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УПАТСТВА ЗА БОЛЕСТИ 
 

 

ВИТИЛИГО 

ВОВЕД: 

Витилиго е најчеста  и најпозната стекната леудоермија 
леукодермија (се смета дека 1 до 2 % ја има човештвото) а 
поради хиперпигментацијата на краевити на витилигото 
се вбројува во групата н леукомеланодермии , витилигото 
е уништен меланоцит во епидермусот пораи што целосно 
се губи пигментацијата и на тие места кожата е 
потполно бела и најчесто оивичена и се разликува од 
нормалната кожа. Најчесто има округла форма а може да 
се јави и во различни форми на одредени делови или преку 
целото тело. Се смета дека една од причините за појава 
на витилигото е смалена активност на тирозиназите. 
Најчесто на завршетокот на периферните нерви се 
создава слична компонента на мелатонин која ја кочи 
меланогенезата со што не постои можност за стварање 
на меланоцитот која е една од компонентите за 
пигментацијата. Инхибицијата на меланогенезата може 
да е последица и на разни инфекции најчесто на други 
позначајни органи или системи во организмот како што се 
црнодробни болести, болести на бубрезите, стомачниот 
систем и сл. Витилигото се смета и како автоимуно 
заболување кадешто сопствениот имунолошки систем се 
ништи самиот себеси и опаѓа одбрамбената состојба на 
организмот тогаш кога е најпотребно . Витилигото не 
многу често може да е комбинирано со алопеција ареата, 
дијабетес мелитус, заболување на штитната жлезда, 
пернициозна анемија, атрофичен гастритис и сл. Често 
пати Витилигото е поврзано со заболување на 
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тироидната жлезда , хормонални пореметувања и 
потешки заболувања на желудникот и стомачниот 
систем (улцерации, колитиси, тумори ) во повеќе случаеви 
стресните ситуации физичките и психичките стресови 
долготрајни нервози , неуростении, преосетливост, 
сентименталност може да се едни од причините кои 
повлекуваат настанок на витилигото.  

 

Најчесто се појавува само на кожата каде се гледа помал 
или поголем број на симетрични распоредени бели 
конвексни жаришта кои во почетокот се појавуваат како 
точкици пота како леќа па како железна пара и поголеми. 
По конфлуенцијата и развојот на истата Витилигото 
може да го зафати целото тело односно целата кожа 
што претставува основа за лепење на други кожни 
инфекции и болести. На периферните делови или жаришта 
зачестена е хиперпигментацијата со различен 
интензитет. Најчесто Витилигото се јавува на 
надворешната страна на рацете подлактиците, лицето 
и вратот капаците на очите и на скриените подрачја на 
телото (подмишниците, околу гениталиите, на дојките и 
на други места). 

 

ЗАБОЛУВАЊА: 

Народски Витилигото може да го има во следните три 
форми  

    1. Неправилни точки (Точкасто Витилиго)  

    2. Правилни округли точки со различна големина               
(Парично Витилиго)  

    3. Целото тело со разни форми и големини (Целосно 
Витилиго) 
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Степенувано е на седум групи и тоа од прва до трета 
група го има на очите рацете и колениците од трета до 
петта група го има на повеќе места и на седма група 
зафатено е на целото тело.  

Може да биде и хронично, витилиго обично се засилува и 
проширува на прелазите на годишните времиња април, 
мај, септември и октомври. Поочигледно е во летниот 
период кога поради сунчањето здравата кожа потемнува, 
а Витилигото може да поцрвене и пече. Влакната во 
подрачје на Витилигото стануваат бели. Често пати се 
јавува само на ограничени места на пример во косата со 
праменови на бела коса, познато е како ПОЛИОСИС 
ЦИРЦУМСЦРИПТА . Појавата на Витилигото започнува во 
пораните години. Во 25 % случаеви е фамилијарно и 
наследно , често пати може да се носи цел живот и да 
нема некој поголем одраз на останатата здравствен 
состојба . Се засилува најчесто за време на менопаузата и 
над 50 години.  

АЛБИНИЗАМ НАЕВУС АНАЕМИЦУС и НАЕВУС 
ДЕПИГМЕНТОСУС се нелечлив тип на Витилиго и се 
јавуваат веднаш после раѓањето. Лечењето на овие 
форми е многу тешко скоро нерешливо.  

ВИТИЛИГО – Витилигото е медицински нелечлива болест 
по методите на Алетрнативната медицина лечливо е со 
процент од 60 до 80 % доколку се започне порано лечење 
односно од прва до трета група процент на лечливост е 
поголем. Современата медицина дава стандардна 
терапија која се состои во земање на псорален (меладинин 
трисорален и сл. ) сончање со ултравиолетови зраци и сл. 
И одреден вид на масти . Препорачливо при лечењето го 
препорачува и современата медицина Витамин Ц и 
Витамин Б 12 . Често пати Витилигото може да биде 
последица на разни ТЕТОВАЖИ, со што се оштетува 
пигментацијата и може така и да остане. 
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ЛЕКУВАЊЕ НА ВИТИЛОГОТО СО МЕТОДИ НА 
ТРАДИЦИОНАЛНА МЕДИЦИНА  

 
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 
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. 
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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 

 

 

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.  

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 
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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. 

Лечењето на ВИТИЛИГО 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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КОИ ЧАЕВИ СЕ ЗЕМААТ И КАКО? 

 

УРИНО МИКС ИЛИ ФЕМИ МИКС  

ХЕПАТО МИКС 3/1  

ХЕПАТО МИКС 4/1  

СЕМЕ ОД КОПРИВА  

ПРЕСПАНСКА ГОРЧИЦА  250 или 500 мл 

КАНТАРИОНОВА МАСТ 

За чаевите :  

Во 2 литри вода зовриена се ставаат две супени лажици 
ХЕПАТО МИКС 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 250/500 мл  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. 

Киселина од диви јаболка, е готов 100% природен 
препарат, добиен со посебна постапка. Се пие 3 пати на 
ден, на гладно, по 15 мл растворен со 50 до 70 милитри вода. 

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. 

Чаевите се земаат према она што е заокружено, се пијат 
сите чаеви секој ден према заокруженото на размак од 10 
до 15 минути, се пијат преку цел ден напоредно еден по 
друг (така е покорисно) не е битно првo од кое, важно е да 
се внесат во организмот. 

 

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

 

НЕ СМЕЕ ДА СЕ ЈАДЕ И ПИЕ – ЗАБРАНЕТО  

Месо и месни производи, млеко и млечни производи бело 
брашно , бел шеќер, ситна сол, обично масло , кокошка, 
салами, паштети , конзервирани производи , грав, боранија, 
грашак, леќа , соја, алкохол, кафе, цигари, газирани сокови, 
какао. 

 

МОЖЕ ДА СЕ ЈАДЕ 

Морски производи, ориз, компир, овошје и зеленчук. 

 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ЈАДЕ И ПИЕ!!! 

Витамин Ц, Витамин Б12, Селен, моркови 200-300 грама, 
тиква и тиквици, праски , кајсии, суво грозје, коскени 
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производи – плодови (орев, бадем, лешник, непечени 20 – 30 
грама) непечени семки од тиква.  

Да не се претерува со сончање.  

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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