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УПАТСТВА ЗА БОЛЕСТИ 
 

 

ПСОРИЈАЗА ВУЛГАРИС 

ВОВЕД: 

Psoriasis vulgaris - Псоријаза вулгарис е хронички генетски 
детерминирана папулосквамозна дерматоза, клинички и 
хистолошки добро дефинирана а етиолошки и патолошки 
сеуште не расветлена. Псоријазата е една од најчестите 
дерматози чиј процент изнесува 5%. Се смета дека од 3 до 5 
% од човештвото боледува од псоријаза. Зборот псоријаза 
доаѓа од грчкиот збор ψωρίασις што значи фини, меки лоспи. 
Покрај кожата псоријазата често ги зафаќа и ноктите. 

 

Псоријазата досега научно и медицински не е расветлена. 
Единствено што може со сигурност да се тврди е дека 
псоријазата е хередитарно заболување каде е докажано 
генетското условено пореметување на функцијата на 
кожата. Докажано е дека псоријазата се наследува 
аутосомално доминантно, правилно или неправилно со 
варирања од 20 до 60 %. Не се наследува болеста туку 
предиспозициите за псоријазна реакција, или псоријазниот 
терен, а за да дојде до клиничка манифестација на болеста 
потребно е да се исполнат и некои други услови - односно 
провоцирачките фактори, вматрешни или надворешни 
(пример-стресни состојби, испореметен метаболизам, 
фокални инфекции, разни органски и неоргански или 
функционални пореметувања, хормонални пореметувања 
и други заболувања, како и други надворешни штетни 
фактори - хемикалии, отрови и слично). Тоа значи дека иако 
се наследува предиспозицијата за псоријазата ако нема 
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провоцирачки фактори, таа може да остане латентна 
(скриена) цел живот, односно да не се појави како кожна 
манифестација. Фамилијарно наследување може да се случи 
од 5 до 90 %. Ако е оболен само едниот родител 
наследноста е со процент од 30% ако двата родители 
имаат псоријаза наследноста е до 70 %. 

 

 

 

ЗАБОЛУВАЊА: 

 

Према големината, обликот, проширеноста, 
морфолошкиот изглед, псоријазата може да биде:  

 

- psoriasis punctata - псориасис пунцтата – флеките се 
многу малечки колку зрно пченица  

- psoriasis guttata - псориасис гуттата – флеките се големи 
колку капки од роса  

- psoriasis nummularis - псориасис нуммуларис – каде 
флеките се големи колку ковани пари  

- Psoriasis inplacibus - псориасис инплацибус – со големи 
флеки и лезии во форма на плочи и со широка зафатеност на 
кожата  

- anularni and circinarni psoriasis - ануларни и цирцинарни 
псориасис – каде се формираат лезии или плаки од 
најразличен вид  

- psoriasis geographica - псориасис геограпхица – каде 
лезиите се како географска карта  

- Psoriasis eritrodemithis - псориасис еритродермитхис – е 
еден од потешките видови на споријаза  
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- psoriasis inversa - псориасис инверса – се локализира на 
интернтригиналните делови и флексорнитестрани на 
екстремитетите и гениталиите со црвени глатни и 
сјајни површини кои често се влажни мацерирани со фисури 
и красти  

- psoriasis inveterata - псориасис инветерата- застарена 
псоријаза со остро ограничени промени на лактите и 
колената  

- psoriasis capiliti - псориасис капилити – го зафаќа 
окосмениот дел на главата со дебели наслаги на суви лоспи 
кај оваа псоријаза косата никогаш не паѓа 

- psoriasis palmoplantaris - псориасис палмоплантарис – тоа 
е псоријаза на длановите и табаните слична на егземата  

- psoriasis unguium- псориасис унгуиум – тоа е псоријаза на 
ноктите  

- psoriasis pustilosa - псориасис пустилоса – е поретка форма 
со видливи и стерилни пустули кои се придружници на 
некоја друга псоријаза.  

- psoriasis pustuloza generalisata - Псориасис пустулоза 
генералисата – се јавува на псоријатични жаришта 
најчесто предизвикано од арсен, кортикостероиди и сл. 
пратена е со зголемена температура и чешливост со 
промена на ноктите и зглобовите а може да биде и на 
дланките  

- psoriasis arthropathica - Псориасис артхропатхица – е 
доста честа форма на псоријаза се јавува во облик на 
отоци, болки во зглобовите, промени на ноктите 
придружена е со деформатни артритис нешто слично на 
реуматоиден артритис со висока температура и 
прилично болно  

- psoriasis psoraisis ersthrodermica - Псораисис Псораисис 
ерстхродермица – е секундарна еритродермија, сува и 
ексфолијативна обично е псоледица на потешки 
заболувања на внатрешните органи  
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ДРУГИ СЛИЧНИ КОЖНИ ЗАБОЛУВАЊА  

Има и други врсти на лишаеви и други врсти на кожни 
болести кои се доста слични со псоријазата и чие 
детерминирање и дијагностицирање често пати е доста 
сложено. Горенаведеното е од аспект на современата 
медицина и нејзините гледишта по однос на псоријаза 
вулгарис КОЈА ЗА МЕДИЦИНАТА Е НЕЛЕЧЛИВА БОЛЕСТ.  

 

ЛЕКУВАЊЕ НА ПСОРИЈАЗАТА СО МЕТОДИ НА 
ТРАДИЦИОНАЛНА МЕДИЦИНА  

Традиционалната медицина, посебно алтернативната 
Треварство на оваа болест гледа од друг агол и нуди 
лечливи решенија. Решенија со кои Псоријазата како болест 
успешно и трајно решлива со што во основа ги побива 
современите медицински решенија и мислењa.  

Од она што се има како 30 годишно искуство и сознанијата 
на Традиционалната медицина Псоријаза вулгарис е 
болест што се лечи трајно и успешно за време од 
најмалку 21 до најмногу 80 дена, во зависност од видот на 
псоријазата, годините на старост на болеста степенот 
на заболување, нејзината раширеност на организмот, и 
други околности кoи имаат влијание на оваа болест. И 
Традиционалната медицина потврдува дека има повеќе 
видови на Псоријаза вулгарис, кои може лесно да се 
детерминираат од самиот увид а по лекарската дијагноза. 
Псоријазата е проблем и болест на целиот организам а не 
само на кожата, каде се манифестира. Искуствата 
покажуваат дека при постоење на псоријазата, исполнети 
се повеке од предизвикувачките и пропратни состојби и 
фактори, како што се - испореметен метаболизам, 
хормонално пореметување, намалена одбрамбена 
состојба, поместувања кај ензимските лачења на 
организмот, поместувања кај трансаминазите, 
деградационите продукти, липопротенскиот статус, 
биохемиски пореметувања на метаболизамот во цел 
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организам а и во самите клетки на кожата, психосоматски 
проблеми кај личноста со псоријаза, неуротични состојби, 
пропратни други болести од групата на автоимуните 
заболувања (лупус, астми, нефросклерози, инсуфициенци и 
слично). Најчести засилувачи на псоријазата се 
стресовите, нервозите, сентименталностите и разни 
други непогоденија. 

 

 

Лекување со методите на Роза Канина 

Роза Канина ДООЕЛ Ресен не користи лековити растенија 
кои ствараат зависност, имаат нус појави со одредени 
лекарства или пак се на било каков начин штетни за 
организмот. За да се избегнат сите овие штетни работи 
а кои ги пратат некои од лековитите растенија потврда 
за тоа е што сите лековити растенија кои ги применуваме 
се во согласност со монографиите на светската 
здравствена организација WHO. Каде што истите се 
меѓународно потврдени како лековити растенија кои не 
ствараат зависност немаат нус појава со лекарства и се 
апсолутно нештетни и лесно проверливи во нивните 
дејства и својства. Ризикот за нивно користење е 
елиминиран во целост. Истите во било кој од случаевите 
не можат да предизвикаат штетни дејства, зависност 
контриндикации со други медикаменти, терапии од 
доктори и слично и истите по ниеден основ не можат да 
предизвикаат штетни дејства и да се примаат во 
поголеми количини.  

Лековитите растенија огласени во светската 
здравствена организација се со веќе утврдени дејства и 
својства како и утврдени нештетни, дејства кои не 
ствараат зависност и немаат нус појава со ниедно 
лекарство и се дозволени за употреба во целиот свет.  
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Алтернативата нуди Решение но само под еден услов. 
Дисциплина во однос на однесувањето на пациентот. 
Лечењата се гарантирани само под услов на послушност. 
Лекувањето на заболувањата е со користење на лековити 
тревки кои имаат слаби дејства но со тераписко 
однесување имаат огромни позитивни ефекти и 
доведуваат до целосно лекување на сложени заболувања и 
медицински нерешливи заболувања. Имајќи го во предвид 
наведеното во методот на лекување на псоријазата како 
појава и заболување применети се концепти кои се 
однесуваат на исхраната на пациентот, од причини што 
истата секојдневно се прима и тоа е најлесниот метод за 
пристап и подобрување на заболувањето како и лековити 
растенија кои се проучувани и кои се применливи и кои 
имаат видливи резултати во лекувањето како и 
традиција во лекување на ова заболување низ искуството 
собирано со години при лекување на голем број заболувања 
со оваа методологија. 

 

 
ТЕРАПИЈАТА е превентивна, заштитна и исцелителна 
што значи со нејзиното започнување се избегнуваат 
болките, нападите, дејствата на истата се 
благоисцелителни, не се силни и јаки, заради што 
нејзината примена е подолготрајна. Кај одредени болести 
лечењето може да трае и повеќе месеци (камен, Ту, Ца, 
цисти и слично), но истото е нештетно, нествара навики 
и нема нус појави со ниедно лекарство. Единствено што 
смета е долготрајното пиење на чаевите, но кога ке се 
земе во предвид дека со тоа се добиваат трајни решенија 
е сепак исплатливо. 
По завршување на Терапијата од 42 дена се прават 
вообичаени контроли (крвна слика, ехо, ренгентски 
нативни снимки) и штом се констатира и од лекарска 
страна дека резултатот е добар и се прекинува 
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терапијата и се даваат совети за натамошно 
однесување за догледно време за да не дојде до рецидив, 
односно повторување на заболувањето. 
По методите на лечење со оваа терапија, истата не се 
коси нити се спротивставува  со лечењето од страна на 
современата медицина, така да може истовремено да се 
користат и лекарствата од лекарите а да се спроведува 
и ова терапија. 
Пожелно е при спроведување на терапијата да се 
нагласува сопствената интуиција односно да се 
наслушнува организмот што му треба и што треба да се 
прави и по сопствена иницијатива да се презема она што 
бара организмот, умот или душата, односно треба 
самиот на себе да сте си лекар. 

 
САМО СО ЗАЕДНИЧКО ДЕЛУВАЊЕ И СООДЕЈСТВО НА СИТЕ 
ОВИЕ ФАКТОРИ И СОРАБОТКАТА СО БОЛНИОТ И 
НЕГОВОТО ДИСЦИПЛИНИРАНО ОДНЕСУВАЊЕ МОЖЕ ДА СЕ 
РЕШАТ ПРОБЛЕМИТЕ НА БОЛЕСТА. 

 

  

Лечењето на псоријазата се состои од комплет Терапија 
на чаеви, чајни комбинации, мацерати, медовини, тинктури 
и масти за мачкање.  

 

Во комплетот влегуваат околу 30  до 70  врсти на 
лековити неотровни тревки  искомбинирани во чајни 
комбинации и производи од нив. 
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За лечење на псоријазата се користат следниве 
чајни комбинации: 

 

1. Хепато Микс 200 гр. 

2. Хепато Микс 4/1 Силимарин 

3. Хепато Микс 5/1 Подабец 

4. Преспанска Горчица 500 мл. 

5. Еликсир – киселина од диви јаболки 500 мл. 

 

Комплет терапијата се состои од:  
 

1.    Хепато Микс 200 гр. 

2.   Xепато Микс 4/1 Силимарин 

3.   Хепато Микс 5/1 Подабец 

4.   Преспанска Горчица 500 мл. 

5.   Еликсир – киселина од диви јаболки 500 мл. 

6.   Медовина (природен мед со лековити растенија ги  
содржи сите  мироелементи потребни за имунитетот на 
организмот 

7.   Совети за заштита од озрачувања од негативни 
енергии - или заштитници 

8.   Упатства за припрема и пиење на Чаевите 

9.   Упатства за задолжителни рецепти кои треба да се 
земаат секој ден додека трае лечењето. 
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КОИ ЧАЕВИ СЕ ЗЕМААТ И КАКО? 

 

УРИНО МИКС ИЛИ ФЕМИ МИКС  

ХЕПАТО МИКС 3/1  

ХЕПАТО МИКС 4/1  

СЕМЕ ОД КОПРИВА  

ПРЕСПАНСКА ГОРЧИЦА  

КАНТАРИОНОВА МАСТ 

 

 

За чаевите :  

Во 2 литри вода зовриена се ставаат две супени лажици 
или ФЕМИ МИКС ИЛИ УРИНО МИКС една супена лажица 
ХЕПАТО МИКС 3/1 и една супена лажица ХЕПАТО МИКС 4/1.  

Се остава да отстои 12 часа, се процедува и се пие во 
текот на денот а не наеднаш. 

 
Преспанска горчица се пие 3 пати по  едно капаче од 
шишето на гладно.    

Медовина се зема 3 пати на ден по едно кафено лажиче на 
празен стомак. 

 

Кантарионовата маст се мачка еднаш дневно на 
псоријазата,исто така се користи и дермовате.  

Корисно е постојана комуникација со треварот. 
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ЧАЕВИТЕ СЕ СПРЕМААТ СО КУПЕНА НЕГАЗИРАНА И ВОДА 
БЕЗ МИНЕРАЛИ (ОБИЧНА) КУПЕНА ОД ПРОДАВНИЦА ИЛИ, 
А НЕ ВОДА ОД ВОДОВОД, доколку постои можност за 
мерливост дозволени ppm – растворени тешки метали 
во вода се до 40 ppm, на поголем број од амбалажата на 
купена вода стои и бројот на ппм единици. Исто така и 
за во готвењето се користи купена вода, а не вода од 
водовод. 

Постапката производите и мастите се користат и за 
Егзема и за витилиго и други кожни заболувања. 

 

 

ИСХРАНА: 

Исхраната може да се спроведува и по крвните групи, при 
што крвната група А, Б, АБ се претежно вегетеријански 
групи со исклучок може да се користи месо од мисирка и 
риба.  

Крвната група О , треба во исхрана да вклучува варено 
или печено месо , не пржено во масло, од сите видови (по 
малку свинско) за сите крвни групи важи забраната за 
користење на „БЕЛИТЕ СМРТИ“.  

- Млеко и млечни производи   

- Бело брашно и производи  

- Бел шеќер и производи  

- Ајвар и други намази.   
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НЕ СМЕЕ ДА СЕ ЈАДЕ – ЗАБРАНЕТО  

Mахунарки (граф, леќа, грашок, боранија, соја), луто, кисело, 
месо , млеко и млечни производи, шеќер, ( како и други бели 
смрти – шеќер, млеко, бело брашно, сол и бигор од вода). 

Ситна сол, бело брашно и производи од него, вода од 
водовод, газирани сокови, алкохол, кафе, цигари , 
конзервирани, производи, пушено месо, паштети, маслинки, 
портокал, варена зелка, јајца, маргарини, кикири печени, 
пченка. 

 

МОЖЕ ДА СЕ ЈАДЕ 

Морски производи, компир, ориз, козјо сирење, кромид свеж, 
лук свеж, зелка свежа, брокула, спанак, тиквици, тиква, црни 
лебови, овошје и останат зеленчук.  

 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ЈАДЕ И ПИЕ!!! 

Mорков (200 до 300 грама), тиква 300 до 400 грама, тиквици 
млади, суво грозје (30 до 50 грама Семки од тиква непечени 
20 до 30 грама, бадем, лешник, орев, кикири непечени, 
повремено смокви урма и мед. 

Јадењето се готви со маслинови масла, крупна сол и 
лимонов оцет. 

 

БРОЈСОВ СОК - 500 грама цвекло, 200 грама морков, една 
китка магдонос, 200 целер, 50 гр. радиш се мијат се сецкаат 
и се мелат со машина за месо мелење (не на соковник) се 
ставаат во сад (лонец) и се заливаат со Купена вода, не од 
водовод ) со 6 до 8 литра ладна вода. Се остава да отстои 
3 часа се процедува и се чува во стаклени шишина во 
фрижидер и се пие од 500 до литар преку цел ден  
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МАСЛИНОВО МАСЛО (нерафинирано - ладно цедено ) се пие 
3 пати на ден со сок од лимон по една супена лајца на гладно. 

МАЈОНЕЗ ОД ЛУК - се зема 200 грама излупен лук, 2 китки 
магдонос, 100 грама ореви, 500 грама, маслиново ладно 
цедено масло, сето тоа се миксира или меле на машина за 
месо мелење, се пакува во тегли и се јаде барем два пати на 
ден со леб или со јадењето 

Под делот задолжително се зема од сите погоре наведени 
работи секој ден, бидејки се тоа јадења и рецепти што 
лечат.  

Треба да се внимава на ЗАБРАНЕТОТО  да не се зема ни 
случајно! 
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