	ресурса.	Обсъждай-
ки	 рофограмата	 с	 колега,	 по-бързо	 и	 удобно	
е	да	се	казва:	 «Черен	дроб	–	четири-три»,	от-
колкото:	«Оценката	за	функционалното	състо-
яние	на	черния	дроб	е	четири,	за	енергийния	
ресурс	–	три».

Когато	видите	намалени	оценки	за	някой	орган	
или	система,	непременно	ги	коментирайте	по	
схемата	«Констатация	–	Въпрос	–	Извод».

КОНСТАТАЦИЯ.
Обърнете	 вниманието	 на	 клиента	 вър-
ху	 ниската	 оценка	 с	 думите:	 «Оценката	
на	 функционала	 на	 белите	 ви	 дробове	 е	
ниска».

ВЪПРОС.

Попитайте	 клиента	 дали	 знае	 за	 някакви	
проблеми	 с	 този	 орган	 или	 система.	 Въз-
можно	 е	 клиентът	 отдавна	 да	 е	 регистри-
ран	при	съответния	специалист	или	да	има	
оплаквания,	 свързани	 с	 този	 орган.	 Ако	
клиентът	не	знае	нищо	за	такива	проблеми,	
накарайте	го	да	прояви	предпазливост	и	да	
обърне	внимание	на	проблемния	орган.

ИЗВОД.

Предложете	 след	 това	 на	 човека	 да	 се	
обърне	към	лекар	или	да	повтори	рофогра-
мата	по-късно	или	му	препоръчайте	някой	
от	 оздравителните	 комплекси	 на	 Vision.	
Важното	на	етапа	на	извода	е	обяснението	
какво	може	да	означава	тази	оценка.

И така, коментарът ви може да е следният:
«Функционалът	 на	 сърцето	 показва	 тройка.	
Имате	 ли	 проблем	 със	 сърцето?	 Знаете	 ли	
нещо?	Трябва	да	обърнете	внимание	на	сърце-
то,	да	проконтролирате	кръвното	налягане,	да	
направите	 кардиограма.	 Освен	 това,	 ние	 мо-
жем	да	Ви	предложим	оздравителни	комплек-
си,	които	да	поддържат	здравето	Ви».
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Функцията	 на	 имунната	 система	 е	 да	 пред-
пазва	човека	от	чуждородни	организми	-	бак-
терии,	вируси,	 гъбички,	паразити	и	т.н.	Когато	
функционалът	 на	 имунната	 система	 спадне,	
човекът	 се	 оказва	 изложен	 на	 външни	 въз-
действия	и	може	да	пипне	някое	инфекциозно	
заболяване.	 Освен	 това	 много	 учени	 предпо-
лагат,	че	онкологичните	заболявания	се	появя-
ват	когато	се	появи	проблем	с	имунитета	–	той	
става	 неспособен	 да	 унищожава	 атипичните	
клетки,	които	ежедневно	се	образуват	в	орга-
низма.	Затова	е	изключително	важно	имуните-
тът	да	се	поддържа	в	добра	форма.

Имунната	система	е	една	от	най-важните	сис-
теми	в	организма	и	като	правило	изразходва	
сериозен	ресурс,	 за	да	поддържа	функциони-
рането	ѝ	на	нужното	ниво.	Случаите	на	същест-
вено	(до	двойка)	понижаване	на	функционала	
на	 имунната	 система	 са	 много	 редки.	 Но	 ко-
гато	 имунитетът	 работи	 в	 условия	 на	 високи	
натоварвания,	 това	 се	 вижда	 и	 в	 рофограма-
та:	 оценката	 на	 функционала	 спада	 до	 три,	 а	
ресурсът	остава	на	ниво	четворка	или	петица.	
Това	се	случва	през	пролетта	или	в	началото	
на	лятото,	когато	във	въздуха	има	много	алер-
гени	от	прашеца	на	цъфтящите	растения	и	дър-
вета.	 Дори	 човек	 да	 няма	 алергия,	 имунната	
му	система	е	принудена	да	реагира	и	това	се	
отразява	на	оценката.	

При	 често	 боледуващи	 хора	 с	 отслабен	 иму-
нитет,	оценката	както	на	функционала,	така	и	
на	ресурса	обикновено	пада	до	тройка,	 но	не	
по-ниско.	При	хората	с	алергии,	функционалът	
обикновено	изглежда	наред,	но	ресурса	показ-
ва	тройка.

Ако	 обаче	 оценката	 на	 функционала	 или	 ре-
сурса	 е	 под	 «три»,	 това	 е	 повод	няколко	пъти	
да	се	повтори	рофограмата	и	ако	оценките	се	
запазят,	 това	 е	 знак,	 че	 имунната	 система	на	
човека	е	на	предела	си	и	има	нужда	от	подсил-
ване.	 VIP-ROFES	 винаги	 и	 навреме	 подсказва	
кога	това	е	необходимо.

Задайте	на	клиента	въпроси	за	имунната	сис-

тема,	 посочете	 занижените	 му	 оценки	 и	 му	
обяснете,	 че	 ако	 те	 се	 повтарят,	 това	 показ-
ва	по-висок	риск	от	 заболявания,	 свързани	с	
имунитета.	Определете	на	клиента	ден,	в	който	
да	дойде	за	повторна	рофограма.	Най-добре	е	
да	направи	серия	от	рофограми	в	собствения	
си	дом	и	със	собствения	си	VIP-ROFES	и	да	ви	
изпрати	 или	 донесе	 резултатите	 за	 анализ	 и	
сравнение.

И така – още веднъж: 
5-5	–	всичко	 е	 отлично	или	има	компенсиран	
процес;
4-4	 –	 също	 е	 отлично	 или	 има	 компенсиран	
процес;
3-4(5)	–	имунната	система	търпи	някакво	нато-
варване,	вероятно	под	въздействие	на	алерге-
ни	или	лека	настинка;
3-3	–	вероятно	това	е	често	боледуващ	човек;
4(5)	 -	 3(2)	–	вероятно	 това	 е	 човек	 с	 алергии.	
Ресурсът	на	имунитета	му	се	изхабява	от	пре-
калената	активност	на	имунитета;	
4-2	–	възможен	риск	за	възникване	на	имунна	
недостатъчност;
2-2	или	по-нисък	–	рядък	случай,	дисфункция	
на	 имунната	 система	 (хиперчувствителност).	
Рофограмата	 трябва	 да	 се	 повтори,	 за	 да	 се	
изключи	 възможна	 грешка	 и	 клиентът	 да	 се	
помоли	да	се	обърне	към	лекар.

Имунна	система

Въпроси,	които	трябва	да	зададете	при	на-
малени	показатели	на	имунната	система:

	 Често	ли	боледувате	от	настинки?

	 Имате	ли	алергии?

	 Имате	 ли	 някакви	 автоимунни	 забо-
лявания,	 например	 ревматоиден	 ар-
трит	или	тиреоидит?
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Сърдечно-съдова	система

Сърцето	е	жизнено	важен	орган.	Затова	състо-
янието	на	сърдечно-съдовата	система	опреде-
ля	продължителността	на	човешкия	живот.	За	
жалост,	 независимо	от	 усилията	на	лекарите,	
сърдечно-съдовите	заболявания	у	нас	са	при-
чина	за	огромен	брой	смъртни	случаи	сред	на-
селението.	Това	се	случва	преди	всичко	защо-
то	 такова	опасно	и	 коварно	 заболяване,	 като	
артериалната	хипертония	(високото	кръвно)	в	
половината	 от	 случаите	 протича	 без	 никаква	
симптоматика.	

Повечето	 хора	 изобщо	 не	 разбират,	 че	 кръв-
ното	им	е	високо.	Те	разбират	за	болестта	си	
едва	когато	дойдат	на	себе	си	в	реанимацията	
на	кардиологията.	Някои	така	и	не	успяват	да	
го	разберат.	

Посредством	 ROFES-тестирането	 вече	 много	
хора	 обръщат	 внимание	 на	 сърцето	 и	 състо-
янието	на	 кръвоносните	 си	 съдове	и	ние	 сме	
убедени,	 че	 благодарение	 на	 мерките,	 които	
те	 вземат,	 животът	 им	 ще	 бъде	 по-дълъг	 и	
активен.	 Призоваваме	 всички	 консултанти	
най-внимателно	да	проверяват	реда	«Сърдеч-
но-съдова	 система»	 в	 рофограмата	 и	 в	 това	
пособие	ще	ѝ	отделим	много	място.

И	 така,	 какво	 следва	 да	 направите,	 когато	
видите	 в	 рофограмата,	 че	 показателите	 на	
сърдечно-съдовата	система	са	занижени?	На-
помняме,	че	за	ниска	се	смята	оценка	от	три	и	
по-ниска.	Веднага	трябва	да	започнете	да	за-
давате	въпроси:

–		 Имате	ли	проблем	със	сърцето?	Нещо	пока-
зателите	са	доста	ниски.

–		 Като	че	ли	всичко	е	наред.

–		 Как	сте	с	кръвното?

–		 Като	че	ли	нормално.

–		 А	мерите	ли	го?	Колко	често?

–		 Отдавна	не	съм	го	мерил.	Защо	да	го	меря,	
като	е	нормално?

–		 Тогава	откъде	знаете,	че	е	нормално?

–		 Ами	не	ме	боли	глава.

–		 Защо	мислите,	че	при	кръвно	трябва	да	ви	
боли	глава?	Повечето	хора	не	усещат	нищо,	
когато	вдигат	кръвно.

–	 	Ами	казвали	са	ми,	че	кръвното	ми	скача,	
но	не	съм	го	мерил	отдавна.

Това	 е	 типичен	 диалог	 с	 човек,	 при	 който	 се	
установява	 например	 оценка	 3-2	 за	 сърдеч-
но-съдовата	система.	

Ако	успеете	да	го	убедите	да	си	премери	кръ-
вното,	 можете	 да	 сте	 сигурни,	 че	 то	 ще	 бъде	
различно	от	нормалното,	често	ще	е	по-скоро	
високо	–	140/90	и	повече.

В	този	случай	консултантът	има	важната	ми-
сия	да	идентифицира	хората,	които	не	знаят	за	
проблема	си	със	сърдечно-съдовата	система.	
На	хипотониците	следва	да	се	препоръчат	био-
логично	активни	добавки	за	повишаване	на	ре-
сурса	и	функционала	на	системата,	а	на	хипер-
тониците	–	да	се	обърнат	към	добър	терапевт.	
След	назначаване	на	терапия	и	нормализира-
не	на	кръвното	налягане,	си	заслужава	те	да	се	
върнат	при	консултанта,	който	да	им	подбере	
оздравителен	комплекс	на	Vision.	Помнете,	че	
антихипертензивните	медикаменти	(и	изобщо	
всички	лекарства)	за	високо	кръвно	трябва	да	
бъдат	назначавани	само	от	лекари.	Лекарства-
та	обаче	могат	да	нормализират	само	функци-
онала	 на	 системата.	 Ресурсът	 може	 да	 бъде	
увеличен	 единствено	 с	 биологично	 активни	
добавки.	 Неслучайно	 точно	 половината	 от	
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предписанията	на	семейните	лекари	в	Европа	
са	биодобавки.

Да	 повторим	 още	 веднъж:	 ако	 клиентът	 не	
знае	за	проблемите	си	със	сърдечно-съдовата	
система	това	не	 значи,	 че	всичко	му	е	наред.	
Напротив,	 в	 този	 случай	 може	 да	 има	 по-ви-
сок	риск	от	усложнения	–	инфаркт	или	инсулт,	
сърдечна	и	бъбречна	недостатъчност,	защото	
е	 логично	 нищо	 неподозиращият	 човек	 да	 не	
взема	никакви	мерки.	

Да погледнем конкретните примери:
5-5,	 5-4,	 4-5,	 4-4	 –	 всичко	 е	 наред	 или	 това	 е	
компенсиран	процес.

5(4)	 -3	–	обикновено	това	е	човек	със	здраво	
сърце,	но	в	конкретния	момент	то	е	подложе-
но	на	натоварване.	Например	пил	е	кафе	или	е	
извършвал	някаква	тежка	работа.	Ако	вижда-
ме	 паднал	 ресурс	 на	 сърцето	 заедно	 с	 ниска	
оценка	 на	 стреса,	 изводът	 е	 също	 очевиден,	
защото	сърцето	е	една	от	«мишените»	на	стре-
са.	Често	такава	оценка	може	да	се	види	при	
хора	с	ниско	кръвно	–	има	риск	от	развитие	на	
хипотония.

Когато	хора,	живеещи	постоянно	в	условията	
на	по-студен	климат,	попаднат	на	юг,	ресурсът	
на	сърцето	им	пада.	Горещината	изчерпва	ин-
тензивно	ресурса	на	сърцето	на	хора,	които	не	
са	 свикнали	 с	 нея.	 В	 тази	 ситуация	 посъвет-
вайте	 човека	 да	 прекарва	 повече	 време	 на	
по-хладни	места	 и	 да	 пие	 повече	 вода	 (но	 не	
ледена).	 Сауната	 също	 увеличава	 преразхода	
на	ресурса	на	сърцето,	но	това	е	временно.

5-2	–	в	този	случай	започваме	да	подозираме	
проблем.	Често	с	такава	оценка	при	нас	идват	
хипертоници,	 подложени	 на	 ефективно	 лече-
ние.	В	тази	ситуация,	ако	оценката	на	функцио-
нала	е	отлична,	можем	да	адмирираме	добрата	
работа	 на	 неговия	 лекуващ	 лекар.	Можем	 да	

похвалим	клиента	за	това,	че	стриктно	спазва	
указанията	на	неговия	лекар.	За	да	 уточните,	
трябва	 да	 зададете	 следния	 въпрос:	 «Имате	
ли	хипертония	или	исхемична	болест	на	сърце-
то?».	Обикновено	отговорът	е:	«Да,	имам,	но	се	
лекувам	адекватно	при	специалист».	Не	забра-
вяйте	в	тази	ситуация	да	препоръчате	на	кли-
ента	 биологично	 активните	 добавки	 на	Vision	
за	поддържане	на	сърцето.	

3-2	 –	 такава	 оценка	 могат	 да	 имат	 по-скоро	
хора	с	хипертония,	които	не	вземат	никакви	ле-
карства	за	високо	кръвно.	В	този	случай	гово-
рим	за	нарушен	функционал	и	за	изразходван	
ресурс.	 Напълно	 вероятно	 е	 клиентът	 да	 не	
знае,	че	има	дисфункция	на	сърцето.	

Оценки	 като	 2-2,	 2-3	 и	 по-ниски	 обикновено	
изискват	намеса	на	лекар,	дори	да	ги	виждате	
само	 на	 единствената	 рофограма,	 направена	
от	вас	току-що.

Като	цяло,	ако	установите	понижаване	на	по-
казателите	на	сърцето,	дори	ако	са	в	резултат	
на	някакви	временни	явления	от	типа	«предо-
зиране»	 на	 кафе	 или	физическо	 натоварване,	
клиентът	 има	 нужда	 от	 постоянно	 ROFES-на-
блюдение.	Проблемите	със	сърдечно-съдова-
та	система	се	развиват	бавно	и	постепенно	и	
докато	още	не	са	се	превърнали	в	запусната	и	
нелекувана	 хипертония,	 инфаркт	 или	 инсулт,	
те	могат	да	бъдат	спрени,	като	човек	промени	
начина	си	на	живот	 -	 като	се	откаже	от	вред-
ните	си	навици	и	започне	да	използва	оздра-
вителните	 комплекси	 на	 Vision	 в	 съчетание	 с	
антистресови	методи.	

Когато	 човек	 реши	 да	 започне	 да	 взема	 био-
логично	 активни	 добавки,	 трябва	 да	 започне	
с	 тези	 за	 жизнено	 важните	 органи.	 Един	 от	
най-важните	органи	е	сърцето.	Това	налага	да	
му	се	обърне	специално	внимание.

Консултантът	има	много	важна	мисия	–	да	идентифицира	хората,	които	не	знаят,	че	имат	про-
блем	със	сърдечно-съдовата	система,	и	да	им	каже	за	това.
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На	рофограмата	се	виждат	трите	дяла	на	гръб-
начния	стълб	–шиен,	гръден	и	лумбосакрален.	

Точно	като	при	другите	системи	в	организма,	
гръбначният	 стълб	 има	 функционално	 със-
тояние	и	енергиен	ресурс.	Любопитен	факт	е,	
че	 ако	 се	 разгледат	 рофограмите	 на	 здрави	
хора,	които	току-що	са	изслушали	лекция,	тра-
еща	час	и	половина,	ще	видим	понижаване	на	
енергийния	ресурс	на	шийния	и	лумбосакрал-
ния	дял	на	гръбначния	стълб	до	тройка.	Това	
е	 свързано	 с	 натоварването	 на	 шийния	 дял,	
когато	се	напрягаме	да	внимаваме,	 както	и	с	
натоварването	на	лумбосакралния	дял,	ако	се-
дим	на	твърд	стол.	Оценките	на	току-що	слезли	
от	превозното	средство	водачи	показват	пони-
жаване	на	ресурса	на	шийния	дял	и	нормални	
показатели	 за	 лумбосакралния,	 тъй	 като	 ав-
томобилните	 седалки	 са	 много	 по-удобни	 от	
пейките,	да	кажем	в	аудиториите	на	универси-
тетите.

Това	 доказва,	 че	 на	 ресурса	 на	 гръбначния	
стълб	 влияе	 преди	 всичко	 статичното	 нато-
варване.	Динамичното	натоварване	 (при	лека	
гимнастика)	 увеличава	 неговия	 ресурс.	 Пре-
поръчвайте	на	клиентите	да	правят	постоянно	
леки	упражнения	за	гръбнака.

Гръбначните	заболявания,	в	това	число	диско-
вите	хернии,	дископатиите,	които	ограничават	
подвижността,	понижават	както	ресурса,	така	
и	 функционала.	 Често	 се	 срещат	 хернии,	 за	
които	клиентите	знаят,	но	те	не	се	отразяват	по	
никакъв	начин	на	оценката	на	функционала	на	
гръбначния	стълб.	Това	означава,	че	хернията	
не	е	голяма	и	до	момента	не	тревожи	клиента.	
Помнете,	че	гръбначният	стълб	е	единна	сис-
тема.	 Оценявайки	 състоянието	 му,	 трябва	 да	
се	анализират	всички	редове	едновременно	–	
и	трите	дяла.	

Клиентите	често	задават	следния	въпрос:

«Боли	ме	гърба	–	защо	оценките	в	рофограма-
та	за	гръбначния	стълб	са	в	норма?».	Работата	
е	там,	че	далеч	не	всяка	болка	в	гърба	е	свър-
зана	с	гръбнака.	Често	тези	пациенти	се	оплак-
ват	от	болки	в	гърба,	но	след	преглед,	рентген	
и	дори	след	томография,	лекарите	стигнат	до	
заключение,	 че	 те	 нямат	 заболяване.	 Гърбът	
обаче	не	спира	да	ги	боли.	На	какво	се	дължи	
това?	Повечето	болки	в	гърба	са	в	резултат	на	
мускулни	спазми	и	нямат	пряка	връзка	с	гръб-
начния	стълб.	Ако	от	болки	в	гърба	се	оплаква	
човек	 с	 показател	 двойка	 за	 стрес,	 вероятно	
болката	има	психогенен	произход.	

Не	забравяйте,	че	клиенти	с	нисък	функционал	
на	гръбнака	обикновено	имат	нужда	от	лечеб-
на	физкултура	и	естествено	от	постоянен	кон-
трол	с	ROFES.

Гръбначен	стълб
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Бронхи

За	 да	 разберем	 каква	 информация	 ни	 дава	
оценката	на	бронхите,	трябва	да	се	запознаем	
по-подробно	с	анатомията	и	физиологията	на	
дихателните	пътища.	
Основната	 функция	 на	 бронхите	 е	 да	 транс-
портират	въздуха	към	белодробните	тъкани,	в	
които	става	газообмена:	при	вдишване	кръвта	
се	обогатява	с	кислород,	а	при	издишване	се	
отделя	въглероден	двуокис.	Преди	да	попадне	
в	бронхите,	въздухът	преминава	през	носните	
проходи,	 фаринкса	 и	 трахеята,	 която	 се	 раз-
двоява	на	два	главни	бронха.	Бронхите	на	свой	
ред	се	разклоняват	на	 големи,	 средни	и	мал-
ки;	от	малките	излизат	още	по-малки,	които	в	
последна	сметка	стигат	до	самата	белодробна	
тъкан	–	алвеолите.
Нарушаването	 на	функцията	 на	 бронхите,	 на-
пример	при	хронична	обструктивна	белодроб-
на	болест	(болестта	на	пушачите)	води	до	бело-
дробна	недостатъчност,	белодробен	емфизем	
и	като	резултат	от	това	-	до	летален	край.	Това	
се	 дължи	на	факта,	 че	 просвета	 на	 бронхите,	
засегнати	 от	 тютюнев	 дим	 се	 стеснява,	 като	
най-	 засегнати	 са	 бронхиолите	 -	 най-малките	
разклонения	на	бронхите.	Те	започват	по-труд-
но	 да	 пропускат	 въздух	 и	 човек	 все	 повече	
зависи	от	кислородната	бутилка.	Своевремен-
ният	отказ	от	 тютюнопушене	може	да	предо-
тврати	развитието	на	тази	болест	и	така	да	се	
запази	човешкото	здравето.	
Понижаването	на	показателите	на	бронхите	в	
рофограмата	може	да	послужи	като	добър	ар-
гумент	за	пушача	да	се	откаже	от	цигарите.
Интересно	 е,	 че	 при	 пушачите	 с	 малък	 стаж	
рофограмата	 на	 бронхите	 се	 влошава	 след	
изпушването	 на	 една	 цигара.	 Обикновено	
функционалът	 пада	 до	 тройка.	 При	 пушачи	
със	 стаж	 няколко	 десетилетия	 се	 наблюдава	
парадоксална	реакция	–	след	изпушването	на	
цигара,	показателите	на	бронхите	се	подобря-
ват.	Това	е	свързано	с	факта,	че	при	опитните	

пушачи	откашлянето	е	напълно	парализирано.	
Без	цигара,	неговите	бронхи	са	неспособни	да	
изпълняват	функциите	си	–	да	извеждат	храч-
ките,	прахта	и	продуктите	от	изгарянето	на	ци-
гарата,	 които	се	натрупват	в	белите	дробове.	
При	вдишване	на	запрашен	въздух,	непушачът	
просто	изкашля,	докато	за	същото	нещо	пуша-
чът	има	нужда	да	запали	цигара.	Това	е	една	от	
причините	за	дискомфорта	на	пушачите,	които	
се	измъчват,	ако	не	могат	да	си	запалят	цига-
ра.	Подобряването	на	показателите	на	бронхи-
те	след	изпушена	цигара	показва	изключител-
но	запуснато	хронично	отравяне	с	никотин	и	е	
изключително	тревожно.	Здравето	на	клиента	
е	в	сериозна	опасност!
И	така,	когато	видите	понижен	до	тройка	функ-
ционал	на	 бронхите,	 трябва	да	 зададете	 въп-
роса	дали	клиентът	пуши.	Ако	пуши,	трябва	да	
му	покажете	оценките	и	да	кажете,	че	пушене-
то	вече	се	е	отразило	по	сериозен	начин	на	не-
говите	бронхи.	
При	хората,	 които	работят	във	вредни	произ-
водства	и	пренебрегват	правилата	за	безопас-
ност	на	труда,	като	не	използват	респиратори,	
също	така	често	се	наблюдава	понижаване	на	
показателите	на	бронхите	след	работа.	
Важно	е	да	се	каже,	че	ако	човек	с	бронхиална	
астма	няма	в	момента	пристъп,	на	рофограма-
та	не	се	отбелязва,	че	той	има	това	заболяване,	
освен	че	понякога	оценката	на	енергийния	ре-
сурс	на	бронхите	пада	до	три.	При	астматиците	
с	постоянно	нарушено	дишане	пада	и	функцио-
налът,	и	ресурсът.	При	болните	от	бронхиална	
астма	в	стадий	на	обостряне	падат	показате-
лите	на	имунната	система.
Понякога	клиентите	питат	защо	при	хора	с	ка-
шлица	показателите	на	бронхите	са	нормални?	
Такова	нещо	наистина	се	случва:	клиентът	има	
кашлица,	но	рофограмата	на	белите	дробове	е	
добра.	Това	е	свързано	с	факта,	че	причината	
за	 кашлицата	може	 да	 не	 е	 свързана	 с	 брон-
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хите.	Много	по-често	кашлицата	предизвиква	
поражения	 на	 трахеята,	 фаринкса,	 гръкляна,	
но	за	жалост	ние	не	виждаме	това	на	рофогра-
мата.	 Всъщност	 при	 кашлица	 VIP-ROFES	 ни	
помага	да	разберем	дали	възпалителният	про-
цес	е	«слязъл»	надолу	в	бронхите	или	все	още	
се	намира	на	малко	«по-безопасното»	ниво	на	
горните	дихателни	пътища.	Бронхитът	е	доста	
по-тежко	заболяване	от	ларингитът	например,	
и	е	много	важно	да	не	го	пропуснем.

Бели	дробове

Функцията	на	белите	дробове	е	да	осъществя-
ват	газообмена	между	кръвта	и	въздуха.	В	из-
пъстрената	с	кръвоносни	съдове	белодробна	
тъкан,	хемоглобинът	отдава	въглеродния	дву-
окис	и	се	обогатява	с	вдишвания	въздух.	Така	
оценката	 на	 функционала	 на	 белите	 дробове	
показва,	колко	добре	белите	дробове	насищат	
кръвта	с	кислород.	Добрият	функционал	на	бе-
лите	дробове	може	да	се	запази	дори	при	на-
личието	на	възпалителни	огнища,	които	не	се	
отразяват	 много	 на	 работата	 на	 дихателната	
система.	Затова,	основният	показател,	по	кой-
то	трябва	да	се	съди	за	състоянието	на	белите	
дробове	е	ресурсът.	

Ако	 ресурсът	 на	 белите	 дробове	 е	 понижен,	
вие	веднага	трябва	да	видите	в	това	проблем.	
Попитайте	дали	клиентът	не	се	е	подлагал	на	
сериозно	 натоварване	 преди	 самия	 тест.	 На-
пример,	дали	не	е	тичал	за	срещата	с	вас.	Ако	
е	 тичал,	 понижаването	 на	 ресурса	 на	 белите	
дробове	е	логично.	Но	ако	е	дошъл	без	да	бър-
за,	трябва	да	се		разбере	какъв	е	проблемът.

Между	 другото,	 можете	 да	 се	 опитате	 да	 си	

направите	 рофограма,	 като	 се	 свиете	 макси-
мално	 на	 стола.	 Функционалът	 на	 белите	 ви	
дробове	ще	падне	поне	с	една	единица.	Това	е	
доказателство,	колко	е	важна	стойката	за	нор-
малната	работа	на	дихателните	органи.	

При	 пушачите,	 след	 изпушването	 на	 цигара	
функционалът	също	пада,	но	бързо	се	възста-
новява.	Това	дори	не	е	свързано	с	дразненето	
на	белодробната	тъкан	от	цигарения	дим,	а	с	
кратковременно	отравяне	с	продуктите	от	го-
ренето.	Освен	това	по	време	на	пушене	забе-
лежимо	намалява	насищането	на	кръвта	с	кис-
лород	и	това	може	да	се	види	с	пулсоксиметър,	
както	и	с	помощта	на	VIP-ROFES.

И	така,	ако	показателите	на	ресурса	на	белите	
дробове	 са	 паднали	 до	 двойка,	 търсете	 хро-
ничен	проблем	и	посъветвайте	клиента	да	се	
обърне	 към	 лекар.	 Докато	 понижаването	 на	
функционала	 обикновено	 е	 предизвикано	 от	
някакви	 временни	 въздействия	 (цигара),	 не-
удобна	 поза,	 при	 която	 се	 притиска	 гръдния	
кош,	или	от	някое	запуснато	белодробно	забо-
ляване,	което	се	вижда	и	без	VIP-ROFES.
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Черен	дроб

Черният	дроб	е	доста	«многопрофилен»	орган.	
Обикновено,	когато	се	говори	за	черния	дроб,	
се	 говори	 само	 за	 ролята	му	 за	 обезврежда-
не	 на	 различните	 токсини,	 попаднали	 в	 орга-
низма	отвън	или	образували	се	в	резултат	на	
обичайната	жизнена	дейност.	

Но	функцията	 на	 черния	 дроб	 е	 доста	 по-ши-
рока.	 Това	 е	 «основната	 лаборатория»	 на	 ор-
ганизма.	В	нея	вредните	вещества	се	превръ-
щат	в	безвредни	или	се	извеждат	лесно;	някои	
лекарства,	преминавайки	през	черния	дроб	се	
преработват	и	превръщат	в	активни	вещества	
с	полезно	действие.	В	черния	дроб	се	синтези-
ра	глюкозата	и	се	съхраняват	много	витамини,	
натрупва	се	гликоген	–	най-важният	източник	
на	 бърза	 енергия.	 Освен	 това,	 черният	 дроб	
синтезира	 хормони	 и	 ензими,	 подпомагащи	
храносмилането	и	ги	транспортира	към	двана-
десетопръстника	през	жлъчните	пътища.	

Черният	дроб,	заедно	с	жлъчния	мехур	и	жлъч-
ните	пътища,	формират	така	наречената	хепа-
тобилиарна	система,	фигурираща	и	оценявана	
в	рофограмата	като	«Черен	дроб».	Това	значи,	
че	 когато	 видим	 понижена	 оценка	 на	 черния	
дроб,	трябва	да	разбираме,	че	тя	касае	всички	
негови	функции,	включително	храносмилател-
ната.

Когато	 видим	 ниска	 оценка	 на	 функционала	
или	ресурса	на	черния	дроб,	трябва	непремен-
но	 да	 го	 кажем	 клиента	 и	 да	 го	 питаме	 дали	
знае	нещо	за	проблеми,	свързани	с	черния	му	
дроб.	Много	е	вероятно	клиентът	да	каже,	 че	
има	камъни	в	жлъчката	или	хроничен	хепатит	
(който	днес	вече	е	често	срещано	явление).	Ако	
клиентът	не	знае	нищо	за	проблеми,	свързани	
с	черния	му	дроб	и	това	не	го	притеснява	(бол-
ките	в	областта	на	черния	дроб	са	свързани	с	
жлъчката),	а	оценките	не	са	много	ниски,	след-
ва	да	му	препоръчаме	да	подкрепи	детоксики-

ращата	му	функция.	Важно	е	да	се	разбира,	че	
функционалът	често	пъти	страда	заради	про-
блеми	 с	 жлъчната	 система	 или	 поради	 забо-
лявания	на	чернодробната	тъкан.	Така	напри-
мер	при	цироза	функционалът	е	изключително	
нисък,	а	при	описторхоза	-	понижен.	Ресурсът	
пада	 при	 по-високи	 натоварвания	 на	 органа,	
например	при	злоупотреба	с	мазни	храни,	ал-
кохол	или	при	вирусни	 заболявания	на	ранен	
стадий.	

Отчитайки	 многообразието	 на	 заболявания-
та,	 които	могат	да	поразят	хепатобилиарната	
система,	 няма	 как	 да	 се	 предположи	 каква	 е	
диагнозата	само	с	ROFES-тестирането.	Има	из-
ключително	голяма	вероятност	да	се	допусне	
грешка.	Но	когато	системно	в	продължение	на	
няколко	 измервания	 се	 наблюдава	 намален	
функционал	на	черния	дроб,	 това	е	много	се-
риозно	основание	да	се	потърси	консултация	
с	 гастроентеролог.	 При	 оценка	 на	 ресурса	
по-ниска	от	четири,	препоръчайте	на	клиента	
поддържащи	черния	дроб	биологично	активни	
добавки	на	Vision.	Ако	при	добри	показатели	на	
функционала	има	постоянно	нисък	показател	
на	ресурса	(двойка	или	единица),	трябва	да	се	
направи	изследване	за	възможен	вирусен	хе-
патит.

И така, алгоритъмът на консултацията е след-
ният: Когато видите жълт цвят в оценката, 
попитайте клиента, знае ли за някакви про-
блеми с черния дроб и кога за последен път е 
консумирал алкохол или мазна храна. (В този 
случай трябва да повторите рофограмата 
по-късно.) Даваме пояснение за оценките: 

3(2)	–	4(3)	–	рофограмата	на	черния	дроб	из-
глежда	 тревожно,	 трябва	 да	 се	 направи	 още	
веднъж	и	ако	оценките	се	повторят,	клиентът	
трябва	да	се	обърне	към	гастроентеролог;
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4	–	2	–	при	повтаряне	на	тези	оценки	е	жела-
телно	да	се	направи	изследване	за	възможен	
вирусен	хепатит;

5(4)	–	3	–	може	да	препоръчате	биодобавки,	по-
добряващи	функцията	на	черния	дроб.

В	рофограмите	на	черния	дроб	рядко	могат	да	
се	видят	двойки	и	единици,	защото	такива	па-

циенти	и	без	VIP-ROFES	вече	са	по	болниците.	
Задачата	на	консултанта	на	Vision	е	да	намери	
и	спаси	тези,	чиито	проблеми	още	не	са	стиг-
нали	до	там.

Да	 не	 забравяме,	 че	 черният	 дроб	 е	 жизне-
но	 важен	 орган	 и	 от	 състоянието	 му	 зависи	
страшно	много.

Стомах

Стомахът	е	орган,	чийто	функционал	може	бър-
зо	да	се	влошава	и	да	се	възстановява	под	въз-
действието	на	различни	фактори.	Върху	функ-
ционала	на	стомаха	бързо	влияят	стреса,	агре-
сивната	храна,	 газираните	напитки	и	особено	
алкохолните	 газирани	 напитки	 (шампанско).	
Затова	когато	видите	понижен	функционал	на	
стомаха,	 обърнете	 внимание	 на	 оценката	 на	
стреса.	Ако	тя	е	двойка	или	единица,	ниската	
оценка	 на	 функционала	 на	 стомаха	 може	 да	
е	предизвикана	от	стрес.	Необходимо	е	също	
така,	да	питате	клиента,	какво	е	ял	и	пил	през	
последните	два	часа.	Ако	не	е	поемал	никакви	
дразнещи	храни	или	напитки	през	последните	
два	часа,	 уточнете	дали	знае	за	някакви	про-
блеми	със	стомаха,	дали	има	киселини	и	има	ли	
болки.	Обикновено	функционалът	 на	 стомаха	
пада	когато	вече	има	някакви	симптоми.	Сто-
махът	 бързо	 сигнализира,	 че	функцията	му	 е	
нарушена.	Ако	заболяването	не	е	отишло	твър-
де	далеч,	всичко	остава	в	рамките	на	продъл-

жително	намаляване	на	ресурса.	Ако	оценка-
та	на	ресурса	е	три	и	по-нисък,	посъветвайте	
клиента	да	започне	да	се	храни	здравословно.	
Ако	в	няколко	последващи	измервания	ниска-
та	оценка	продължи	да	се	повтаря	(без	да	има	
дразнители	от	храни	и	напитки),	би	било	целе-
съобразно	 клиентът	 да	 се	 обърне	 за	 консул-
тация	 към	 гастроентеролог.	 Своевременната	
употреба	на	биологично	активните	добавки	на	
Vision,	подобряващи	стомашната	функция,	ще	
помогне	да	се	предотврати	развитието	на	за-
боляване	и	падането	на	ресурса	няма	да	пре-
мине	в	 падане	на	функционала.	Много	важен	
момент:	ако	оценките	на	черния	дроб,	стомаха	
и	задстомашната	жлеза	(понякога	и	на	дебело-
то	черво)	показват	едновременно	намаляване	
на	ресурса	и	на	функционала,	 това	 говори	 за	
сериозни	проблеми	с	храносмилането.	Непре-
менно	съпоставяйте	показателите	на	стомаха,	
черния	дроб	и	задстомашната	жлеза.

Трите важни въпроса при намален функционал на стомаха са:
	 Консумирали	ли	сте	през	последните	два	часа	агресивни	храни,	пили	ли	сте	газирани	или	

алкохолни	напитки,	имало	ли	е	нещо,	което	да	ви	стресира?
	 Имате	ли	някакво	стомашно	заболяване?
	 Имали	ли	сте	напоследък	болки	в	стомаха	или	киселини?

Черният	дроб,	заедно	с	жлъчния	мехур	и	жлъчните	пътища	формират	така	наречената	хепа-
тобилиарна	система,	фигурираща	и	оценявана	в	рофограмата	като	«Черен	дроб».	Това	значи,	
че	когато	видим	понижена	оценка	на	черния	дроб,	трябва	да	разбираме,	че	тя	касае	всички	
негови	функции.	
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Дебело	черво

Задстомашна	жлеза	(панкреас)

Състоянието	 на	 дебелото	 черво,	 заедно	 със	
състоянието	 на	 панкреаса	 (задстомашната	
жлеза),	 черния	 дроб	 и	 стомаха	 показва	 каче-
ството	на	работа	на	храносмилателната	систе-
ма.	В	дебелото	черво	завършва	окончателния	
процес	по	смилане	на	храната.	В	него	се	син-
тезират	 витамин	 К	 и	 витамините	 от	 група	 В,	
завършва	 усвояването	 на	 белтъчините,	 а	 от	
останалата	 преработена	 хранителна	 маса	 се	
отделя	излишната	вода,	след	което	тя	се	пре-
връща	във	фекална	маса.

Нарушенията	в	работата	на	дебелото	черво	са	
нещо	 съвсем	 обичайно.	 Храната	 на	 повечето	
съвременни	хора	е	бедна	на	фибри	и	влакнини,	
които	са	необходими	за	нормалната	чревна	пе-
ристалтика.	От	тук	идва	и	нередовната	работа,	
която	се	проявява	със	запек	или	диария	и	води	
след	себе	си	нарушения	при	синтезирането	на	
витамините	и	до	непълно	разграждане	на	бел-
тъчините.	

Хората,	които	вече	имат	VIP-ROFES	трябва	вни-
мателно	да	проследят	в	кой	момент	ресурсът	
на	дебелото	черво	пада	до	оценка	три.	Ако	тя	
се	повтори	два	пъти,	има	смисъл	да	наблегне-
те	на	храни,	съдържащи	повече	фибри	и	храни-
телни	влакнини.	Ако	обаче	ресурсът	се	задър-
жи	дълго	време	на	две,	трябва	непременно	да	
се	консултирате	с	гастроентеролог	без	значе-
ние	 какво	 показва	функционала.	 Тези	 оценки	
могат	да	показват	наличието	на	сериозни	за-
болявания.	

При	 хора	 страдащи	 от	 явни	 нарушения	 на	
чревната	моторика,	намаляването	на	функци-
онала	на	дебелото	черво	оценките	изглеждат	
горе-долу	така	3-4,	2-3,	3-2).	Ако	това	понижава-
не	не	е	съпроводено	с	болка,	обикновено	е	до-
статъчно	в	менюто	да	се	включат	повече	хра-
нителни	влакнини.	Често	пъти	състоянието	се	
подобрява	след	като	се	регулира	дефекацията.

Задстомашната	жлеза	е	жлеза,	която	има	как-
то	вътрешна,	така	и	външна	секреция.	Тя	про-
извежда	инсулин	и	глюкагон,	участващи	в	син-
теза	и	разграждането	на	 глюкозата	и	помага	
също	 за	 усвояването	 на	 белтъчините,	мазни-
ните	и	въглехидратите	в	дванадесетопръстни-
ка,	като	синтезира	ензимите	протеаза,	липаза	
и	 алфа-амилаза.	 Панкреасът	 работи	 много	
интензивно:	 освен	 всичко	 останало,	 само	 за	
едно	 денонощие	 той	 произвежда	 около	 два	
литра	панкреатичен	 сок.	Мазните,	 пържените	
храни	или	тези	с	голямо	съдържание	на	захар	

претоварват	панкреаса	и	това	го	прави	много	
уязвим.	Всяка	година	нараства	броя	на	хората,	
заболели	от	диабет	и	има	много	хора,	страда-
щи	 от	 панкреасна	 ензимна	 недостатъчност	 и	
панкреатит.	Панкреасът	страда	и	от	прекомер-
ната	употреба	на	алкохол.

Повечето	от	заболяванията	на	задстомашната	
жлеза	 се	 развиват	 бавно	 и	 пациентите	 не	 го	
забелязват.	 Изключително	 коварен	 е	 инсули-
нозависимият	захарен	диабет,	който	може	да	
доведе	 до	 сърдечно-съдови	 усложнения	 пре-
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ди	появата	на	каквито	и	да	било	симптоми	на	
самата	болест.	При	наглед	чудесно	общо	със-
тояние,	 хора,	 които	 не	 контролират	 кръвната	
си	захар	може	да	изпаднат	в	опасни	за	живота	
състояния,	като	диабетна	кома,	която	се	случ-
ва	изведнъж.

VIP-ROFES	е	незаменимо	средство	за	монито-
ринг	на	състоянието	на	задстомашната	жлеза,	
тъй	като	помага	да	се	забележат	нарушенията	
в	работата	ѝ	много	преди	да	се	появят	опасни-
те	симптоми.	Само	през	първите	месеци	след	
внедряването	на	ROFES	E01C	повече	от	четири-
десет	човека	бяха	изпратени	при	лекар	с	пре-
поръка	за	изследване	на	панкреаса	и	поне	три-
ма	от	тях	бяха	хоспитализирани	заради	високо	
ниво	на	захарта.	Ако	те	не	бяха	се	доверили	на	
ROFES-теста,	те	пак	щяха	да	стигнат	до	лекар,	
но	вече	в	доста	по-тревожно	състояние.	

Благодарение	 на	 VIP-ROFES	 може	 да	 бъдат	
установени	 както	
тежките	 и	 запуснати	
нарушения	 в	 работа-
та	 на	 задстомашната	
жлеза,	 така	 и	 пър-
воначалните,	 които	
могат	 да	 бъдат	 кори-
гирани	 със	 съответ-
ната	 диета,	 оздрави-
телните	 комплекси	
на	 Vision	 и	 своевре-
менен	 преглед	 при	
лекар.

Интересен	 факт:	 рофограмата	 на	 задсто-
машната	 жлеза	 може	 да	 покаже	 дали	 човек	
е	 гладен.	 Ако	 оценката	 е	 5(4)-2,	 вероятно	 вие	
тествате	в	момента	един	гладен	човек.	Когато	
човк	е	гладен,	ресурсът	на	панкреаса	пада	и	то	
много	-	до	двойка.	Затова	когато	видите	такава	
оценка,	първият	въпрос,	който	трябва	да	зада-
дете	е:	«Гладни	ли	сте?»	Ако	клиентът	каже,	че	
е	гладен,	разкажете	му,	че	VIP-ROFES	«вижда»	
гладния	стомах	и	няма	нужда	да	се	плаши	от	
двойката.	Но	ако	той	отговори,	че	е	ял	току-що	
или	преди	час	и	половина,	тази	двойка	не	бива	
да	 се	 пренебрегва.	 Това	 е	 тревожен	 сигнал,	
който	показва,	че	може	би	има	риск	от	ензим-

на	недостатъчност.	Рофограмата	трябва	да	се	
повтори	след	хранене	и	ако	оценката	от	типа	
4-2(3)	 се	повтори,	 трябва	категорично	да	пре-
поръчате	на	клиента	щадяща	диета.	Най-добра	
в	този	случай	е	«Диета	№	9»	–	това	е	добре	из-
вестната	 на	 всички	 лекари	 лечебна	 диета	 за	
хора	 със	 заболявания	 на	 панкреаса.	 Разбира	
се,	като	допълнително	се	препоръчват	биоло-
гично	активните	хранителни	добавки	на	Vision.

Оценки	като	3-2	или	2-2	показват	нарушения	не	
само	на	външната	секреция	на	панкреаса	(из-
работването	 на	 храносмилателните	 ензими),	
но	и	че	вероятно	има	проблем	със	синтезира-
нето	на	инсулин.	Важно	е	да	попитате	клиента,	
знае	 ли	 за	 някакви	 възможни	 проблеми	 със	
задстомашната	жлеза.	Не	е	изключено	вече	да	
е	потърсил	медицинска	помощ	по	този	повод.	

Ако	клиентът	не	знае,	че	би	могъл	да	има	про-
блем,	можете	да	го	попитате	какво	е	положе-

нието	 с	 ходенето	 по	
голяма	нужда	и	дали	
го	 боли	 стомах	 след	
ядене.	 Не	 забравяй-
те,	 че	 има	 пациенти	
(не	 са	 толкова	 мно-
го),	които	ще	ви	отго-
ворят	 отрицателно,	
макар	 да	 имат	 симп-
томи	 за	 това.	 Хората	
не	 винаги	 са	 откро-
вени	 за	 проблемите	
си.	 В	 този	 случай	 не	

настоявайте	повече:	важно	е	човекът	да	бъде	
информиран.

Доста	 интересно	 изглежда	 рофограмата	 на	
панкреаса	 на	 пациенти	 със	 захарен	 диабет,	
които	 си	 слагат	 инсулин.	 Когато	 дозата	 им	 е	
подбрана	 правилно,	 оценката	 е	 5-2.	 Тук	функ-
ционалът	има	отлична	оценка,	защото	в	кръвта	
има	достатъчно	инсулин,	но	ресурсът	е	много	
нисък.

Също	 така	 интересно	 изглеждат	 рофограми-
те	 след	 служебен	 купон,	 който	 е	 включвал	
почерпка	с	храни	и	напитки.	От	такъв	«шоков	
удар»	по	панкреаса,	оценката	може	да	падне	до	

Рофограмата	на	 задстомашната	жлеза	
може	 да	 покаже	 дали	 човек	 е	 гладен.	
Ако	 оценката	 е	 5(4)-2,	 вероятно	 вие	 те-
ствате	 в	 момента	 един	 гладен	 човек.	
Когато	човек	е	гладен,	ресурсът	на	панк-
реаса	пада	и	то	много	-	до	двойка.
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2-2.	Има	доста	случаи,	при	които	след	такъв	ку-
пон,	 хората	директно	попадат	в	хирургичните	
отделения	с	остър	панкреатит.	Разбира	се,	при	
тези	хора	задстомашната	жлеза	е	била	отсла-
бена	преди	това,	но	и	при	здравите	хора,	след	
толкова	голяма	хранителна	агресия	оценките	
в	теста	ще	се	сринат	и	няма	да	се	възстановят	
веднага.

Съветваме	ви	да	не	си	правите	експерименти	
с	 торти	 и	 шампанско,	 за	 да	 видите	 падането	
на	 оценките	 в	 рофограмата.	 Това	 са	 крайни	
експерименти	 с	 негативни	 последици.	 Добре	
е	тортите	да	се	консумират	с	не	толкова	слад-
ки	 напитки.	 За	 шампанското	 препоръчваме	
плодове!	Помнете,	че	задстомашната	жлеза	е	
много	уязвима	и	трябва	да	я	пазите.

Щитовидна	жлеза

Щитовидната	 жлеза	 изработва	 най-важните	
хормони	–	тироксин	и	трийодтиронин,	а	освен	
това	 и	 калцитонин.	 Недостигът	 на	 тироксин	
в	детството	води	до	кретенизъм,	а	на	по-зря-
ла	възраст	 -	 до	редица	синдроми,	 сред	които	
сънливост	и	отслабване	на	паметта	не	са	сред	
най-неприятните.	Каква	е	причината	да	страда	
щитовидната	 жлеза?	 Обикновено	 това	 е	 не-
достигът	 на	 суровина	 за	 производството	 на	
тиреоидните	хормони.	На	практика	големи	ге-
ографски	региони	спадат	към	зоните,	в	които	
има	йоден	дефицит.	Недостигът	на	йод	обхва-
ща	почти	всички	храни	и	питейната	вода.	Един-
ственият	изход	от	 това	е	щитовидната	жлеза	
да	 се	 «подхранва».	 Почти	 цялото	 население	
има	нужда	от	йодосъдържащи	добавки,	но	ня-
кои	хора	се	нуждаят	от	тях	в	по-голяма	степен.	
С	помощта	на	VIP-ROFES	тези	хора	могат	да	бъ-
дат	открити	лесно.

При	 хора,	 изпитващи	 недостиг	 на	 йод,	 щито-
видната	 жлеза	 изглежда	 на	 рофограмата	 по	
следния	начин:	4-3	-	това	е	явен	йоден	дефицит.	
Ако	направите	няколко	рофограми	за	деня	(от	
сутринта	до	вечерта),	ще	видите,	как	оценката	
на	функционала	на	щитовидната	жлеза	посте-
пенно	пада.	Сутринта	е	–	4-3,	през	деня	–	3-3,	а	
вечер	може	да	стигне	до	2-3.	Тази	«стълбица»	

е	 изключително	 характерна	 за	 възрастните	
хора.	Недостигът	на	йод	при	 тях	 е	не	по-мал-
ко	опасен	от	този	при	децата.	Стълбицата,	со-
чеща	надолу	показва,	че	върховата	работа	на	
щитовидната	 жлеза	 е	 сутрин.	 Това	 означава,	
че	сутрин	тя	се	справя	горе-долу	с	функцията	
си	 («четворка»).	По	обяд	спада	до	тройка.	Ако	
имате	такъв	клиент,	не	бива	да	 го	пускате	да	
си	ходи	без	да	му	обясните	опасностите	от	не-
достига	на	йод.	

Кажете	 му,	 че	 дори	 консумацията	 на	 сушено	
или	 консервирано	 морско	 зеле	 (ламинария)	
не	спасява	от	дефицита	на	йод.	Ламинарията	
запазва	 свойствата	 си	 или	 когато	 е	 съвсем	
прясна,	 или	 след	 фармакологична	 обработка	
за	 повишаване	 на	 концентрацията	 на	 йод	 в	
нея.	Затова	най-добре	е	да	се	вземат	добавки,	
съдържащи	йод.	Противопоказанията	 за	 упо-
требата	 им	 са	 много	 редки	 и	 клиентът	 дори	
може	да	не	е	чувал	за	заболявания,	при	които	
не	трябва	да	се	поема	йод.

За	жалост,	 има	 и	 клиенти,	 които	 не	 знаят,	 че	
йодната	тинктура	за	външна	употреба	не	бива	
да	се	консумира.	Заради	това	незнание	има	от-
равяния,	някои	от	които	-	с	летален	изход.	Убе-
дете	се,	че	клиентът	ви	разбира	за	какъв	йод	
става	дума.
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Често	 оценката	 на	 щитовидната	 жлеза	 е	 3-2,	
2-2.	Като	правило	в	този	случай	става	дума	за	
запусната	хипотиреоза,	често	с	възли.	Едини-
ци	 за	щитовидната	 жлеза	 може	 да	 срещнете	
при	болни	хора,	които	нехаят	за	проблемите	си	
с	нея.

Важно	е	да	се	знае,	че	ако	щитовидната	жлеза	
е	оперирана,	а	клиентът	пие	таблетки	с	тире-
оидни	 хормони,	функционалът	на	щитовидна-
та	жлеза	трябва	да	е	с	отлична	оценка.	Няма	
орган	 -	няма	проблем.	VIP-ROFES	не	получава	
тревожни	сигнали	от	жлезата,	а	функцията	й	е	
поета	изцяло	от	таблетките.	Затова	функцио-
налът	ще	е	отличен,	а	ресурсът	-	лош.	Ако	при	
оперирана	 жлеза	 функционалът	 е	 започнал	
да	 пада,	 клиентът	 не	 получава	 нужната	 доза	
тироксин	или	не	си	пие	редовно	хапчетата.	За	
жалост,	някои	пациенти,	на	които	са	предписа-
ни	тиреоидни	хормони	смятат,	че	приемът	им	е	
вреден	и	се	стараят	да	ги	пият	по-рядко,	с	кое-
то	си	причиняват	непоправими	вреди.	

Примерните	оценки	са	следните:

5-5,	4-4	–	всичко	е	отлично,	добре	или	има	ком-
пенсиран	процес

4-3	–	вероятно	става	дума	за	недостиг	на	йод,	
трябва	да	се	пият	йодосъдържащи	добавки;

3(2)-3(2)	 –	 вероятно	 става	 дума	 за	 запусната	
хипотиреоза	 и	 е	 необходима	 консултация	 с	
ендокринолог.	Много	рядко	това	може	да	е	по-

казател	за	автоимунен	процес	в	щитовидната	
жлеза.	 Обикновено	 клиентите	 знаят	 за	 авто-
имунните	заболявания.	Трудно	е	да	не	им	обър-
неш	внимание	и	затова	хората	веднага	отиват	
на	лекар.

1(2)–1	–	клиентът	трябва	спешно	да	отиде	на	
лекар.	Такива	оценки	се	наблюдават	при	мно-
го	отслабени	пациенти,	които	не	се	грижат	за	
себе	си.

Важно	е	да	се	знае,	че	ако	щитовидната	жлеза	е	оперирана,	а	клиентът	пие	таблетки	с	тире-
оидни	хормони,	функционалът	на	щитовидната	жлеза	трябва	да	е	с	отлична	оценка.	Няма	
орган	-	няма	проблем.	VIP-ROFES	не	получава	тревожни	сигнали	от	жлезата,	а	функцията	ѝ	е	
поета	изцяло	от	таблетките.	Затова	функционалът	ще	е	отличен,	а	ресурсът	-	лош.	
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Надбъбречни	жлези

Ендокринната	триада	в	рофограмата	се	завър-
шва	 от	 надбъбречните	 жлези*.	 Това	 също	 са	
жлези	с	вътрешна	секреция,	които	изработват	
редица	изключително	важни	хормони,	сред	ко-
ито	адреналин	и	норадреналин,	както	и	глюко-
кортикоидни	 хормони.	 Надбъбречните	 жлези	
се	управляват	от	нервната	система	и	при	стрес	
изхвърлят	в	кръвта	«хормони	на	стреса»	и	пре-
ди	всичко,	адреналин.
В	рамките	на	това	пособие	не	е	възможно	да	
се	изброят	всички	процеси	в	организма,	върху	
които	оказват	влияние	надбъбречните	жлези.	
Като	цяло,	нормалното	функциониране	на	над-
бъбречните	жлези	е	гаранция	за	запазване	на	
добро	здраве	и	самочувствие.
Когато	видите	понижени	показатели	на	надбъ-
бречните	жлези,	например	оценка	3-3,	трябва	
да	 попитате	 клиента,	 дали	 е	 спал	 добре	 през	
нощта	и	дали	изобщо	е	спал.	Работата	е	там,	че	
ресурса	на	надбъбречните	жлези	се	натрупва	
през	 нощта,	 по	 време	 на	 сън.	 Ако	 човекът	 не	
е	 спал	 през	 нощта,	 рофограмата	 го	 показва	
веднага.	Дневният	сън	не	помага	да	се	възста-
нови	 ресурса	 на	 надбъбречните	жлези.	 Те	 си	
«почиват»	само	по	време	на	сън,	 когато	е	 тъ-
мно.	Ако	през	клепачите	върху	ретината	пада	
светлина,	 надбъбречните	 жлези	 преминават	
на	«дневен»	режим	и	техния	функционал	не	се	
повишава.	Ако	клиентът	е	принуден	да	работи	
през	нощта	и	да	спи	през	деня,	посъветвайте	
го	да	спи	в	затъмнена	стая	или	поне	с	маска	на	
очите.	Това	ще	«излъже»	надбъбречните	жлези	
и	така	те	ще	имат	възможност	да	си	починат	и	
да	натрупат	ресурс.
И	така,	ако	клиентът	не	е	спал	през	нощта,	про-
сто	му	покажете	понижаването	на	рофограма-
та	на	надбъбречните	жлези	и	не	правете	някак-
ви	много	специални	изводи	за	тяхната	работа.	
Ако	функционала	и	ресурса	на	надбъбречните	

жлези	са	намалени,	а	клиентът	казва,	че	е	спал	
добре,	повторете	рофограмата.	При	запазване	
на	ниските	оценки,	клиентът	трябва	да	обърне	
внимание	 на	 надбъбречните	 жлези	 и	 непре-
менно	да	подпомогне	работата	им	с	оздрави-
телните	комплекси	на	Vision.
Надбъбречните	жлези	 при	 хора	 с	 безсъние	 и	
други	 нарушения	 на	 съня	 страдат	 непрекъ-
снато.	 Няма	 как	 да	 се	 подобри	 състоянието	
им,	ако	не	се	реши	проблема	със	съня.	Това	на	
свой	ред	ще	повлече	след	себе	си	много	други	
здравословни	проблеми.
Хроничният	 стрес	 изтощава	 надбъбречните	
жлези,	защото	те	са	принудени	непрекъснато	
да	изработват	хормони	на	стреса.	Затова	кога-
то	видите	ниска	оценка	за	стрес	и	ниска	оцен-
ка	 за	 надбъбречните	 жлези,	 на	 първо	 място	
трябва	 да	 препоръчате	 терапия	 срещу	 стрес.	
И	пак	да	подчертаете,	че	трябва	да	се	подобри	
нощният	сън.
А	 сега	 нека	 направим	 обща	 оценка	 на	 «ендо-
кринната	 триада».	 Съществува	 правило,	 спо-
ред	 което:	 «Ако	 «ендокринната	 триада»	 няма	
нито	 една	 зелена,	 т.е.	 положителна	 оценка,	
клиентът	трябва	да	си	направи	изследване	на	
кръвта	за	захар».	
Практиката	показва,	че	при	понижени	оценки	в	
показателите	на	«ендокринната	триада»,	осем	
от	всеки	десет	клиента	имат	повишена	захар	
в	 кръвта.	 Отрицателният	 рекорд	 принадлежи	
на	една	дама	от	Екатеринбург,	при	която	след	
ROFES-теста	и	насочването	ѝ	към	лекар	е	уста-
новена	захар	21	ммол	на	литър	при	норма	мак-
симум	6	ммол.	При	17–18	много	хора	изпадат	в	
кома.	Затова	трябва	да	сте	много	внимателни	
при	жълти	оценки	в	«ендокринната	триада»	и	
да	убедите	клиента	да	даде	кръв	за	проверка	
на	захарта.

* Надбъбречните жлези заедно с щитовидната жлеза и панкреаса формират така наречената ендокринна триада. 
Това е специфичен ROFES термин, който не се използва никъде другаде в медицината. 
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Основната	функция	на	бъбреците	е	отделител-
на.	Бъбреците	извеждат	от	тялото	излишната	
вода,	 солите	 както	 и	 много	 химикали,	 които	
вече	не	му	нужни.	Всичко	това	може	да	се	от-
деля	в	течна	форма,	затова	нормалното	функ-
циониране	 на	 бъбреците	 изисква	 достатъчно	
количество	 вода.	 Недостатъчното	 пиене	 на	
течности	 се	 отразява	 веднага	 на	 рофограма-
та.	Затова	когато	видите	по	време	на	консул-
тациите	 намалени	 показатели	 на	 бъбреците,	
първо	си	задайте	въпроса,	а	после	го	задайте	
и	 на	 клиента:	 дали	 неговите	 бъбреци	 получа-
ват	 достатъчно	 вода?	 Така	 например,	 когато	
отидат	 на	 почивка	 в	 някоя	 държава	 с	 горещ	
климат,	всички	руснаци	показват	по-ниски	по-
казатели	на	рофограмите,	защото	там	те	губят	
много	вода	през	потоотделянето,	а	обикнове-
но	пият	толкова	вода,	колкото	и	в	къщи,	където	
температурата	не	е	толкова	висока.	
Затова	 не	 е	 чудно,	 че	 при	 иначе	 здрави	 бъ-
бреци,	при	неспазване	на	режима	на	пиене	на	
вода,	 показателите	падат.	Попитайте	клиента	
дали	 пие	 достатъчно	 вода	 и	 направете	 коре-
кция,	която	да	отчете	температурата	на	възду-
ха	в	деня	на	консултацията.	
Оценката	на	бъбреците	по	рофограмата	тряб-
ва	да	направите	едва	след	като	сте	изяснили,	
че	 клиентът	 поема	 достатъчно	 количество	
вода.	 Ако	 за	 целия	ден	 той	 е	 изпил	 чаша	или	
две	вода,	просто	му	покажете	ниските	оценки	
на	 бъбреците	 и	 му	 предложете	 да	 повторите	
рофограмата	след	половин	час	или	на	другия	
ден,	след	като	поеме	повече	вода.	
Обикновено	 проблемите	 с	 бъбреците	 започ-
ват	с	трайното	намаляване	на	ресурса.	Когато	
след	няколко	теста	ресурсът	на	бъбреците	не	
се	 вдига	 повече	 от	 три	 (а	 в	 единични	 случаи	
стига	до	четири),	работата	може	да	се	оправи	
с	оздравителните	комплекси	на	Vision	и	норма-
лизиране	на	режима	на	поемане	на	вода.	Ако	
обаче	са	намалени	не	само	оценките	на	ресур-

са,	но	и	на	функционала,	е	желателно	да	се	пре-
гледат	бъбреците.	
Трябва	да	отбележим,	че	камъните	в	бъбреци-
те	 не	 винаги	 намаляват	 функционала	 на	 бъ-
бреците.	Това	се	случва	само	с	големи	камъни,	
когато	 се	 нарушава	 отделителната	 функция,	
или	 когато	 има	 бъбречни	 колики.	 Липсата	 на	
един	от	бъбреците	(например	ако	е	отстранен),	
намалява	 функционала	 и	 ресурса	 само	 през	
първите	 месеци	 след	 операцията.	 След	 това	
останалия	бъбрек	трябва	да	поеме	върху	себе	
си	функцията	на	оперирания,	а	оценките	да	се	
върнат	в	норма.	Ако	това	не	се	е	случило	в	про-
дължение	 на	 половин	 година,	 значи	 вторият	
бъбрек	също	страда.
Полезно	е	да	се	знае,	че	при	начинаещите	пу-
шачи	 рофограмата	 на	 бъбреците	 «пада»	 след	
изпушването	на	една	цигара.	Това	е	свързано	
със	 съдовия	 спазъм	 и	 нарушаването	 на	 бъ-
бречния	 кръвоток.	 Това	 е	 добър	 аргумент	 да	
убедите	 някой	 начинаещ	 пушач	 да	 се	 откаже	
от	тютюнопушенето.	
И	така,	понижаването	на	ресурса	на	бъбреци-
те	(оценки	5(4)-3,	4-2)	е	основание	да	препоръ-
чате	биологично	активните	добавки	на	Vision.	
Устойчивото	 понижаване	 на	 функционала	 е	
основание	за	медицинско	изследване.

Бъбреци
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Пикочен	мехур	и	простата
при	мъжете

До	 сега	 разглеждахме	 органите	 и	 системите,	
които	са	общи	за	мъжете	и	жените.	Сега,	кога-
то	ще	обсъждаме	пикочно-половата	система,	
по	 разбираеми	 причини	 трябва	 да	 разделим	
мъжете	от	жените.	

Да	започнем	с	пикочно-половата	система	при	
мъжете.	На	рофограмата	тя	е	представена	от	
пикочния	мехур	и	простатата.	Тези	два	реда	от	
рофограмата	трябва	задължително	да	се	раз-
глеждат	 заедно.	 Особено	 при	 мъжете	 над	 50	
години.	Знае	се,	че	половината	от	мъжете	над	
50-годишна	 възраст	 страда	 от	 доброкачест-
вена	 хиперплазия	 на	 простатата,	 която	 често	
погрешно	 наричат	 аденом	 на	 простатата.	 С	
възрастта,	процентът	на	мъжете	с	това	забо-
ляване	нараства.	Това	възрастово	заболяване	
е	 предизвикано	 от	 това,	 че	 простатата,	 опит-
вайки	се	да	запази	угасващата	си	функция,	за-
почва	да	увеличава	своя	размер.	При	това	тя	
започва	 да	 притиска	 пикочния	 канал	 и	 може	
дори	да	предизвика	остра	задръжка	на	урина-
та.	Дълго	преди	да	се	появи	острата	задръжка	
на	 урината	 обаче	 започват	 по-малко	 забеле-
жими,	но	доста	плашещи	проблеми	с	пикочния	
мехур.	Транспортирането	на	урината	по	пикоч-
ния	 канал	 се	 нарушава.	 В	 пикочния	 мехур	 се	
натрупва	остатъчна	урина,	стените	му	се	раз-
тягат,	започват	възпалителни	процеси.	Всички	
тези	проблеми	се	отразяват	на	рофограмата.	
Ако	 изведнъж	 оценките	 на	 пикочния	 мехур	
на	един	50-годишен	мъж	станат	3(2)-4(5),	а	на	
простатата	–	5-4	или	4-4,	той	трябва	да	обърне	
към	уролог	–	възможно	е	това	да	е	доброка-
чествена	 хиперплазия.	 Трудно	 е	 един	мъж	да	
бъде	 убеден	да	 се	 обърне	 към	 уролог,	 но	 все	
пак	това	е	много	необходимо.	

Трябва	 да	 помните,	 че	 след	 40-годишна	 въз-
раст	 мъжете	 трябва	 всяка	 година	 да	 правят	
изследвания	на	кръвта	за	PSA	(простатен-спе-
цифичен	 антиген,	 който	 е	 маркер	 за	 рак	 на	
простатата),	както	и	да	правят	профилактични	
прегледи	при	уролог,	за	да	не	пропуснат	нача-
лото	 на	 доброкачествената	 хиперплазия.	 Ако	
клиентът	 спазва	 това	 правило,	 вие	 няма	 да	
направите	 някакво	 особено	 откритие,	 докато	
анализирате	 рофограмата,	 защото	 той	 и	 без	
това	знае	всичко.	Но	ако	след	като	установите	
«падналия»	 показател	 на	 пикочния	мехур,	 ус-
пеете	да	го	убедите	да	се	обърне	към	специа-
лист,	вие	ще	го	отървете	от	голяма	беда.

При	 младите	 мъже	 понижената	 оценка	 на	
пикочния	мехур	се	среща	рядко.	Но	падането	
на	 показателите	 в	 рофограмата	 на	 пикочния	
мехур	 и	 простатата	 се	 наблюдава	 често	 при	
запалените	 рибари.	 Продължителното	 непод-
вижно	седене	на	студено	се	отразява	отрица-
телно	 на	 състоянието	 на	 пикочно-половата	
система.	 В	 известна	 степен	 по-рядко	 може	
да	 се	 види	 падането	 на	 оценките	 на	 пикоч-
ния	 мехур	 и	 простатата	 при	 професионални-
те	шофьори	и	пилотите.	Падането	на	ресурса	
на	 простатата	 (без	 намаляване	 на	 оценката	
на	пикочния	мехур)	е	типично	за	относително	
по-млади	мъже	с	нередовен	полов	живот	и	се-
дяща	работа.	Сами	разбирате	какво	трябва	да	
ги	посъветвате.	

Намаленият	 функционал	 на	 простатата	 в	
по-млада	 възраст	 обикновено	 означава	 про-
блеми	с	възпалителен	характер.	Няма	да	е	зле	
да	се	направи	преглед	при	уролог	плюс	оздра-
вителните	комплекси	на	Vision,	които	санират	
пикочно-половата	система.

Трябва	да	помните,	че	след	40-годишна	възраст	мъжете	трябва	всяка	година	да	правят	изслед-
вания	на	кръвта	за	PSA	–	простатен-специфичен	антиген,	който	е	маркер	за	рак	на	простатата.	
Мъжете	също	така	трябва	да	правят	профилактични	прегледи	при	уролог,	за	да	не	пропуснат	
началото	на	доброкачествената	хиперплазия.	
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Важен	момент	от	гледна	точка	на	етиката:	не	винаги	има	възможност	консултациите	да	се	
провеждат	насаме.	Когато	стигнете	до	половата	система,	имайте	предвид,	че	обсъждането	
на	тези	оценки	в	присъствието	на	други	хора	може	да	е	неприятно	както	за	мъжете,	така	и	
за	жените.	Затова	дайте	на	клиента	да	види	оценките	и	не	предизвиквайте	върху	тях	внима-
нието	на	присъстващите.	Впрочем,	ако	оценките	на	мъжа	за	простата	му	са	5-5,	можете	да	го	
поздравите	най-тържествено	за	това.	

Пикочен	мехур	при	жените

Фалопиеви	(маточни)	тръби	и	матка

За	разлика	от	мъжете,	които	не	са	склонни	към	
цистити,	жените	достатъчно	често	страдат	от	
възпаления	на	пикочния	мехур.	По	понижава-
нето	на	показателите	на	рофограмата	можем	
да	 съдим	 например	 за	 възможен	 хроничен	
възпалителен	 процес	 в	 пикочния	 мехур.	 Ще	
забележите	това	на	първо	място	по	намалява-
нето	на	функционала.	В	днешно	време	жените	
често	се	лекуват	сами	от	цистит	и	не	прибягват	
до	лекари,	а	си	купуват	антибиотици	от	аптеки-
те,	затова	хроничните	случаи	са	нещо	съвсем	
обичайно.	Когато	видите	понижен	функционал	
на	пикочния	мехур,	предложете	на	жената	био-
логично	активните	добавки	на	Vision,	които	са-
нират	пикочно-половата	система.	

Спадането	на	функционала	може	да	бъде	свър-
зано	също	така	и	с	бъбречно-каменна	болест.	
Преминаването	на	пясък	и	малки	камъни	през	
пикочния	мехур	 често	 пъти	 води	 до	 възпали-
телни	 усложнения.	 Понижаване	 на	 ресурса	
на	пикочния	мехур	се	наблюдава	обикновено	
при	 жени	 на	 възраст.	 Това	 предвещава	 въз-
растови	 проблеми	 с	 пикочния	 мехур,	 имащи	
преди	 всичко	 хормонален	 характер.	 Ако	 при	
възрастна	дама	показателите	на	рофограмата	
на	пикочния	мехур	са	«паднали»,	трябва	да	ѝ	се	
препоръчат	комплексните	програми	на	Vision,	
насочени	към	женското	здраве.

Анализирайки	 в	 рофограмата	 ред	 «Фалопи-
еви	 (маточни)	 тръби	и	матка»,	 вие	 трябва	да	
имате	предвид,	че	ако	матката	и/или	тръбите	
на	дамата	са	отстранени,	оценката	на	техния	
функционал	ще	е	отличен.	Тук	действа	същото	
правило,	 като	при	щитовидната	жлеза.	Няма	
орган	 -	 няма	 проблем.	 Ако	 обаче	 при	 липса	
на	матка	и	маточни	тръби	функционала	пада	
до	тройка	или	по-ниско,	или	матката	не	е	от-
странена	напълно	(днес	често	се	правят	орга-
носъхраняващи	операции,	при	които	органът	
не	 се	 отстранява	 изцяло),	 или	 имате	 случай	
на	 сраствания	 или	 възпаление	 около	място-
то	на	операцията.	Това	трябва	да	се	отчита	по	
време	 на	 консултацията.	 Виждайки	 намале-
ния	 ресурс	 на	женската	 полова	 система	 при	
дами	на	възраст,	много	хора	допускат,	че	това	

е	нормално.	Щом	репродуктивната	функция	е	
приключила,	 значи	 няма	 нужда	 и	 от	 ресурс.	
Всъщност,	 VIP-ROFES	 дава	 оценка	 съобразе-
на	с	възрастовата	норма.	И	виждайки	двойки	
и	 тройки	за	ресурса	на	матката	и	маточните	
тръби	 при	 дами	 от	 «третата	 възраст»,	 пре-
поръчайте	им	биологично	активните	добавки	
на	Vision,	подходящи	за	употреба	по	време	на	
менопаузата	и	след	нея.	Още	веднъж	обръща-
ме	вниманието	ви	на	това,	че	първото	тестира-
не	и	качественото	консултиране	след	теста	е	
гаранция	за	формиране	на	здрави	отношения	
с	клиента.	Клиент,	закупил	след	консултация	
VIP-ROFES,	по	същество	става	ваш	постоянен	
клиент,	а	вие	ставате	за	него	водач	по	пътя	му	
към	реалното	управление	на	здравето	му.
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Ние	работим	много	 с	 хора,	 които	ползват	до-
машния	 ROFES-тест,	 и	 анализираме	 голям	
брой	рофограми.	В	тази	глава	са	събрани	въ-
просите,	 които	могат	 да	 възникнат	 преди,	 по	
време	 или	 след	 процедурата	 по	 тестиране,	
както	и	отговорите	на	 тези	въпроси.	Ние	сме	

убедени,	 че	 допълнителната	 информация	 ще	
ви	помогне	при	анализа	на	вашите	рофограми	
и	ще	подпомогне	професионалното	израства-
не	на	консултантите	на	Vision.	Клиентите	се	до-
веряват	на	професионалисти,	които	познават	
в	дълбочина	сферата,	в	която	работят!

Ако	 все	 пак	 някой	 от	 клиентите	 ви	 е	 задал	
въпрос,	 на	 който	 се	 затруднявате	 да	 отгово-
рите,	 това	е	чудесен	повод	да	се	обърнете	за	
съвет	към	разработчиците	на	уреда.	Ние	всич-
ки	сме	заинтересовани	клиентите	да	получат	
най-пълна	 и	 достоверна	 информация	 за	 със-
тоянието	на	здравето	си.

Въпрос:	«Защо	преди	теста	въвеждаме	в	про-
грамата	възрастта	на	клиента?	Дали	не	е	свър-
зано	 с	 това,	 че	 програмата	 просто	 съдържа	
статистика	 на	 заболяванията	 според	 възрас-
тта	и	показва	най-вероятния	резултат?»	

Отговор:	«Не,	не	е	така.	В	програмата	се	въ-
вежда	датата	на	раждане	на	клиента,	за	да	
се	сравнят	неговите	акупунктурни	показа-
тели	с	базовата	норма	за	неговата	възраст.	
Оценява	 се	 именно	 отклонението	 от	 «нор-
малните»	 показатели.	 На	 всяка	 възраст	
съответстват	 определени	 показатели	 за	
нормата.	Ако	сравнявате	данните	на	клиен-

ОТГОВОРИ НА 
ВЪПРОСИ, ЗАДАДЕНИ 
ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ

IV РАЗДЕЛ.
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та	с	нормата	за	друга	възраст,	резултатът	
просто	няма	да	е	достоверен.	

Ако	 програмата	 просто	 показва	 резулта-
тите	 за	 всяка	 възраст,	 няма	да	 се	 виждат	
промените	в	рофограмата,	характерни	при	
натоварвания,	 стрес,	 след	 чаша	 кафе	 или	
медикаменти».

Въпрос:	«Нима	една	точка	може	да	покаже	със-
тоянието	на	целия	организъм?»

Отговор: «Още	през	1939	 година	бе	доказа-
но,	 че	кожно-галваничното	съпротивление	
в	 биологично	 активните	 точки	 на	 тялото	
на	човека	се	променя	в	зависимост	от	със-
тоянието	 на	 неговите	 органи	 и	 системи.	
Съществува	 натрупвана	 с	 десетки	 години	
база	 за	 нормалните	 показатели	 и	 откло-
нения,	 с	 които	 се	 сравняват	 получените	
при	тестирането	данни.	В	това	се	изразява	
същината	на	използвания	метод,	 който	се	
усъвършенства	 вече	 почти	 80	 години.	 За	
да	 бъде	 създаден	 домашния	 уред	 ROFES	
E01C,	 способен	 да	 направи	 теста	 само	 по	
една	 точка,	 методиката	 трябваше	 да	 се	
доработи	сериозно.	За	съжаление	все	още	
не	можем	да	оценим	по	една	точка	състоя-
нието	 на	 целия	 организъм.	 Например	 не	
можем	 да	 видим	 на	 рофограмата	 състоя-
нието	на	ставите.	Но	успяхме	да	постигнем	
достоверни	 резултати	 при	 тестирането	 на	
органите	 и	 системите,	 които	 сюрпризират	
хората	 неприятно	 под	 формата	 на	 опасни	
болести,	 протичащи	до	 определен	момент	
без	никакви	симптоми.

Въпрос:	«Какво	да	направя,	ако	не	мога	да	разбе-
ра	рофограмата	и	я	изтълкувам	неправилно?»

Отговор: «Най-важното	е	да	се	научите	пра-
вилно	 да	 повеждате	 самия	 тест.	 Инструк-
цията	 и	 това	 пособие	 ще	 ви	 помогнат	 да	
изтълкувате	 рофограмата	 правилно.	 Ако	
не	 искате	 да	 се	 задълбочавате	 в	 анализа	
на	рофограмата,	 съберете	направените	 за	
една-две	седмица,	и	се	обърнете	към	вашия	
консултант,	който	ще	ви	помогне	да	разбе-
рете	показанията	на	 теста,	 да	оцените	ди-

намиката	и	ще	ви	 подскаже	 какво	да	 пра-
вите	по-нататък.	След	две-три	консултации	
всеки	човек	се	научава	«да	чете»	рофогра-
мите».

Въпрос:	«VIP-ROFES	показа	добра	оценка	за	ня-
кои	органи,	но	аз	знам,	че	имам	проблем!	Как-
во	става?

Отговор:	 «VIP-ROFES	 е	 предклиничен	 тест,	
който	 показва	 състоянието	 на	 органите	 и	
системите	 в	 момента,	 в	 който	 го	 правите.	
Често	 уредът	 показва	 добри	 оценки	 дори	
при	 наличието	 на	 хронични	 заболявания,	
които	 поради	 провеждано	 лечение	 са	 в	
компенсирано	 състояние.	 И	 това	 е	 пра-
вилно,	 защото	 целта	 на	 лечението	 е	 да	 се	
възстанови	функционалното	състояние	на	
органа.	 И	 когато	 след	 проведено	 лечение	
оценката	е	добра,	това	значи,	че	лечението	
е	ефективно	и	е	постигнало	целта	си».

Въпрос:	 «Защо	 при	 тестиране	 сутрин	 уредът	
показва	едни	оценки,	а	вечерно	време	-	други?	
Как	е	възможно?»

Отговор:	 «При	 тестирането	 сутрин	 и	 вечер	
оценките	 могат	 да	 се	 различават.	 Точно	
така	 трябва	 да	 е.	 През	 деня	 човек	 е	 под-
ложен	на	много	и	различни	въздействия	–	
понякога	положителни,	но	често	–	отрица-
телни.	Естествено,	VIP-ROFES	фиксира	тези	
промени.	 Благодарение	 на	 това	можем	 да	
видим	кои	фактори	са	полезни	за	нас	и	кои	
да	избягваме».

Въпрос:	«VIP-ROFES	показа,	че	имам	проблем	с	
бъбреците,	отидох	на	лекар,	който	ми	каза,	че	
всичко	е	наред.	Защо?»

Отговор: «Състоянието	 на	 много	 органи	 и	
системи	може	да	се	влошава	под	влияние	
на	 временни	 и	 преходни	 фактори.	 Напри-
мер	 през	 лятото	 функцията	 на	 бъбреците	
при	хората	страда	заради	това,	че	пият	мал-
ко	вода,	а	се	потят	много	повече.	Загубата	
на	течности	води	до	това,	че	на	бъбреците	
просто	не	им	стига	вода	за	да	работят	нор-
мално,	което	бива	отчетено	от	уреда.	Това	
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не	води	веднага	до	заболяване,	но	в	перс-
пектива	е	напълно	възможно».

Въпрос:	«Имам	позната,	на	която	ѝ	е	отстране-
на	матката,	а	VIP-ROFES	показва	оценка	«пет»	
за	функционала.	Защо?

Отговор:	 «Този	 въпрос	 е	 общовалиден	 за	
всеки	отстранен	орган.	Това	е	показател	за	
това,	 как	организма	се	е	адаптирал	 (прис-
пособил)	 към	 липсата	 на	 отстранения	 ор-
ган.	За	това	как	е	успял	да	компенсира	не-
говите	функции.	Ако	оценките	са	в	зелено,	
всичко	е	наред.	Но	ако	оценката	за	отстра-
нения	орган	е	по-ниска	от	четири,	по-добре	
е	да	се	обърнете	към	лекуващия	лекар	и	да	
разберете,	дали	няма	някакви	проблеми	в	
областта	на	операцията».	

Въпрос:	 «Защо	 понякога	 оценката	 на	 общото	
състояние	на	организма	се	отличава	от	пока-
зателите	 за	 състоянието	 на	 органите	 и	 сис-
темите?	 Например	 при	 органите	 и	 системите	
всичко	е	наред,	а	общото	състояние	е	тройка?»

Отговор:	 «Оценката	 на	 общото	 състояние	
на	 организма	не	 е	 средно	 аритметично	 от	
всички	показатели	на	органите	и	системи-
те.	Тя	е	резултат	от	всички	данни,	които	се	
събират	от	уреда	при	тестирането.	А	оцен-
ката	на	 органите	 и	 системите	 е	 само	част	
от	 данните,	 получавани	 от	 VIP-ROFES.	 Ако	
оценките	на	органите	и	системите	са	добри,	
а	общата	оценка	е	ниска,	най-вероятно	чо-
векът	е	бил	подложен	на	сериозно	натовар-
ване	или	стрес:	той	трябва	да	си	почине,	а	
тестирането	трябва	да	се	повтори	или	отло-
жи	за	определено	време».

Въпрос:	 «Да	 кажем,	 че	 имам	 болка	 в	 кръста,	
или	температура	и	кашлица,	а	на	рофограмата	
всички	оценки	са	в	зелено.	Защо?

Отговор:	 «Уредът	 тества	 функциите	 или	
дисфункциите	на	органите	и	системите.	Ако	
в	 момента	 на	 тестирането	 човекът	 взема	
някакви	препарати	или	прави	заместваща	
терапия	при	болков	синдром,	 което	значи,	
че	компенсира	с	тези	действия	влошеното	

си	състояние,	оценките	при	тестирането	ще	
са	зелени.	

Същата	 ситуация	 може	 да	 се	 наблюдава,	
ако	 човекът	 не	 взема	 никакви	 препарати,	
за	 да	 подобри	 състоянието	 си,	 но	 тялото	
му	мобилизира	вътрешните	 компесаторни	
механизми.	 Това	 е	 особено	 показателно,	
ако	 общия	 ресурс	 е	 зелен.	 С	 други	 думи,	
организмът	 има	 потенциал,	 който	 се	 бори	
със	заболяването.	По-тревожна	е	ситуаци-
ята,	 ако	 на	фона	 на	 изброените	 симптоми	
и	зелените	оценки	за	органите,	е	намалена	
общата	оценка	(жълто	или	червено).	В	този	
случай	препоръчваме	непременно	консул-
тация	с	лекар!

В	упътването	към	уреда,	в	програмата,	ко-
гато	активирате	общия	извод	за	някой	ор-
ган	(двойно	кликване	с	мишката	на	реда	на	
този	орган),	има	информация	за	това.

Въпрос:	«Общото	състояние	на	пациента	е	за-
доволително,	 а	 на	 рофограмата	 оценките	 са	
тревожни.	Защо?

Отговор: «Имунната	система	може	да	влияе	
на	 рофограмата	му	 като	 цяло.	 В	 частност,	
много	хора,	които	се	подлагат	на	тест	еже-
дневно,	 са	 забелязали	 една	 парадоксална	
на	 пръв	 поглед	 ситуация:	 при	 анализ	 на	
поредния	тест,	те	изведнъж	забелязват,	че	
рофограмата	се	е	влошила	рязко	–	вместо	
четворки	и	петици	се	появяват	двойки	или	
дори	единици.	При	това	здравето	на	човека	
е	нормално	и	той	не	може	да	си	спомни	за	
някакви	значими	натоварвания.	

Много	 хора	 в	 тази	 ситуация	 решават,	 че	
уредът	 отчита	 грешно,	 но	 6-12	 часа	 след	
първата	рофограма	с	«паднали»	показате-
ли,	 човекът	изведнъж	рязко	вдига	темпе-
ратура	и	се	появяват	признаците	на	остра	
вирусна	 инфекция.	 Рофограмата	 в	 този	
момент	става	добра.	Това	показва,	че	ме-
ханизмите	на	имунната	 система	са	 се	 за-
действали	 и	 тя	 е	 започнала	 да	 се	 бори	 с	
инфекцията.	
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След	 два	 до	 четири	 дни,	 ако	 човекът	 про-
дължава	 да	 прави	 тестове,	 рофограмата	
изведнъж	отново	се	влошава.	Обикновено	
това	 съвпада	 с	 нормализирането	 на	 тем-
пературата	 и	 с	 началото	 на	 оздравяване-
то,	 когато	организма	все	още	се	намира	в	
състояние	 на	 слабост.	 Има	 обаче	 случаи,	
когато	рофограмата	«пада»,	а	температура-
та	не.	В	този	случай	следва	да	се	подозира	
усложнение	на	вирусната	инфекция	и	да	се	
потърси	лекарска	помощ».

Въпрос:	 «Ако	 общия	 показател	 на	 здравето	 е	
двойка,	а	оценките	на	другите	органи	и	систе-
ми	 са	в	 норма	и	 общото	 здраве	 е	 добро,	 към	
какъв	лекар	би	трябвало	да	се	обърнем?»

Отговор:	«За	да	се	вземе	решение	от	какъв	
доктор	 имаме	 нужда,	 трябва	 да	 просле-
дим	изменението	на	оценките	в	тенденция	
точно	за	органите	и	системите.	За	да	се	по-
лучи	 по-достоверна	 оценка,	 трябва	 да	 се	
направят	от	5	до	10	теста	в	продължение	
на	7-10	дни.	

При	оценка	 «три»	 на	функционалното	 със-
тояние,	 има	 риск	 от	 заболяване,	 трябва	
да	 се	 вземат	мерки	 за	 профилактика;	 при	
«двойка»	и	«единица»,	с	голяма	вероятност	
може	да	се	каже,	че	има	заболяване	и	тряб-
ва	да	се	потърси	лекарска	помощ.	При	ни-
ски	оценки	на	енергийния	ресурс	на	орган	
или	система	би	било	добре	да	се	обмисли	
вземането	на	биодобавки».

Въпрос:	«В	лявата	колона	всичките	ми	оценки	
са	«петици»,	а	в	дясната	всички	са	лоши.	Въз-
можно	ли	е?»

Отговор:	 «Разбира	се,	 че	е	възможно.	В	ля-
вата	 колона	 с	 оценките	 е	 показано	 функ-

ционалното	 състояние	 на	 органите	 и	 сис-
темите	в	момента,	а	отдясно	–	енергийния	
им	ресурс.	Това	са	различни	показатели,	но	
те	са	свързани	взаимно.	Ако	сега	някой	от	
органите	или	системите	работят	отлично	и	
имат	оценка	пет,	 а	 енергийният	им	ресурс	
е	 нисък,	 значи,	 че	 за	 да	 може	 този	 орган	
работи	нормално,	трябва	да	се	задействат	
резервите.	Ако	не	се	вземат	мерки,	напри-
мер	 почивка,	 в	 скоро	 време	 оценката	 на	
функционалното	състояние	може	да	стане	
по-лоша.	Налага	се	да	попълните	резервите	
си.	Може	би	сте	се	претоварили	или	сте	зло-
употребили	 с	 нещо	 вредно.	 Анализирайте	
последните	два	дни,	помислете	кои	вредни	
фактори	са	могли	така	да	повлияят	на	енер-
гийния	им	ресурс».

Въпрос:	 «В	 таблицата	 на	 детето	 ми	 има	 про-
пуски,	 вместо	 оценки	 на	 някои	 от	 системите	
има	просто	бели	квадратчета».

Отговор: «Това	 е	 нормално.	 При	 децата	 ня-
кои	 органи	 и	 системи	 все	 още	 не	 са	 фор-
мирани	 изцяло.	 Това	 касае	 преди	 всичко	
половата	система.	И	ако	приборът	не	може	
да	 получи	 от	 органа	 сигурен	 отговор,	 той	
просто	оставя	в	таблицата	празно	място	–	
няма	оценка».

Ние	 сме	 заинтересовани	 да	 разкрием	
най-пълно	 информацията	 за	 работата	 с	
VIP-ROFES,	за	да	може	консултацията	след	
теста	да	бъде	точна	и	вие	да	можете	да	по-
могнете	на	клиента	да	се	ориентира	в	осо-
беностите	 на	 работата	 на	 организма,	 да	
открие	слабите	места	и	в	крайна	сметка	да	
запази	и	укрепи	здравето	си!	Затова	чака-
ме	от	вас	нови	въпроси	на	адрес	support@
vip-rus.com	 Отговорите	 ще	 бъдат	 публику-
вани	на	сайта.
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V РАЗДЕЛ.

КАК ДА КОНТРОЛИРАМЕ 
ЗДРАВЕТО СИ 
ПОСТОЯННО?

Съвременните	 подходи	 към	 здравеопазване-
то	 изискват	 човешкото	 здраве	 да	 се	 наблю-
дава	 постоянно.	 Именно	 по	 тази	 причина	 в	
домовете	 ни	 има	 все	 повече	 домашни	 тесто-
ви	 системи.	 Първият	 такъв	 уред,	 разбира	 се,	
е	 термометърът,	 след	 него	 почти	 веднага	 се	

появяват	 тонометрите	 и	 глюкомерите,	 а	 сега	
се	появяват	още	по-сложни	домашни	тестове,	
като	уреди	за	измерване	на	нивото	на	холесте-
рола,	скоростта	на	съсирване	на	кръвта,	както	
и	първият	домашен	електропунктурен	 тест	–	
VIP-ROFES.	

Както	 вече	 казахме,	 при	 ROFES-тестирането	
не	 бива	да	 се	 ограничавате	 само	 с	 един	 тест	
или	с	тестиране	веднъж	месечно	или	веднъж	
седмично.	 VIP-ROFES	 е	 предназначен	 за	 по-
стоянно	 наблюдение	 на	 личното	 здраве	 и	 на	
здравето	 на	 всички	 членове	 от	 семейството.	
VIP-ROFES	дава	възможност	навреме	да	се	за-
бележат	проблемите,	 които	могат	да	доведат	
до	заболяване,	да	предотвратят	болест	или	да	
се	потърси	навреме	лекарска	помощ.	С	помо-
щта	 на	 VIP-ROFES	може	 да	 се	 проконтролира	
как	 се	 отразяват	 на	 здравето	вредните	 нави-
ци,	неправилния	начин	на	живот	или	напротив	
-	благоприятните	въздействия,	като	физкулту-
рата	или	биологично	активните	добавки.	

За	да	се	идентифицират	отклоненията	в	здра-
вословното	състояние,	трябва	да	се	определи	
изходната	точка	-	базовото	състояние	на	чове-
ка,	максимално	«изчистено»	от	различни	въз-
действия.	Това	може	да	се	направи	с	помощта	
на	серия	сутрешни	измервания	-	така	нарече-
ната	ясна	тенденция.
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Как	да	създадем	ясна	тенденция?
Ясната	тенденция	е	серия	от	пет	сутрешни	измервания.	Трябва	да	направите	по	едно	измерва-
не	всяка	сутрин	в	продължение	на	пет	дни	преди	закуска,	душ	и	миене	на	зъби.	Единственото,	
което	можете	да	направите	преди	да	започнете	измерването	е	да	отидете	до	тоалетната.	

Измерванията	се	включват	в	ясната	тенденция	само	ако	нощта	за	вас	е	била	обикновена.	Но,	
ако	сте	имали	дежурство	или	не	сте	спали	заради	шума,	идващ	от	съседите,	не	включвайте	
това	измерване	в	ясната	тенденция.	Ако	страдате	от	хронично	безсъние	и	често	не	спите	но-
щем,	направете	измерването	за	ясна	тенденция	без	значение,	дали	сте	спали	или	не,	тъй	като	
вас	това	ще	е	базовото	ниво	на	здравето.	

След	като	направите	сутрешните	измервания	в	продължение	на	пет	дни,	вижте	кои	оценки	
са	доминиращи	и	ги	вземете	за	база.	Точно	тези	оценки	ще	са	базата,	с	която	ще	сравнявате	
оценките	от	всички	други	измервания.	След	като	направите	измерване,	да	кажем,	след	края	
на	работния	ден,	сравнете	показателите	с	ясната	тенденция	и	вижте	как	се	променя	състоя-
нието	ви	към	края	на	работния	ден.

Други	серии	измервания

Още	какви	измервания	си	заслужава	да	се	на-
правят?

Рофограма	на	работния	ден

Направете	пет	измервания	по	време	на	работа	
и	вижте	как	 се	променя	състоянието	ви	през	
деня.	Направете	първата	рофограма	след	като	
се	събудите,	следващата	-	като	отидете	на	ра-
бота,	после	-	преди	обяд,	след	обяд	и	преди	да	
си	тръгнете	от	работа.	Можете	да	се	тестира-
те	и	по	друг	избран	от	вас	график.	Ще	видите	
как	ви	се	отразяват	натоварването	в	работата,	
стреса,	 особеностите	 на	 храненето	 по	 време	
на	работа,	както	и	 гимнастиката,	ако	правите	
такава.

Рофограма	на	тренировъчния	процес

Ако	се	занимавате	със	спорт,	физкултура,	фит-
нес,	 си	 заслужава	 да	 проследите	 влиянието	
на	 тренировъчния	 процес	 върху	 състоянието	
ви.	 Много	 професионални	 спортисти	 правят	
по	пет	рофограми	на	ден.	Първата	–	след	съ-
буждане,	 втората	 -	 след	 първата	 тренировка,	
третата	-	преди	втората	тренировка,	четвърта-
та	–	след	втората	тренировка	и	петата	–	преди	
да	си	легнат.	

Много	е	важно	намаляването	на	показателите	
на	рофограмата,	 което	 се	наблюдава	обичай-
но	след	тренировка	да	липсва	сутринта.	Това	
означава,	че	през	нощта	измореният	от	трени-
ровката	организъм	трябва	да	се	възстанови.

Ситуацията	с	тези,	които	се	занимават	с	физ-
култура	 и	 фитнес	 е	 друга.	 Ако	 спортистът	 по	
време	 на	 тренировка	 трябва	 да	 постигне	 па-
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дане	на	енергийния	ресурс	на	органите	и	сис-
темите	 (което	 показва,	 че	 той	 е	 имал	 високо	
натоварване	на	тренировката),	то	по	време	на	
фитнес	е	важно	да	се	проследи	натоварването	
да	не	е	прекалено	високо.	В	крайна	сметка	хо-
дим	на	фитнес	за	здраве,	а	не	да	правим	рекор-
ди.	Затова	в	деня,	когато	отивате	във	фитнес	
залата,	направете	рофограми	сутринта,	преди	
тренировката,	 след	 тренировката	 и	 преди	 да	
си	 легнете.	 Ако	 тренировката	 «изсмуква»	 ре-
сурсите	 ви,	 намалявайте	 натоварването.	 Не	
насилвайте	 тялото	 си.	 Това	 няма	 да	 ви	 е	 от	
полза.

ROFES-наблюдението	при	прием	на	биологич-
но	 активни	 добавки	 и	 оздравителни	 компле-
кси	на	Vision

В	 приложението	 към	 това	 ръководство	 ще	
намерите	препоръки	 за	прием	на	биологично	
активните	 добавки	 на	 Vision,	 изхождайки	 от	
показателите	 на	 ROFES-тестирането.	 Изклю-
чително	важно	е	не	само	обосновано	да	под-
берете	оздравителния	комплекс,	но	и	да	про-
следите	ефекта	му.	Всеки	организъм	е	индиви-
дуален	и	дори	правилно	подбрания	комплекс	в	
този	момент	може	да	не	даде	очаквания	ефект.	
Именно	затова	човек,	приемащ	биологично	ак-
тивни	 добавки,	 има	 нужда	 от	 ROFES-контро-
ла.	 Разбира	 се,	 първо	 трябва	 да	 се	 построи	
ясната	 тенденция.	След	 това	когато	изберете	

оздравителния	 комплекс,	 трябва	 да	 направи-
те	 няколко	 теста	 през	 първите	дни	на	 прием.	
Ако	 рофограмата	 не	 покаже	 признаци	 за	 ин-
дивидуална	непоносимост	 (те	 се	 проявяват	 с	
падане	на	показателите	на	имунната	система),	
приемът	следва	да	продължи.	

После,	в	зависимост	от	продължителността	на	
приема	на	препоръчаните	биодобавки,	трябва	
да	направите	график	на	контролните	измерва-
ния.	 Помнете,	 че	 оздравителните	 комплекси	
могат	да	са	бързодействащи	или	обратно	-	да	
действат	 постепенно.	 Vision	 предлага	 биоло-
гично	активни	добавки,	ефектът	от	които	често	
може	да	се	види	още	след	първия	прием.	

Минимално	 препоръчвания	 режим	 за	
ROFES-наблюдение	 при	 прием	 на	 биологично	
активни	добавки	е	тестирането	на	третия,	сед-
мия,	дванадесетия,	двадесет	и	първия	и	триде-
сетия	ден	от	началото	на	приема.	По-добре	е	да	
правите	по-често	тестове,	но	това	е	минимума.

Ако	до	двадесет	и	първия	ден	не	забележите	
подобрения,	по-добре	сменете	оздравителния	
комплекс.

Помнете,	че	всяко	въздействие	върху	органи-
зма	може	да	бъде	уловено	и	фиксирано	в	се-
рия	 рофограми.	 Важно	 е	 само	 да	 определите	
правилно	 началната,	 междинната	 и	 крайната	
точка	на	изследването.

Помнете,	че	всяко	въздействие	върху	организма	може	да	бъде	уловено	и	фиксирано	в	серия	
рофограми.	Важно	е	само	да	определите	правилно	началната,	междинната	и	крайната	точка	
на	изследването.
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За	бележки

Послепис

Работейки	всеки	ден	с	VIP-ROFES,	ще	откривате	за	себе	си	все	по-нови	и	нови	възможности.	
Вероятно	и	такива,	за	които	ние	още	не	знаем.	Изследвайте,	търсете	и	усвоявайте	новите	
неща,	трупайте	знания	и	ги	споделяйте	с	колегите	си.

Желаем	ви	успехи	и	зелени	рофограми!
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СИСТЕМА	ИЛИ	ОРГАН ПРОГРАМА

Имунна Детокс+,	LiveLon’+,	DiReset,	Сеньор,	Антиокс+,	Мега,	Биск,	Хромвитал+,	
D	i	Guard	nano,	Ревиен

Сърдечно-съдова Антиокс+,	Винекс,	Гранатин	Q10,	Пакс+	форте,	Нутримакс+,	ЛСБаланс,	
ВеноСтронг,	Мега,	Брейн-о-флекс,	Пасилат

Гръбначен стълб EnjoyNT,	ОстеоСанум,	Антиокс+,	Детокс+,	Пакс+	форте,	Мега,	Урсул,	
EnjoyNT	Харпаго	Гел

Бронхи Детокс+,	Антиокс+,	Биск,	DiReset,	Пакс+	форте,	Сеньор,		
D	i	Guard	nano,	Мега

Бели дробове Детокс+,	Антиокс+,	Биск,	DiReset,	Бюти,	Пакс+	форте,	Сеньор,	LiveLon’+

Черен дроб Куперс	Нео,	Гранатин	Q10,	Антиокс+,	D	i	Guard	nano,	HeparD,		
Нейчър	Тен,	Детокс+,	Мега,	LiveLon’+

Стомах Антиокс+,	Пакс+	форте,	Нутримакс+,	Сеньор,	Хипер

Дебело черво Сеньор,	Детокс+,	Пакс+	форте,	Диклинс,	Свелтформ+,	
KG-Off	Фат	абсорбер,	Изилакс

Задстомашна жлеза Антиокс+,	Пакс+	форте,	Нутримакс+,	Сеньор,	Свелтформ+,	HeparD,	
Куперс	Нео,	KG-Off	Фат	абсорбер

Щитовидна железа Антиокс+,	Детокс+,	Свелтформ+,	Нейчър	Тен,	Ревиен,	Хипер

Надбъбречни жлези Антиокс+,	Сеньор,	Пакс+	форте,	Детокс+,	Мистик,	LiveLon’+

Бъбреци Нутримакс+,	Антиокс+,	Урсул,	Пакс+	форте,	Мега,	Сеньор

Пикочен мехур Нутримакс+,	Антиокс+,	Урсул,	Пакс+	форте,	Детокс+,	Мега

Простата Артум,	Урсул,	Детокс+,	Антиокс+,	Пакс+	форте,	LiveLon’+,	Нейчър	Тен,	
Ламин	Вижън,	Сталон	Нео

Маточни тръби Антиокс+,	Медисоя+,	Артемида	Нео,	Бюти,	ICBerry,	Нортия,	
Нутримакс+,	Пакс+	форте

Матка Детокс+,	Антиокс+,	Медисоя+,	Артемида	Нео,	ICBerry,	Бюти,	
Нортия,	Гранатин	Q10

Таблица	с	препоръки



Мобилен комплекс за тестиране на функционалното състояние на 
организма, риска от заболявание и психоемоционалното състояние.

КАКВО ТЕСТИРА
 Оценка на общото състояние на организма
 Оценка на емоционалното състояние
 17 органи и системи на организма

3 МИНУТИ

Тестирането отнема 3 минути. 
Периодичност на тестиране-
то на един и същи човек - не 
по-често от 1 път на 20 минути.

Ниво на 
стрес

Черен дроб

Бъбреци

Шиен, гръден и лумбосакрален 
отдел на гръбнака

Ниво на 
умора

Стомах

Надбъбречна 
жлеза

Ниво на 
невроза

Панкреас

Пикочен 
мехур

Имунна
система

Щитовидна 
жлеза

Матка

Бронхи

Сърдечно-съдова 
система

Дебело черво

Простота

Бели дробове

17 ОРГАНИ И СИСТЕМИ

Контролирайте своето здраве, 
хранене, физическо натоварва-
не, ниво на стрес и влияние на 
вредните фактори.

ЕДНА ТОЧКА

Тестирането е върху една точ-
ка на китката, използвайки 
компютър или таблет. Не се из-
исква специално образование.

ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО

За тестиране на 7 души. Резул-
татите от всички измервание 
се пазят в личния профил на 
потребителя.


