
„Векове наред хората смятали, че кафето потиска растежа“ 

 

               

 

 

Джийн Стоун живее в Ню Йорк. Той е сценарист, телевизионен  

продуцент и разследващ журналист, известен с безкомпромисния си  

професионализъм. Редактор е на книги и периодични печатни издания.  

Работи за компании като Los Angeles Times, California, Esquire, Harcourt  

Brace, Simon & Schuster. Негова тясна „специалност“ са всички форми  

на хранителни и здравни режими, диагностични тестове, диети,  

терапии и модни „здравословни“ увлечения. Стоун е експерт в  областта  

на здравната култура и храненето и автор на категорични бестселъри на  

Ню Йорк Таймс. 

 



 

 

На 25. 02. 2013 г. Колибри издава в България: 

„Тайните на хората, които никога не боледуват“. 

 

 

Книгата се появява на литературния пазар през 2010 г., до момента 

правата за нея са продадени в 21 държави. 

 

Съдържание: 

„Тайните на хората, които никога не боледуват“ е резултат от 

многогодишно проучване и подробно проследяване на житейските 

истории на 25 личности, които имат свои тайни за поддържане на 

отлично здраве. Споделяйки с нас техния опит, Джийн Стоун ни 

позволява да вникнем в тези „тайни“ и да преценим как бихме могли да 

променим начина си на живот, за да се радваме на оптимално 

разположение на тялото и духа. 



 

Любопитни факти за автора 

Завършва Английска литература в Станфорд през 1973 г., а малко по-
късно и Английска и американска литература в Харвард. 

Има опит като доброволец в Корпуса на мира (1974-1976 г. в Нигер) 

Изявява се в множество национални и местни телевизии и радио шоута, 
пише за списания като New York, Playboy, Esquire, Vogue, Elle. 

С писане се занимава активно от 1988 г., практикува и като „автор в 
сянка“, има в актива си над 30 издадени книги. 

 

Джийн Стоун каза 

„Това може да прозвучи като реклама за набор на персонал, но Корпусът 
на мира беше най-великото ми преживяване. За две години пораснах 
повече, отколкото за предходните двайсет и две. Препоръчвам го на 
всеки и никой, който ме е послушал, не е съжалявал“ 

„Като писател в сянка имам издадени над 20 книги, но не мога да говоря 
за тях, защото имам договори за поверителност. Участвал съм в проекти 
с Гейл Еванс, Стивън Хокинг и много други величия“ 

„Много от най-успешните писатели, които познавам, станаха такива 
случайно и обратно, онези, които планираха да се занимават с писане 
професионално, така и не пробиха. Понякога е въпрос на късмет – 
попадаш на вълнуваща история, която никой не е чувал все още. Или 
срещаш подходящите хора“ 

„Може би най-странната тайна за добро здраве ми сподели една дама в 
Канзас сити, която слушаше внимателно моята лекция. Когато 
литературното четене приключи, тя се приближи към мен и каза: 
„Наясно съм с тайната на цветущото здраве“. „Чудесно, отговорих аз, 
можете ли да ни открехнете по въпроса?“ „Разбира се, рече тя, отървете 
се от своя съпруг“! 

В „Тайните на хората, които никога не боледуват“ ще намерите обичайни 
съвети - като например да правите редовно определени физически 
упражнения или да хапвате повече чесън, пилешка супа и витамин C. Но 
какво ще кажете за консумацията на бирена мая? 

 

Световната преса за „Тайните на хората, които никога не боледуват“ 



„Тази книга е съкровищница от мъдрост, която ще ви направи по-здрави 
и разумни. Един възхитителен танц на дансинга на науката“ 

Марк Хайман, писател 

„Забележително, задълбочено четиво, което ви дава шанс да постигнете 
най-доброто за себе си, стига да повярвате в тези отлични съвети. Аз съм 
лекар от дълги години, но открих за себе си някои нови формули за 
грижа за здравето“ 

 Марк Липонис, медик 
  
„Концепцията за хора, които никога не боледуват, е чужда за много 
лекари, защото противоречи на традиционното знание относно 
болестите. Ала Джийн Стоун е структурирал превъзходен материал, 
включващ лични свидетелства, проучвания и съвети от страна на 
безукорно здрави хора – това са индивиди, които ние, лекарите, никога 
не срещаме“ 

Адам Кушнер, основател и директор на Сърджънс Оувърсийз 

„Нестандартна, информативна и духовита, тази оригинална книга 
разкрива безценните малки тайни на хората, които рядко боледуват – 
някои от тези трикове няма да ви изненадат, а други никога не сте 
очаквали да чуете или прочетете. Аз вече се възползвах частично от тях, 
смятам да пробвам и останалите. Голяма книга“ 

Андрю Уейл, автор на „Естествено лечение“ 

„Единствена по рода си книга, майсторска енциклопедия от препоръки 
за стил на живот, който се отплаща с дългосрочни резултати. Чрез тази 
подробна информация, събрана и по метода проба-грешка, читателят 
може да избере за себе си онези „тайни“, които са най-подходящи за 
него. Четивото е задължително, без съмнение“ 

Колдуел В. Есълстин, автор на здравна литература 

 


