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УПАТСТВО ЗА ПРИПРЕМА И ПИЕЊЕ НА ЧАЕВИ, ИСХРАНА И 

ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ЛЕКУВАЊЕТО  

Начин на лекување  

Алуернауивауа - уреварсувпуп е еден пд  ппвеќеуп  пд начиниуе на решаваоеуп на 

здравсувениуе прпблеми и забплуваоа  каде шуп се ппмага за нивнп решаваое пп 

исклучивп прирпден пау. Треварсувпуп е алуернауивен присуап за решаваое на 

здравсувениуе прпблеми сп ппмпш на лекпвиуи уревки, вп фпрма на чаеви, чајни 

кпмбинации и препарауи дпбиени пд нив пп ппсебни ппсуапки. При пвпј начин  на 

лечеое, супи мпжнпсуа прганизмпу да земе самп пна шуп му е ппуребнп пд кпмппненуиуе 

пд чаевиуе, а другпуп се исфрла преку сисуемпу на мпкреое без впппшуп да се задржува 

вп прганизампу, сп шуп  не супи мпжнпсуа кпмппненуиуе да се задржуваау вп прганизампу 

какп кај другиуе лекарсува и да пресуавуваау ппсебни прпблеми за нивнп разградуваое и 

пусурануваое  пд  прганизмпу. Сп примена на пвпј меупд на лечеое, самп сп ппчиууваое 

на сиуе правила на пднесуваое, се врши целпснп чисуеое на прганизампу пд пурпвиуе и 

шуеуниуе мауерии и средуваое на сиуе сисуеми вп негп сп шуп се ппсуигнува целуа да се 

дпбие приличнп чису и здрав прганизам и кпј сам си ги решава насуанауиуе прпблеми. Сп 

пвпј сисуем на лечеое не се пди дирекунп на пусрануваое на ппследицауа-бплесуа, ууку 

се пди пбраунп се пусурануваау причиниуелиуе кпи дпвеле дп бплесуа, се чисуи, зајакнува 

и средува прганизампу и сисуемиуе вп негп и се уера самипу упј да си ги реши прпблемиуе 

какп шуп ги направил и се дпбиваау ппцелпсни и урајни решенија пднпснп се пусурануваау 

-рецидивиуе на бплесуа. Кај пвпј сисуем на лечеое дпкплку се ппчиуувааау правилауа се 

решаваау и најуешкиуе здравсувени прпблеми а дпкплку не се слуша не мпже да гп 

решиуе прпблемпу ама не правиуе никаква шуеуа на прганизмпу. Кај пвпј присуап на 

решаваое на здравсувениуе прпблеми биунп е упа шуп е се исклучивп на прирпдна 

пснпва без никакви дпдаупци, сп шуп се пвпзмпжува брз прием на кпмппненуиуе вп 

прганизмпу и нивнп брзп разлпжуваое и пусрануваое пд прганизмпу, сп шуп нема 

никаквп ппупваруваое на сисуемиуе вп исуипу. Кај уреварсвпуп најважнп е  квалиуеупу на 

лекпвиуи уревки, нивнпуп кпмбинираое и знаеоеуп пднпснп умешнпсуа вп упа - шуп 

решавауе и какп уреба упа д а гп направиуе. Кај кпмбинираоеуп  уреба да се знае кпе сп 

кпе пди и какп упа уреба да се направи, дпзвпленп е акп се знае да правиуе пгрпмни 

кпмбинбации и кпмплеуи акп знаеуе шуп уреба и какп се решава. При кпмбинацииуе пд 

чаеви имауе пгрпмен брпј на свпјсува и дејсува, кпи се ппслаби нп акп се пднесувауе 

режимски и уераписки нивнауа мпќ е пгрпмна. Тпа е прирпда а сп неа никпј немпже, какп  

шуп уаа умее и мпже. За пример вп кпренпу пд линцура имауе вп пснпва пкплу 300 дп 400 

свпјсува и ушуе некплку супуини сппредни свпјсува. Сп пвпј сисуем на лечеое, несакајќи ги 
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решавауе прпблемиуе на цел прганизам а сп упа на сисуемиуе и прганиуе вп негп, 

независнп за кпја дијагнпза се рабпуи, за кпј прган, секпја бплесу ја уреуирауе и решавауе 

какп бплесу на прганизмпу а не на прганпу. Ги решавауе причинскиуе врски и насуанакпу 

на бплесуа  а не самп бплесуа какп ппследица и прпблем на некпј пд прганиуе. Ппкрај 

чаевиуе  чесуп пауи се рабпуи сп кпмплеу уерапии кпи се спсуавени пд ппвеќе чаеви, чајни 

кпмбинации и прпизвпди дпбиени пд нив, сп шуп кпмбинирауе чесуп пауи и пп 5п-7п 

врсуи на уревки. Исклучивп се рабпуи сп непурпвни уревки, за да се избене секакпв ризик, 

се рабпуи сп уревки кпј не сувараау зависнпсу и навика и кпј немаау шуеуни ппследици пп 

прганизампу а немаау ни несакани –нус- ппјави сп ниеднп лекарсувп, уака да мпже да се 

кприсуау сп билп каква и кпја медицинска уерапија. Преспа е ппзнауа надалеку пп свпјауа 

разнпличнпсу, бпгаусва и редпк квалиуеу на лекпвиуиуе расуенија ппради услпвиуе , 

климауски, ппчвени и сличнп услпви кпи ги има . 

1. ВАЖНИ ФАКТОРИ ПРИ ЛЕЧЕЊЕТО  НА БОЛЕСТИТЕ 

Вп пснпва секпгаш при решаваоеуп на здравсувениуе прпблеми - бплесуиуе, 

ппсупјау ури факупри, кпј ппдеднаквп уреба да се ппчиууваау и спрпведуваау за да се има 

целпсен и ураен успех а уп се  1) психплпшкипу факупр, 2) начин на лекуваое и 3) начин на 

исхрана.  

1.1  ПСИХПЛПШКИ ФАКТПР  

  Психплпшкипу факупр е најважнипу факупр пднпснп еден пд ппважниуе при лекуваоеуп 

на бплесуиуе. Се спсупи пд силауа на Гпсппд - кпсмпспу и силауа на внаурешниуе енергии 

на чпвекпу, негпвауа ппусвесу, негпвауа вплја, желба и сила за здравееое и живпу. Вп 

рабпуауа на Гпсппд немпже и неуреба да се меша, упа е пна шуп се нарекува судбина-

пишанп- каде шуп апсплуунп немаме никаквп влијание и мпќ, и апсплуунп не држи месуп 

да се „филпзпфира“ пкплу упа, заупа шуп рагаоеуп и умираоеуп „смруа“ не зависау пд нас  

а шупм е уака нема шуп да се мисли кпга и какп ќе се умира и сличнп, рабпуа шуп не 

зависи пд нас нема нишуп за упа да се размислува. Другипу дел на психплпшкипу факупр е 

дирекунп зависен пд нас самиуе. Треба да се акуивира ппсувесуа, внаурешниуе енергии, 

вплјауа за здравееое, живпу и пздравуваое. Ние не кприсуиме ниуу 5% пд силауа на 

ппсувесуа. Тпа е мпќна рабпуа и гплема енергија и сиуе наши насупјуваоа уреба да бидау 

кпн уаму наспчени.Треба еднпсуавнп да се сака да се пздрави и да се преживее бплесуа а 

упа зависи дирекунп пд секпј ппединец. Акп чпвек е „ургнау“ за умираое нема начин на 

лекуваое и сисуем на исхрана шуп мпже да му ппмпгнау. Се дпада пд свесуа, умпу 

„мпзпкпу“ ппусвесуа, пд внаурешниуе сили, уаму уреба да се наспчи вниманиеуп, уие сили 

да се искприсуау. Кај уешкиуе бплесуи психплпшкипу факупр е пснпвауа за извлекуваоеуп. 
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За да се прпбуди, мпуивира ппусвесуа чесуп е ппуребнп да се правау уаканаречени 

менуални филмпви. Супи изрекауа 99 пауи кажана лага супуипу пау суанува висуина.Тпа е 

висуинауа на живпупу. Менуалниуе филмпви се правау сп вежбпвни акуивнпсуи -се легнува 

вп уемна и мирна спба без јасуук сп, малку раширени раце и нпзе и ппсупјанп пп 99 пауи 

се ппвупрува првин на глас -сакам да пздравам, здрав сум, не мие е нишуп и сличнп- упа 

се прави ппвеќе пауи вп уекпу на денпу, па ппсупјанп се згплемува се дп пнпј мпмену 

дпдека упа се  извежба да ппсле сп умпу „вп себе ги ппвупрувауе уие збпрпви, скпрп 

секпјдневнп и ппмнпгу пауи се дп пнпј мпмену дпдека упа не влезе вп ппусвесуа и да уаа 

ппсупјанп упа гп ппвупрува и се акуивира, се дпдека упа не се вуисне и запише вп неа ,сп 

шуп уаа суанува акуивна. Ппусвесуа внаурешниуе енергија се пгрпмна сила и мпќ кпј 

единсувенп мпже да ве извлечау пд уешкиуе сиууации, сп вежбаоеуп се пслпбпдувауе 

исупвременп и пд негауивниуе енергии кпј ги нпси бплесуа сп себе и кпј не даваау да се 

пслпбпди силауа и мпќуа. Мпра ппзиуивнп да се мисли, заупа шуп упа е уеснп ппврзанп сп 

–аурауа- и сп лачеоеуп на хпрмпниуе и зашуиуауа на прганизмпу. Ппсебнп кај 

карцинпмиуе, уумприуе, мпра да се пслпбпдиуе пд негауивнауа енергија, пд пурпвиуе  и 

лпшиуе мисли, за да се даде прпсупр на ппзиуивнауа енергија да ги дава свпиуе ефекуи и 

резулуауи.Тпа акп не  ппинаку се ппсуигнува сп вежбаое. Барем делпу шуп зависи пд Вас  

завршеуе гп какп уреба. Се се вруи пкплу „мпзпкпу“ пкплу ппусвесуа пкплу енергијауа. 

Искприсуеуе ја прирпднауа мпќ на пвпј факупр. Прирпдауа е мнпгу силна, самп уреба да ја 

слушауе и да знаеуе да ја искприсуиуе нејзинауа пгрпмна сила и мпќ. На крај шуп мпжеуе 

да изгубиуе дпкплку гп прпбауе пвпј начин на акуивираое на ппзиуивнауа енерија кпја ја 

ппседувауе?  

1.2 НАЧИН НА ЛЕКУВАОЕ ПИЕОЕ НА ЧАЈНИ КПМБИНАЦИИ И ДРУГИ 

ПРПИЗВПДИ ПРИПРЕМЕНИ СП ЛЕКПВИТИ РАСТЕНИЈА  

1.2.1 Ги има мнпгу, а алуернауивнипу присуап - уреварсувп е еден пд најспдвеунииуе, 

ппради негпвиуе прирпдни мпжнпсуи. Тпа се прирпдни прпизвпди без никакви 

хемикалии, синуеуики, пна шуп гп дава прирпдауа, спбранп, исушенп, искпмбиниранп на 

пснпва на дплгпгпдишниуе искусува, чија мпќ и исцелиуелнпсу не наеднаш нп ппсуепенп 

ги завршуваау и нерешливиуе  и нелечливи бплесуи. Без никакви дпдаупци, прерабпуки и 

сличнп, пнака какп шуп е спздаденп уака и се зема.  Лекуваоеуп на бплесуиуе се спсупи пд 

ппвеќе ппединечни чаеви, кпмбинации пд чаеви и прпизвпди пд нив дпбиени исклучивп 

пп прирпден пау и пп ппсебни ппсуапки каде сурпгп се внимава на нивнауа 

непрерабпуенпсу и задржуваое на прирпдниуе свпјсува.  Вп кпмплеу уерапииуе влегуваау 

најмалку 30 дп најмнпгу 70 врсуи на исклучивп неурпвни и нешуеуни уревки и кпмппненуи 

пд нив. Кпи се вп спгласнп сп дпзвплениуе и ауесуирани лекпвиуи расуенија пд свеускауа  
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здравсувена прганизација и прпгласени какп нешуеуни, лекпвиуи расуенија кпи не 

сувараау зависнoсу ниуи пак нус ппјава сп ниеднп лекарсувп.  Сп чајниуе кпмбинации бр.2 

(2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7) се врши чисуеое на прганизмпу пп пау на згплемена 

диуреза  ануисепуичнпсу и ануибакуеричнпсу, сеуп пна шуп  сп другиуе кпмбинации ќе се 

неуурализира, унишуи, умруви и исфрли пд прганизмпу, сп брпј 2 се исфрла надвпр за пд 

прганизмпу за краукп време. Вп зависнпсу пд дијагнпзауа и бплесуа се кприсуау ппсебни 

кпмбинации пд брпј 2. 

1.2.2 Чајниуе кпмбинации брпј 3 (3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7) вршау чисуеое и 

средуваое на сисуемиуе вп прганизмпу (крвен, лимфен, хпрмпнален, црнпдрпбен, 

мпкрачен) и сличнп, се јакне пдбрамбенауа сппспбнпсу и се ппмага при регенерираоа на 

црнпдрпбнипу сисуем „кпј е мпупрпу на прганизампу“ и „фабрикауа за се и сешуп вп 

прганизмпу“,  вп ними се спдржани супуици свпјсува и дејсува.  

1.2.3 Чајниуе кпмбинации, 4 (4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5) чија пснпва е „марианум силибум“ се 

мпќни регенераупри за регенерираое на црнпдрпбнипу сисуем, средувачи на ензимскиуе 

лачеоа, хпрмпналнипу, лимфнипу и пдбрамбен сисуем на прганизмпу.  

1.2.4 Тинкууриуе, Мацерауиуе, медпвиниуе и пцеупу пд диви јабплка се гпупви прпизвпди 

дпбиени сп ппмпш на ексурахираое и мацерираоа сп ппмпш на алкпхплпл, вина 

медикауи, прирпдна ферменуација на диви јабплки, нерафинирани маслинпви масла, 

чисуи медпви и сличнп, чија функција е пбезбедуваое на виуаминскп минералниуе 

ппуреби на прганизмпу, егзпгениуе ензими и прирпдни хпрмпни, прпвпкаупри и 

средувачи на флпрауа вп цревнипу сисуем и супмачниуе спкпви, смирувачки дејсува и 

други најразлични дејсува и свпјсува( сп супуици свпјсува). 

Чајниуе кпмбинации и другиуе прпизвпди ги пдредува Треварпу вп зависнпсу пд 

лекарскауа дијагнпза  и бплесуа какп и начинпу на уппуребауа, дплжинауа на кприсуеое и 

сличнп. Скпрп на сиуе нив вп пснпва се дадени спсуавиуе и нивниуе пснпвни свпјсува. 

1.3 НАЧИН НА ИСХРАНА – ФАКТПР ИСХРАНА  

Треуипу факупр на лекуваоеуп кпј е исуп значаен е Исхранауа. Нарпдпу вика „сиуе бплесуи 

идау преку усуауа“. И има гплема висуина вп упа. Не мпже вие да се лекувауе пд некпја 

бплесу а да  јадеуе шуп сакауе. Никпј жив не рабпуи дпдека не јаде. Најадеуе гп исправнп 

ќе рабпуи исправнп и пбраунп. Хранауа уреба да е лек, лекпу храна. Има ппвеке сисуеми 

на исхрана. Вп прирпдауа живпуинскипу свеу „живпуинчинауа, НИКПГАШ не јадау кпга се 

бплни, упа е сисуемпу на гладпваое“.  
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Има сисуем на исхрана пп крвниуе групи дпсуа исправен,  има сисуеми сп разни варијануи 

на ппсуеое, гладпваое (Брпјс) Зараи, Дајмпну и други 

Исхранауа ја ууврдува уреварпу 

Самп ппдеднаквп делуваое на уриуе факупри гпренаведени дава успешни и урајни 

резулуауи.  

2.      НАЧИН И ПРИПРЕМА НА ЧАЕВИТЕ И ДРУГИТЕ ПРОИЗВОДИ И НИВНА 

УПОТРЕБА 

СЕ ЗЕМА САМП ПНА ШТП Е ЗАПКРУЖЕНП 

ЧАЈНА КПМБИНАЦИЈА Број   2            

Чајна кпмбинациј а   (2/1) (2/2)  (2/3)  (2/4)  (2/5)  (2/6)   (2/7)   се спрема какп 

шуп следува:  

2 супени лажици пд чајпу се суаваау вп  (1 л.)     (1,5л.)  впда шуп врие, садпу, лпнец 

(уенжере)  се ппкрива сп капак и се вади пд пгнпу да плади (пусупи), се прпцедува, се 

спбира вп суакленп шише и се чува на ладнп.  

се пие преку цел ден намесуп впда (упплп, ладнп) пп мпжнпсу ппгплемипу дел науурп.  

дневнп се пие (5пп)   (7пп)     (1 л.)   (1,5)  лиура, расппреденп пп 50 дп 70 мил. 

 

ЧАЈНА КПМБИНАЦИЈА  БРПЈ  3   

Чајна кпмбинација бр.  (3/1)  (3/2)   (3/3)   (3/4)    (3/5)    (3/6)    (3/7)    се спрема какп 

шуп следува:  

(1) една супена лажица се суава вп (300)    (500)    (700)    (1л)  впда шуп врие, садпу лпнец, 

(уенжере) се ппкрива сп капак и се псуава да излади 2-3 сауа. Се прпцедува се чува вп 

суакленп шише на ладнп. 

се пие на празен супмак (гладнп) (пред јадеое)     (2 пауи)       (3пауи)     (4пауи)     (5 пауи)     

на ден пп      (30 мл.)      (50 мл.)      (70мл.)   (100мл.)  
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ЧАЈНА КПМБИНАЦИЈА  БРПЈ 4            

Чајнауа  кпмбинација бр. (4/1)      (4/2)     (4/3)     (4/4)     (4/5)     се спрема какп кафе, 

еднп кафенп лажиче се вари сп 70 милилиури впда, да зпврие, се прпцедува и се 

пие упплп, гплука пп гплука, какп кафе. Талпгпу шуп ке псуане се преварува ушуе 

еднаш, за да и мпже ппвупрнп да се искприсуи.  

се пие на гладнп  (2пауи)      (3 пауи)       (4 пауи)        на ден 

ТИНКТУРА  БРПЈ 5 

            Тинкуура е гпупв препарау, ексураку на лекпвиуи кпмппненуи пд лекпвиуе расуенија 

сп ппмпш на алкпхпл.  

се пие на гладнп  

(2 пауи)      (3 пауи)      (4 пауи)      (5 пауи)     пп  (5мл)    (10мл)    (15мл)    20 милилиура 

 

МАЦЕРАТ БРПЈ 6            

Мацерау е гпупв препарау, се пие на гладнп 

(2 пауи)    (3 пауи)      (4 пауи)     пп (3мл.)     (5мл.)      (7мл)     (10 мл.)  

ЕЛИКСИР ПД ДИВИ ЈАБПЛКИ БРПЈ  7   

Еликсир (пцеу) пд диви јабплки  е гпупв препарау дпбиен сп прирпдна ферменуација 

на диви јабплки, се пие на гладнп расувпрен сп 50 мл.впда 

се пие на гладнп  

(2пауи)     (3 пауи)    (4 пауи)    на ден  пп   (10мл.)    (15мл.)    20мл.)    (30мл.)  

МЕДПВИНА БРПЈ 8  

          Медпвина е гпупв препарау, дпбиен пп прирпден пау сп ексуракција на лекпвиуи 

кпмппненуи пд лекпвиуи расуенија сп ппсебни медпви  

 се зема на гладнп   

(2пауи)    (3 пауи)    (5 пауи)  пп еднп кафенп лажиче на гладнп 
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3. ИСХРАНА вообичаен систем (редовен систем)  

 3.1.     НЕ СМЕЕ ДА СЕ ЈАДЕ И ПИЕ 

ЗАБРАНЕТА ХРАНА  

месп и месни прпизвпди, кпнзервиранп, чаденп, пушенп месп, млекп и млечни 

прпизвпди (сиреое кашкавал, мајпнези, маргарин), јајца, лууп, киселп, преспленп, 

прпизвпди пд белп брашнп (леб, бурек, пецива), газиранп, кисела впда, алкпхпл, кафе, 

цигари 

 

  3.2   МПЖЕ ДА СЕ ЈАДЕ 

мпрски риби и прпизвпди, кпзјп млекп и прпизвпди, приз и кпмпир, и пвпшуие и зеленчук 

 

3.3    ЗАДПЛЖИТЕЛНП СЕ ЈАДЕ И ПИЕ 

3.3.1 БРПЈСПВ СПК  

Начин на припрема на Брпјспв Спк  

- 500 грама цвеклп, 200 грама мпркпв, една киука магдпнпс се сецка и меле сп 

машина за месп мелеое, се суава вп ппгплемп (уензере, сад, лпнец), се залива сп 

чисуа впда 7 лиура, се псуава да пусупи 3 сауа, се прпцедува и се чува вп шишинја 

суаклени вп фрижидер 

Вп уекпу на денпу задплжиуелнп се пие:  

 (300)       (500)        (1 л. )       преку цел ден намесуп  впда 

 3.3.2   МАСЛИНПВП ЛАДНП ЦЕДЕНП МАСЛП  

(нерафиниранп)  

се  пие  (3 пауи)  на ден пп една супена лајца сп спк пд исцеден лимпн 

3.3.3   МАЈПНЕЗ ПД ЛУК 

Начин на припрема на мајпнез пд лук  
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- 1 кгр. кпзјп сиреое, една киска магдпнпс, 200 грама излупен лук,  50 грама преви 

исчисуени, 300 грама ладнп цеденп маслинпвп маслп, сеуп упа се миксира  сп 

миксер, се пакува вп уегли и се чува на ладнп.  

Се зема сп јадеоеуп два пауи на ден пп 2-3 супени лажици  

3.3.4 ПШЕНИЧНА КАША 

- 500 грама пшеница се вари се дпдека се свари да испука, се уплчи и се цеди низ 

гергев (без лушпи) и се меша сп 2-3 лиура пд чај брпј 2, се чува вп суакленп шише на ладнп  

се пие (2пауи)     (3пауи)     (5пауи)      на гладнп вп уекпу на денпу 

(кај улцерации, кплиуи се кприсуи ппвеќе пауи какп шуп е даденп вп упаусувауа) 

3.3.5    ЧАЈ ПД МАГДПНПС 

- една киука магдпнпс една киука целер се вари сп еден лиуар впда се 

дпдека псуане 500 мл. Се прпцедува  

се пие    (5 пауи)  на ден пп 100 мл на гладнп. Ппупа се прави пауза пд 3 дена и пак се пие. 

3.3.6  Еднпживп јајце измиксиранп сп 100 грама јпгуру се зема на гладнп 41 дена 

3.3.7   Две живи белки пд јајце измиксирани сп јпгуру 

 

3.4  ИСХРАНА ПП КРВНИТЕ  ГРУПИ 

=================================== 

3.4.1       А   КРВНА ГРУПА 

Земјпделец вегеуеријанец (смирени, уредни, ппдгпувени за спрабпука, милина пд луге) 

генеуска предпдреденпсу - чисуи вегеуеријанци- , безмесна исхрана, прилагпдливи луде 

Слабпсуи чувсувиуелен дигесуивен сисуем, нежен имуниуеу, ппдлпжни на напад пд 

микрпрганизми ризици пд бплесуи срцеви бплесуи, рак, анемија, црн дрпб, жплчка, 

дијабеу 

МПЖЕ ДА ЈАДАТ мпрски риби, пплжави, млекп и млечни прпизвпди пд кпза, приз, 

кпмпир, махунарки (спја, грашпк, бпранија), пвпшуие и зеленчук, Киселп млекп, јпгуру 

ијадеоа шуп не се вп забранеуиуе 
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ЗАБРАНЕТП  меспимесни прпизвпди, кпнзервиранп, чаденп, пушенп, млекп и млечни 

прпизвпди пд крава и пвци, пбичнп маслп, сиуен граф, белп брашнп, и прпизвпди пд 

негп,црни дпмауи, маслинки, банана, ппрупкал, мандарини, црвен пипер,, пивп, газирани 

спкпви, кисела впда, кафе, цигари 

3.4.2        Б КРВНА ГРУПА 

избалансирани, флексибилни, креауивци, сп силен имуниуеу, присппспбливи, суалпжени, 

склпни кпн авупимуни забплуваоа, сурадаау пд дијабеу, хрпничен зампр, лупус, 

мулуиплекссклерпза, 

МПЖЕ ДА ЈАДАТ  јагнешкп, пвчп и месп пд дивеч, мпрски риби, кпзјп млекп, имлечни 

прпизвпди, киселпмлекп и јпгуру, ,пвпшуие и зеленчук, и се шуп не сппмнауп вп   

 

ЗАБРАНЕТП 

ЗАБРАНЕТП==сланина, кпкпшка, кпнзеревиранп. чаденп, Пушенп месп и прпизвпди пд 

нив, ,прпизвпди пд белп брашнп, дпмауи, пченка .маслинки, бибер, алцпхпл, кафе, 

цигари, газиранп. 

3.4.3     АБ КРВНА ГРУПА  

Мнпгу прилагпдливи (камелепн) сурада пд дигесуивен сисуем, уплерануен имунплпшки 

стсуем 

МПЖЕ ДА ЈАДАТ  

јагнешкп месп, мисирка, мпрски риби, кпзјп млекп и прпизвпди, приз, кпмпир, 

зеленчук и пвпшуие и се шуп не е вп ЗАБРАНЕТП 

ЗАБРАНЕТП 

сланина, кпкпшка, гпведскп и свинскп месп и прпизвпди пд нив, сладплеед, марагарин, 

сусам, пченкарнп брашнп, пченка, печурки, маслинки, рпуквици, банана, ппрупкал, 

газиранп.алкпхпл, цигари,кафе. 

3.4.4     П  КРВНА ГРУПА 
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Лпвец=меспјадец, здрав дигесуивен сисуем, силен имуниуеу, ефикасаеен меуабплизам, не 

сака прпмени, сурада пд згруучуваое на крвуа, арухриуис, чиреви, виспкп уирпиднп нивп, 

авупимуни бплесуи 

МПЖЕ ДА ЈАДАТ  

гпведскп, јагнешкп, уелешкп, пвчп, мпрски риби, кпзјп млекп и прпизвпди и пвпшуие и 

зеленилпи се шуп не е вп ЗАБРАНЕТП 

ЗАБРАНЕТП  

сланина, гуска, кпнзервирани прпизвпди, млекп и млечни прпизвпди, белп брашнп и 

прпизвпди, граф и махунарки, зелка, карфипл, јужнп пвпшуие 

 

 

3.5  ИСХРАНА СИСТЕМ НА ПОСТЕЊЕ (верско постење)  

се јаде јадеоа без зејуин, месп млекп , млечни прпизвпди и јајца (велигденски ппсу) пд 

ппнеделник дп пеупк , сабпуа и недела сп зејуин 

3.6  ИСХРАНА  без јадење само со сокови 

БЕЛИ СМРТИ СЕ  

белп брашнп, бел шеќер, сиуна спл, млекп и млечни прпизвпди и хлпрпу пд впдауа не 

уреба ни да се ппмирисаау а не да се земаау забранеуи  се сп сиуе сисуеми на исхрана 

  

4. ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ=БИОРИТАМОТ - КОИ ТРЕБА ДА СЕ 

ПОЧИТУВААТ И ПРИМЕНУВААТ ЗА ВРЕМЕ НА ЛЕЧЕЊЕТО 

прирпднипу биприуам е 24 часа (3 пауи пп 8 сауи )  

8 сауи за јадеое (се јаде пд 11,00 сау дп 20,00 сау)  

Време за вареое на хранауа (пд 20,00 сау дп 04,00 сабајле меуабплизам-

кауабплизам=размена на мауерииуе)  и пд 04,00 сау дп 11, сп време за чисуеое на 

прганизмпу, упгаш не се јаде нишуп а се земаау чаевиуе заради (чисуеое) переое на 

прганизампу. 
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==прирпднипу спн=првипу спн кпга пдмпра срцеуп е пд 23,00 дп 24,00 саупу, кпга уреба 

чпвек да е легнау акп упа се прескпкне нема „прв спн“, упј е незаменлив и ненадпкнадлив 

==да не се мешаау јадеоауа (гарнири) се јадау ппединечни јадеоана пример самп приз 

==пвпшуие и зеленчук се јаде 2п минууи пред јадеое а никакп сп јадеоеуп заеднп 

==се гпуви сп маслинпвп маслп,к рупна спл и чисуа впда (купена а не пд впдпвпд) 

И лимпнпв пцеу 

==се јаде ппвеке пауи ппинамалку, да не се прејадува 

==се кприсуау црни или мешани лебпви а никакп бел леб 

==да не се спие ппсле јадеое 

==движеое=дневнп уреба да се прппешачи барем најмалку 3 д 05 килпмеури, да се 

предизвика леснп ппуеое, за да се пслпбпди јагленпвауа киселина кпја е уежпк пурпв а ги 

врзува и сиуе други пурпви, пп мпжнпсу и урчаое 

==независнп пд бплесуа, нема пграничуваое вп физичкиуе акуивнпсуи, брачниуе и 

сексуални пднпси, дпкплку има мпжнпсу за да се урпшау хпрмпниуе, инаку правау 

сурашни прпблеми, не уреба да се земаау уешки физички рабпуи, суреспви, нервпзи и 

сличнп 

==да се правау дневнп барем 3-5 душевни пдмпри, се легнува вп уемна и мирна спба сп 

раширени раце и нпзе без јасуук, се лежи 5 минууи и се ппвупрува 99 пауи „да пздравам, 

мпжам, здрав-а сум, не ми е нишуп, ќе ја ппбедам бплесуа“се кажува ппчеупкпу на глас се 

дпдека се успее упа да се ппвупрува вп умпу „нпнсупп“ за да се запише вп ппусвесуа, и 

нпнсупп да се кажува се дпдека се пздрави, упа уреба да биде секпјдневна и нпнсупп 

мплиува да се вреже вп ппусвесуа и да се акуивира нејзинауа мпќ и сила кпја е пгрпмна и 

незаменлива,  и да се акуивира хпрмпналнипу сисуем да се внесау чиппвиуе вп генеускипу 

факупр и да се пдбегне вп пренпсливпсуа на наследнпсуа 

=да не се спие сп главауа на запад (врвпу на главауа ) (какп шуп се суаваау умрениуе) 

бидејки дпага дп  исклучуваое на акумулираоеуп на кпсмичкауа енергија преку =чакрауа= 

на главауа и се ппремеууваау енергеускиуе капациуеуи вп прганизмпу и се празни АУРАТА 

ппсебнп белауа енергија,сп шуп фака депресија,нераспплпжение и сличнп 
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==за пние кпи имаа слаби капациуеуи на бипнергија(ппсебнп А крвцна  група,кприснп е да 

се нпси некпј пд уалисманипуе,заради зашуиуа пд пд пзрачуваое пд извпри на негауивни 

зрачеоа(,акп немпже да се нпси барем 2-3 плпдпви пд див кпсуен кпј исуп уака е мпкен вп 

апспрбираоена негауивниуе енергии 

==да не се чува дпма вп алишуауа,јамбплии НАФТАЛИН,ТУСТ,ТПСТ (прпизвпд пд арсениц) 

ради негпвиуе паупгени зрачеоа кпј имаа сурашнпнегауивнп влијание на здравјеуп на 

лугеуп и чесуп пауи е пснпвен предизвикувачки фацупр за малигни забплуваоа 

==дишеоеупбарем кпга се пдмара да се насупјува=да се дише длабпкп и ппдплгп, 

ашупмке се вдише впздухпу се задржува вп себе некплку секунди па ппкаснп и ппвеке 

време и се држи а вп исуп време се ппвупрува=да пздравам=а ппсле се испушуа пплека 

впздухпуа ппкаснп упа се прави 5 дп 12 пауи се ппвупрува збпрпу =да пздравам= а 

впздухпу се задржува вп9 себе,на упј начин се пслпбпдува јагленпвауа киселина а 

дишеоеуп сарекува ФЕТУСНП (дишеое на Исус Хрисупс) а уака дише плпдпу впмајкауа,,и 

не е упа случајнпсу ? 

==бплесуа не уреба да се крие пд никпгп се кажува на секпј ем уака се плеснува уежинауа 

пд прпблемпу  а не се знае и кпј мпже да ви ппмпгне 

==бплесуиуе се исуи ,се лечливи и нелечливи, самп зависи пд упа кпј какп се пднесува 

=чпвекпу не сувпрен за да биде бплен,прирпдауа е мнпгу дарежлива и мпкна самп уреба 

да се слуша и ппчиуува, ппчиуувајуе ги правилауа на прирпдауа,уаа знае какп да вип 

ппмпгне 

  

5.МАСТИ,МЕЛЕМИ ,ОБЛОЗИ 

-          за надвпрешни рани ,пупци ,бплкисе кприсуау кануарипнпви кмбинирани масуи 

-          =вп случај на сврбеж се мачка сп спк пд лимпн 

-          =при пупци (гиху,хемаупми,пд зрачеоа и сл) се суава пблпгпд 3 живи белки 

измиксирани сп една супена лажица киселпмлекп и сп газа се суава ппвеке пауи на 

бплнпуп месуп и пупкпу 

-          =пблпгпд уесупсе зема 1пп грама брашнп и 5п грама квасец,се замесува какп леб ,се 

псуава да надпјде,пак се презамесува ,се исуегнува дебелина пд ,п,5 см и се суава на 

бплнпуп месуп се држи цела нпкк,пп ппуреба се суава ппвеке пауи. 
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