














 

 

VIDEO O HISTORII POUŽÍVÁNÍ BÍLÉHO PETROLEJE v RUSKU 
 

 

 

 

 

   https://www.youtube.com/watch?v=AC2dg9Lftm8 

https://www.youtube.com/watch?v=AC2dg9Lftm8
https://www.youtube.com/watch?v=AC2dg9Lftm8


UŽÍVÁNÍ A APLIKACE TODIKAMPU 
 
Sodoterapie: 
Ráno nalačno 1⁄2 čajové lžičky sody rozmícháme v malém množství horké vody (lepší vařící 
vody), doléváme chladnou vodu do 1 sklenice, aby byla teplota 40-45 stupňů a vypijeme. V 
průběhu dne pijeme sodu mezi příjmem jídla, 30 minut před jídlem, nebo 1 hodinu po jídle. V 
žaludku nesmí být strava, tzn. nesmí zde docházet k trávícímu procesu. Užívat až 3x denně. 
 
Mikroklyzmy: 
3 ml extraktu Todikamp zpočátku smíchat s 3 ml rakytníkového, konopného nebo dýňového 
oleje a zavést do konečníku. 3ml je asi 30 kapek (1/2 čajové lžičky). Celkových 6ml je jedna 
zarovnaná čajová lžička. Množství oleje se může postupně snižovat, až po 5-7 dnech používáme 
samotný Todikamp. Každodenní procedúra.  
Nejlepší koupit ve zdravotnických potřebách balónek na mikroklyzmata. Balonek lehounce 
zmačknout a pustit, aby se nasála opravdu jen tekutina ze lžičky. Ve svislé poloze zavést asi 2 
cm do konečníku a zase jen zlehka zmáčknout, aby se vytlačila všechna tekutina, ale nefoukali 
jsme tam zbytečně vzduch. Můžeme samozřejmě různě improvizovat. Hlavně nějak Todikamp 
dostat do konečníku. 
 
Externí aplikace: 
Potírat a vtírat oblast jater 2x denně – nevelké množství extraktu nanést na pokožku a vtírat do 
úplného vstřebání. 
 
Každodenní zábaly na oblast jater: 
Zábal: 
Čistou gázu o rozměru dlaně, složenou do čtyř vrstev navlhčit Todikampem (ne více, 
než 1 čajovou lžičkou) a přiložit na pokožku problematické oblasti. Na gázu přiložit 
zábalový papír (pauzovací, pečící) a na to přiložíme ještě hrubou tkaninu, např. froté ručník. Po 
20-ti minutách zábal sejmout a namazat pokožku olivovým olejem. 
 
Každodenní procedúra. 
Doporučuje se 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad a to po obou stranách od páteře a 
rovněž na chodidla. Toto velice aktivuje veškeré vnitřní orgány, neboť zde mají své projekční 
zóny. 
 
Vnitřní příjem: 
Příjem začít na 9-ti kapkách 3x denně. Každý den zvyšujeme o 4 kapky a dojdeme tak do VDD- 
Vypočtené Denní Dávky ( VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy). A pokračujeme v tomto 
objemu 3x denně 30 minut před jídlem nebo 1 hodinu po jídle. 
Extrakt je vhodné smíchat s dýňovým nebo ještě lépe konopným olejem v poměru 1:3 (1 lžička 
Todikampu a 3 lžičky-polévková lžíce oleje), nebo po užití Todikampu zajíst polévkovou lžící 
nějakého za studena lisovaného oleje. Pokud budete zapíjet vodou, budete pořád cítit petrolej. 
Po celou dobu užívání se doporučuje pít hodně čisté vody (vždy s odstupem od Todicampu) a 
užívat nějaký jíl (křemelinu) na pročištění střev a odvádění škodlivých a toxických látek z těla. 
 
Doba užívání: 2 měsíce, poté udělat 6-8 dní přestávku a zahájit druhou kůru, kterou můžeme 
začít na 25-30ti kapkách. 
 
V tomto období se nedoporučuje užívat antibiotika. 
 
V případě chemoterapie lze Todikamp začít užívat 4-5 dní PO SKONČENÍ CHEMOTERAPIE. 
V případě podávané slabé chemoterapie v tabletách lze kombinovat společně.  
 

Skladovat nejlépe na temném a chladném místě (možno ale i při pokojové teplotě). 

 
                
          Tato doporučení nejsou, a ani nenahrazují lékařskou konzultaci, či lékařskou praxi. 
                   Pro oficiální lékařskou pomoc se obraťte na svého ošetřujícího lékaře. 



    Dopisy vděčných pacientů M. P. Todiky  
 

V těchto dopisech potvrzují svá vyléčení a toto 
stvrzují svými podpisy před notářem. 

 

Zároveň žádají nejvyšší místa SSSR, aby byl tento 
lék uzákoněn a byl dostupný pro širokou 

veřejnost. 

 

Tyto dopisy a mnoho dalších informací, včetně 
úryvku z knihy G.P. Malachova Neobvyklé způsoby 

uzdravení, naleznete na stránkách: 

 

                              

www.lekarenskypetrolej.cz  
 

 
Tuto zázračnou tinkturu můžete již zakoupit i  

v ČR po názvem „Todikamp" nebo „Todicamp" 

http://www.lekarenskypetrolej.cz/








































































Silnější než bolest—naděje 
LÉČÍ MICHAIL PETROVIČ TODIKA RAKOVINU? 
 
Nikdy nezapomenu na první návštěvu onkologické léčebny. Bylo to v polovině sedmdesátých 
let a na dvoře nové nemocnice bylo tehdy určitě co zlepšovat. Ohromil mě vzrostlý plevel 
dosahující výšky člověka, ale hlavně lidé, lidé s vyhaslýma očima, kteří se potulovali po 
cestičkách vyšlapaných v plevelu.     
Celkový dojem umocňovala místnost, kde se dozvídáte o osudu svých blízkých. Nikdo v ní 
nebyl, a její prázdnota vyvolávala děs. Rovněž stovkami rukou ohmataná evidenční kniha na 
špinavém stole vypadala hrozivě – ten seznam lidí bez naděje.  
Jako kdyby na téhle straně plotu panovaly jiné, nelidské zákony.  
A když jsem pak jednou od své známé, vědecké pracovnice, která si v životě vytrpěla své a 
dokázala se vcítit do cizí bolesti, uslyšel, že: do nemocnic se musí dodat semena 
nejrůznějších zajímavých rostlinek, aby je trpící mohli právě na takových pustých dvorech 
zasít, pečovat o ně a odpoutat se přitom od duševní i tělesné bolesti, okamžitě jsem si 
vzpomněl na svou návštěvu kišiněvské onkologické léčebny. 
 
„Jak to, že celý svět hledá a nemůže nalézt, a kandidát geografických 
věd z Kišiněva našel?“  
 
Podruhé jsem myslel na osud lidí odsouzených k tíživě beznaději, když jsem si přečetl tento 
telegram datovaný 22.1. 1982, a odpověď na něj: 
Kišiněv. Ministerstvo zdravotnictví. K rukám ministra. 
Moje dítě má akutní leukémii. Přípravek M.P. Todika ho udržuje ve stavu remise. Prosíme, 
aby nám bylo povoleno získat přípravek k záchraně dítěte. Při vysazení přípravku se stav 
zhoršuje.  
O povolení telegrafujte do Pjatigorska.. 
Т.V. Suščická. Rostovský kraj, Pjatigorsk, … Suščická. 
Odpověď: 
Extrakt ořechů v petroleji nemá protinádorové účinky, jeho použití je nepřípustné. Todikova 
činnost byla ukončena prokuraturou.  
Zástupce ministra. Podpis. 
 
Všechno proběhlo podle zákona.  Lék nebyl prověřen oficiální cestou.  Léčí jím člověk bez 
lékařského diplomu. Z toho plyne zákaz. I v tomto, i ve stovkách dalších případů.... Pravda, 
Ilizarov je lékař s diplomem, a 20 let ho označovali za šarlatána.... 
 
Při sběru materiálů o lidovém lékaři Michailu Petroviči Todikovi jsem se snažil dbát zákona.  
Vyslechl jsem i slova akademicky vzdělané tajemnice Vědecké lékařské rady Ministerstva 
zdravotnictví MSSR J. J. Samotyjové. Profesní onkoložka, několikrát klidně, ale velmi  
rozhodně podotkla: nemocné musí léčit jedině profesionál.  
 



Slyšel jsem ale i mnohem emotivnější reakce: „Chcete snad propagovat petrolej? A proč 
nepíšete o skutečných doktorech? Vždyť přece slaví úspěchy. A pak, představujete si snad, že 
po vašem článku lidé začnou pít petrolej? To je strašlivě nebezpečné, je to karcinogen!“ 
Chtělo se mi namítnout: co ještě může být tak karcinogenní a strašně nebezpečné pro 
nemocného, který už má metastázy? A proč se tak nemilosrdně a zatvrzele snažit sebrat 
nemocnému poslední stéblo, kterého se zachytil? Copak je humánní zbavit kohokoli poslední 
naděje? Naděje, naděje. Není snad právě ona tím, co usnadní těžké dny a měsíce? 
Úplně stejně kdysi zbavili naděje i samotného Michaila Petroviče. Jenže on, jak sám říká, se 
rozhodl bojovat. Lopotit se podobně jako žába, která nechtěla utonout ve smetaně a tak z 
posledních sil tloukla nožkama, dokud ze smetany neutloukla máslo. Na to se pak postavila a 
vydrápala se ze džbánu ven.  
 
V roce 1969 M. P. za vytrvalého lijáku promokl až na kost. Následky na sebe nenechaly 
dlouho čekat – projevil se u něj takový zánět míšních kořenů (radikulitida), jaký nelze ani 
popsat slovy. Nemohl se sám ani obléknout, ani svléknout.  Nelidská bolest ani na okamžik 
neustává, nenechá vás usnout.  Po čtyřech měsících neúspěšného léčení, kdy mu lékaři 
dokázali poradit jen to, aby se ovázal vlněným pásem, se M. P. pokouší odpoutat se od 
neustálých myšlenek na beznadějnost situace a začíná přemýšlet o přírodních léčivých 
prostředcích a jak je aplikovat přesně do centra bolesti, která nesnesitelně pálí uprostřed 
páteře. 
 
Na mysl mu přišel vlašský ořech. Má silné fytoncidy... Benzín sice dobře proniká do kůže, 
jenže pálí, kdežto petrolej... 
Kvůli ďábelsky žhnoucímu obkladu, který ponechal na páteři celou noc,  nezamhouřil oči. А 
potom k ránu objevil místo, které nebolelo. Bál se pohnout.  Přesto se však s odvážným 
nadšením přesvědčil, že vážně nebolí!... 
Obrovské, poměrně bolestivé puchýře, naplněné hnědou tekutinou, začaly po čase 
usychat, a tehdy M.P. najednou zjistil ještě něco, teď už zcela nepochopitelného. Ze šesti 
zatvrdlin velikosti velké fazole - měl je již 27 let od injekcí, které mu píchali v moskevské 
vojenské nemocnici ve čtyřicátém druhém roce – jich pět  zmizelo a jedna se zmenšila. 
Bouličky ve stehnech zmizely i přesto, že obklad byl přiložen na záda, tedy nikoli přímo na ty 
zatvrdliny.  
 
Hlavou mu probleskla opatrná myšlenka: co když ten lék bude účinkovat i na nádor, pokud 
se obklad přiloží rovnou na něj? Mnohem později, když ho nemocní informovali, a i on sám 
viděl, jak se díky přípravku zacelují nevyléčitelné hnisavé rány a jak měknou zatvrdliny pod 
kůží, uvažoval dál: věda tvrdí, že proces látkové výměny je v zásadě  všude stejný, od 
buňky červa po mozkovou buňku člověka.... Možná lék obnovuje narušený metabolismus a 
energetickou vyváženost?  
 
Než se odhodlal zajít do onkologické léčebny, vyléčil několik set zánětů míšních kořenů, 
různých vředů a výrůstků. 
Člověk v bílém plášti mu vlídně naslouchal, ochotně přikyvoval, dokud ovšem nezaslechl 
slovo „rakovina“.  Až se mírně zachvěl, když zjistil, že návštěvník prý vynalezl... lék na tu 
strašlivou nemoc a žádá onkology, aby ho otestovali na zvířatech.  
V podobném duchu se události vyvíjely i nadále.  
 



Toto je ukázkový dopis z Ministerstva zdravotnictví SSSR adresovaný Ministerstvu 
zdravotnictví Moldavska: 
„Autor byl opakovaně informován o postupu zavádění nových léků do medicínské praxe i o 
skutečnosti, že neexistují důvody k provedení klinických testů u jím navrženého přípravku.  
M. P. Todika však i nadále píše na ÚV KSSS i soudruhu L. I. Brežněvovi osobně a domáhá se 
zavedení svého přípravku do zdravotnické praxe. Ke všem dopisům přikládá zprávy o 
pacientech, u nichž jeho přípravek vyléčil lymfogranulomatózu,  žaludeční vředy, radikulitidu 
apod. 
Materiály o testování účinnosti a bezpečnosti léčby pacientů přípravkem M. P. Todiky, 
výsledky experimentálního studia tohoto přípravku v Kišiněvském lékařském institutu, pokud 
se toto provádělo, a dále  zdůvodnění, na základě jakých povolení se používají k léčebným 
účelům neschválené přípravky, předložte prosím na Správu pro zavádění nových léčiv a 
medicínské techniky MZ SSSR do 1. září“ 
Vedoucí Správy 
E. A. Babajan 
30. 8. 1978 
 
Na Ministerstvo zdravotnictví republiky svolali hodnověrnou komisi, aby svůj závěr o 
přípravku předala do Moskvy, а М. P. pozvali do diskuse.  
Komise: Vážně si myslíte, že budete tím lékem léčit rakovinu? 
Todika: Tady jsou adresy, jména. Toto je člověk, o kterém lékaři řekli, že jim zemře na stole, 
pokud se rozhodnou ho operovat. Podívejte se, žije.  
Komise: Jestli nezemřel, neměl rakovinu.  
Todika: А co výsledky biopsie? 
Komise: No tak se spletli.  
Todika: Víte co, uděláme to takhle: vezmu si lahvičku, vydáme se do onkologického ústavu, 
přizveme lékaře a půjdeme za člověkem, který bolestí leze po zdi a narkotika mu 
nepomáhají. Naliji lžičku sobě i jemu. Za půl hodiny bude klidně spát.  
Komise: Nejde to. Lék nebyl testován.  
 
Jakou odpověď tehdy zaslali do Moskvy ohledně jeho přípravku, panu M. P. neřekli. 
Boj jednotlivce s mašinérií pokračoval. Na různá vyšší místa přicházely od občanů dopisy s 
prosbami a žádostmi, aby jim byl lék poskytnut. Dopisy byly podepsány, opatřeny razítky, 
adresami, ujištěními o tom, že lék léčí. Odpovědi na ně se nesly v tomto duchu: neexistuje 
jediný zdokumentovaný případ vyléčení přípravkem pana M.P. Todiky.  
Často byla k odpovědi připojena poznámka:  „Žadatel bude hořce litovat, že podepsal dopis 
na  ÚV KSSS“. 
Každá strana používala své metody. M.P. v případě úspěšného použití léku žádal, aby 
pravdivá zpráva o průběhu byla zaslána na příslušná místa. On však byl za nezákonné léčení 
popotahován – prokuraturou, policií. Po celou dobu za ním ovšem stály už tisíce vyléčených. 
Podle mínění lékařů sice šlo o vyléčení hypnózou, bludy, sebeklamem a kdoví čím ještě, 
přesto to však byla vyléčení.  
 
Možná právě proto, se M. P. přestal bát jak vězení, tak blázince. Několikrát ho hodlali, jak se 
říká, „pohnat k odpovědnosti“ za nezákonné léčení. Jednou ho předvolali na prokuraturu 
Leninského obvodu v Kišiněvě, aby ho potěšili sdělením: vztahuje se na váš amnestie, důvody 
k soudnímu řízení prý jsou, ale vida, měl jste štěstí.  Jenže М. P. se pohoršil: 



Moc vám děkuji, ale na tohle neskočím. Řeknou, že mě amnestie zachránila před soudem, a 
znovu budou brzdit zavedení přípravku.  Vždyť já se přece neobohacuji, od nemocných 
neberu ani kopějku. A napsal prokurátorovi republiky žádost: od člena KSSS od roku 1942, 
účastníka Velké vlastenecké války atd. - žádám o zahájení trestního stíhání.  
 
Prokuratura rozeslala do všech koutů země dopisy s dotazem: vymáhal občan ten a ten 
peníze? S obyvateli města pracovníci prokuratury hovořili na místě. Za půl roku spis 
nabobtnal do dvou dílů, ale jen jediný dokument se zdál být v neprospěch lidového lékaře. 
Jakýsi pacient tvrdil, že jednou schoval 30 rublů v Todikově bytě jako poplatek za léčení. 
 
M. P. předvolali na prokuraturu. Jednou mu vyšetřovatel ukázal zprávu komise MZ MSSR 
sepsanou v roce 1978  a odeslanou do Moskvy. Stálo v ní: Todikův přípravek nemá  
teoretický ani praktický význam. Tvrdit, že léčí rakovinu a další choroby, může jen psychicky 
nemocný člověk.... 
„Víte co“, povídá vyšetřovatel, dobrá duše. „Abyste jim tenhle trumf vyrazil z ruky, dojděte si 
na psychiatrii pro zprávu. 
Nejprve lékaři diskutovali s jeho ženou. Pak s ním osobně.  Potom musel zodpovědět 373 
otázek. Švejkovi jich tuším položili taky tolik. Že by se schéma nezměnilo? 
Vyšetřovaly ho dvě ženy v bílém a soucitně se pochichtávaly.  Pak si ho ale předvolal 
předseda komise a zhurta na něj vyštěkl: „Jestli budete dál podávat ten lék, nebudeme moci 
potvrdit, že jste normální.“ 
„Byl bych padouch, kdybych odmítal lidem pomoc. Nemohu zradit nemocné a umírající,“  
rozhořčil se M. P. 
 
Jeden šedovlasý lékař s akademickým titulem, který přijel zdaleka a tvrdil, že zešedivěl v boji 
s byrokraty, navrhl panu M.P. poněkud jiné řešení. Zřejmě z vděčnosti za to, že M.P. vyléčil  
jeho bratrovi rakovinu plic: 
K čemu je vám ta honba za oficiálním povolením? — zeptal se kandidát věd. — Předejte ten 
lék mně a dostanete od každého nemocného  400 rublů. 
Ne, — na to M. P. — vy jste nezešedivěl z boje s byrokraty... 
Velmi mu záleželo na tom, aby vlastnosti přípravku prozkoumala velká věda.  
 
ZKUSILI  PROZKOUMAT PŘÍPRAVEK? 
Snažili se odborníci prozkoumat přípravek, který už téměř 20 let provokuje lidi? 
Nejvýznamněji se role farmakologů projevila během besedy s M. P. v dubnu roku 1986. Sešla 
se hodnověrná komise odborníků Ministerstva zdravotnictví SSSR. Soudě dle protokolu, 
rozhovor s M. P. vedl především expert Farmakologického výboru SSSR A. P. Muzičenko, 
kandidát lékařských věd.  
 
O povaze besedy si udělejte obrázek sami: 
 
Otázka: byla provedena kontrola kvality? 
Todika: Ta otázka se už jednou probírala,  komise tehdy klinické testování odmítla... Svého 
času jsem chodil za ministrem a požadoval prověření přípravku.  
 
Otázka: Takže jste léčil pacienty tím, že jste vyluhoval zelené vlašské ořechy v petroleji a 
tento výluh jim jednoduše dával? Půl druhého tisíce lidí? 



Todika: Ne půl druhého, ale mnoho tisíc.  
 
Otázka: Máte ze zdravotnických zařízeníí průkazné údaje dokládající účinnost přípravku? 
Todika: Copak vám není známo, že lékařskou dokumentaci do rukou nevydávají, zvlášť 
onkologicky nemocným? Jak bych mohl nepomoci nemocnému, který přijde a se slzami 
žadoní o přípravek? 
 
Otázka: Na stav nemocných jste tedy usuzoval z jejich vzhledu? Kdo stanovil diagnózu? 
Todika: Bezpodmínečně podle vzhledu nikoliv. Dával jsem přípravek i na dálku.  
 
Otázka: To je velmi důležité. Tedy jste léčil, aniž byste nemocného viděl? 
Todika: Ano. 
 
Otázka: Všem to pomáhalo? 
Odpověď: Ano, všem. Jestliže onkologické zařízení ale propustí nemocného, aby zemřel, 
pomoci se všem nedá.  
 
Otázka: Nastala smrt i v důsledku vašeho léčení? 
Odpověď: Ke smrti docházelo u poloviny nemocných propuštěných z onkologických 
zařízení...  
V roce 1970 jsem žádal o prozkoumání přípravku. Nebylo však provedeno. Obrátil jsem se na 
Farmakologický výbor. Matkovskij v Kišiněvském státním lékařském institutu (KGMI) se kdysi 
pustil do vědeckého zkoumání přípravku na bílých myších. Dokumentaci chtěl předat 
Farmakologickému výboru.  Pak to ale neudělali, řekli, že jim na ministerstvu zdravotnictví 
vyčetli, že se zapletli se šarlatánem.  
 
Podle svědectví М. P. expert z farmakologického výboru odletěl do Moskvy se záznamem 
besedy, aniž by si ten, koho zpovídali, mohl text záznamu přečíst. Jak říká M. P., důvodem 
byla účelná nepřehlednost záznamu, aby nebylo řečeno víc. Tak takovou úroveň měla komise 
sestavená z rozhodnutí MZ SSSR k prověření léku! 
 
A i kdyby se beseda vedla vlídným tónem, sotva by pomohla objasnit vlastnosti přípravku. 
Tak k čemu vlastně ty rozhovory byly? Nikdo z komise se přece ani nezmínil, že by bylo třeba 
prostudovat samotný petrolej. Jakkoli M. P. požadoval, aby mohl účinek přípravku ukázat v 
praxi, za přítomnosti lékařů, bylo mu to zamítáno.  
 
Mimochodem, v jedné interní zprávě, jak ji nazvali na MZ MSSR (datované 10. 7. 1988), je 
jistá zajímavá fráze: 
„Docent katedry obecné biologie KGMI L. J. Kartaljanu začal z vlastní iniciativy zkoumat 
farmakologické vlastnosti přípravku, ale protože nedošel k žádným závěrům, experimenty na 
laboratorních zvířatech ukončil.“ 
Jedná se patrně o J. K. Kartaljanu , který za metodické podpory docenta katedry 
farmakologie téhož Kišiněvského lékařského institutu  К. L. Matkovského prováděl pokus. A 
za druhé, k nějakým závěrům nejspíš přece jenom došel. Například dostal strach, že po něm 
budou žádat vysvětlení (viz dopis E. A. Babajana). 
 



O tomto závěru svědčí i další zajímavá skutečnost.  Pokus se uskutečnil v dubnu 1977. A 
výsledky experimentu na úředním papíře se k M. P. dostaly po 11 letech. Na rubu listu s 
popisem pokusu je zřetelným písmem pana M. P. poznamenáno:“ Toto mi přinesl J. K. 
Kartaljan 11. ledna 1988“. 
Proč tomu tak bylo? Možná proto, že bílé myšky, které dostávaly konkrétní dávky přípravku, 
byly jak po 24, tak po 48 hodinách zdravější a aktivnější než myši kontrolní? A umíraly jen při 
zavedení příliš vysokých dávek přípravku do krve? Tudíž badatelé přece jen došli k 
výsledkům. 
A po prozkoumání přípravku ho tu a tam přece jen neopomněli  popsat. M. P. disponuje  
zprávou  z Moskevského technologického ústavu maso-mléčného průmyslu (MTIMP). Píše se 
v ní: „Na základě smlouvy o spolupráci uzavřené mezi  M. P. Todikou a katedrou interních 
nemocí MTIMP, byly provedeny testy přípravku ... na  20 zvířatech s chorobami (artritidy, 
artrózy, bursitidy, synovitidami)... přípravek aplikovaný zevně má výrazný protizánětlivý 
účinek“. 
 
A toto je citát ze zprávy podepsané vedoucím katedry nemocniční chirurgie Univerzity 
družby národů Patrice Lumumby  profesorem F. N. Romašovem. Zpráva byla vyhotovena v 
roce 1984: „Pozorování 38 ambulantních pacientů s různými chorobami (radikuloneuritidy, 
artrózy, pneumonie, neuralgie atd.), kteří od roku 1980 užívali  přípravek M. P. Todiky v 
podobě zevních aplikací, prokázalo výrazný analgetický a protizánětlivý účinek“. 
 
Primář psychoneurologické léčebny ve městě  Šiauliai A. S. Zamanskij dokázal pomocí 
přípravku pana M. P. zachránit ženu, která kvůli adenokarcinomu prodělala resekci žaludku. 
Toto napsal ministru zdravotnictví SSSR: „Jak jsem se dozvěděl, profesor  А. G. Malenkov ve 
Vědecko-výzkumném ústavu medicínského průmyslu už uskutečnil některé laboratorní 
studie, v nichž byl zjištěn antiblastický účinek tohoto přípravku, jakož i jeho schopnost 2,5 
násobně zvětšit mezibuněčné spoje, což snižuje riziko vzniku onkologického onemocnění u 
osob, které jsou k tomu náchylné od dětství“. 
 
Týdeník „Rodina“ v č. 3 z roku 1988 otiskl interview s A. G. Malenkovem. V úvodu byla 
uvedena následující výzva čtenářům: „Chcete napravit omyl přírody? Uchránit svoje dítě 
před rakovinou? V zásadě je to možné.“ 
A. Malenkov, J. Modjanovová a O. Bočarovová uskutečnili důležitý objev v biologii, který 
znamená nový přístup k prevenci rakoviny. 
Dále se zde uvádí: „podařilo se jim stanovit, že existuje přímá závislost mezi odolností 
organismu vůči vzniku nádorů a silou spojů buněk jeho tkání“.  Získanými látkami byly 
kontaktiny, které zesilují spojení buněk, a mezi nimi extrakt z vlašského ořechu, jehož 
obdivuhodné vlastnosti objevil moldavský vědec Michail Todika.“ 
 
V roce 1983 A. Gorbovskij 
v „Sovětské kultuře“ (z 26. listopadu) napsal, že obrovská spousta lidí žádá, aby léčení, které 
jim poskytl M. P. Todika, bylo dostupné i pro ostatní. Dále autor navrhuje: „Možná by stálo 
za to zřídit při okresních zdravotních správách nebo nemocnicích něco jako veřejné komise a 
rady pro lidovou medicínu. Členy takových rad by byli jak lékaři, tak léčitelé a zástupci 
veřejnosti. Rady by mohly dohlížet na činnost lidových léčitelů...“ 
Ouha, nikdo zatím podobné rady nezřizuje.  
 



V lednu 1988 se kvůli přípravku opět sešla Vědecká lékařská rada MZ MSSR. Usnesení 
prezídia rady: „Komisionální kontrola zdravotního stavu nemocných, kteří dostávali od M. P. 
Todiky jeho přípravek, nepotvrzuje léčebný účinek přípravku, zato však odmítnutí specifické 
léčby v onkologických zařízeních a její nahrazení užíváním extraktu zelených vlašských 
ořechů v petroleji vedlo u onkologicky nemocných k progresu onemocnění a smrtelným 
následkům“. 
Autorovi přípravku ovšem přesto doporučili, aby se obrátil na farmakologický výbor a 
slibovali mu podporu! Jakou to má logiku? Mimochodem, s tímto usnesením M. P. Todiku 
neobeznámili. Dozvěděl se o něm až za 10 měsíců – ode mě. Ale vždyť ho přece zvali 
speciálně na zasedání rady. Proč? 
Ano, M. P. ve skutečnosti silně pochybuje o případné podpoře ze strany zdravotnických 
zařízení.  Vždyť, jak říká, po tři pětiletky ho označovali za šarlatána a blázna, tak proč by mu 
najednou titíž lidé chtěli pomáhat? 
CHTĚL BYCH JIM POMOCI... 
 
Naši vynikající básníci, vědci, novináři panu M. P. věnovali knihy a ve svých věnováních 
děkují moldavskému vědci za vyléčení.  M. P. získal také dva patenty. Byly vydány už v roce 
1972 a  1981. Jeho přípravek by po otestování farmakology pravděpodobně měl být 
vyzkoušen v široké medicínské praxi, aby sloužil lidem, pokud bude oficiálně uznána jeho 
účinnost.  
 
Někteří odborníci – lékaři Todikův přípravek zavrhují podle zásady: prorok není ve své vlasti v 
úctě.  
„Jak to, že celý svět hledá a nemůže nalézt, a kandidát geografických 
věd z Kišiněva našel?“  
 
Při tom se zároveň maří všechny příležitosti přípravku. Například jeho účinnost při léčbě 
radikulitidy. To už není tak malicherná nemoc, aby se k jejímu vyléčení nepoužily všechny 
prostředky. Vždyť jen kvůli radikulitidě stát ročně tratí zhruba 10 miliard rublů. Ale to je, 
řekněme, jen ekonomická stránka věci, kterou jsme se vzájemně dlouho přesvědčovali jako 
tou nejpodstatnější. А kolik stojí nesnesitelná bolest, kvůli níž jsou lidé občas ochotni na sebe 
vztáhnout ruku, jen aby ukončili svoje utrpení? 
 
A protizánětlivé a bolest tišící vlastnosti přípravku? Ty uznávají  i na Ministerstvu 
zdravotnictví MSSR. М. P. říká, že trpí, když vidí v Moskvě ve specializované nemocnici 
budovu s nápisem  „Septická chirurgie“. Tam přece amputují ruce a nohy, uvažuje, a kdyby 
se použil jeho přípravek, rány a vředy by se určitě zacelily, to je už mnohokrát ověřeno. Vždyť 
má pacienty, u nichž se pomocí jeho léku podařilo vyléčit i gangrénu.  
 
Mimochodem, někteří prohibitoři, autoři kategorických zamítnutí a negativních posudků si 
evidentně pokaždé zapisovali adresu nebo telefon pana M. P. Proč asi? No proto, aby 
pomohli blízkým, přátelům nebo příbuzným, kterým už ve zdravotnickém zařízení odepřeli 
nejen pomoc, ale i naději. Takových volání o pomoc byla celá řada.  
 
Viděl jsem u M. P. dopisy z nemocnic a Vědecko-výzkumného ústavu Akademie lékařských 
věd SSSR (NII AMN SSSR) s prosbou o vyléčení beznadějně nemocných.  



Ten, kdo vyšle pro lék svého řidiče, bude mít sotva přednost před těmi, kteří přijedou k M. P. 
z Magadanu a nocují na nádraží.  Nemoc si nevybírá. Ale ti, kdo mají moc, mají i tu výhodu, 
že se mohou aktivněji zasadit o vyřešení problému s testováním přípravku. Bohužel však této 
své výhody nevyužívají.  
Lidé bývají krutí, egoističtí.  Mohou dokonce porušit i to, co je jim svaté, zvlášť, je-li ve hře 
jejich bolest, jejich život. Mohou naslibovat, že dojdou pěšky do Moskvy, aby docílili 
oficiálního zavedení  
přípravku. Hlavně mě vylečte. А pak pustí sliby z hlavy. Ale co s tím naděláte? 
...V rohu příšerně kašle starý muž. Když vcházel do ordinace, bylo vidět, že napadá na levou 
nohu a nějak se i naklání. Má rakovinu plic. Napravo je zdravotní sestra z Chersonu, přijela 
pro lék umírající matce. Sedí tu ještě dalších zhruba pět lidí, a nikdo neví, kolik jich dnes ještě 
zazvoní u dveří.... 
M. P. všechny trpělivě vyslechne,  vyptává se svým zastřeným hlasem. Sedí za stolem 
zavaleným dopisy a telegramy a beze spěchu  zapisuje do vlastnoručně vyrobených karet. 
Někdy musí pracovat i 17 hodin denně. Občas se stane, že mu z celého dne zbude na oddech 
jediná hodina. 
Je to osud? Asi ano,  ale v podstatě se snažil být jako ostatní.  I když jako dobrovolník odešel 
na frontu z posledního ročníku Tiraspolského pedagogického institutu, ačkoli měl možnost 
studium dokončit. I když od svých pacientů nebere peníze. 
Lidový lékař A. Kasjan z městečka Kobeljaky v Poltavském kraji v rozhovoru s novinářem 
poukázal na zástupy trpících a jaksi mimoděk, jakoby sám pro sebe, přiznal: bez těch lidí už 
neumím žít. Na tato jeho slova jsem si vzpomněl,  když jsem slyšel vyznání M. P.: vždycky 
jsem byl nemluva, ale když jsem začal léčit nemocné, rozvázal se mi jazyk, mám chuť s nimi 
promluvit, utěšit a uklidnit je, pomoci.... 
Je to tak, jedině naděje může být silnější než bolest. Naději je třeba dodávat, protože bez ní 
se z nejhoršího nikdy nevyhrabete.  
Jak skončí spor o Todikově přípravku? Lidé nejspíš budou muset rozhodnout, zda má nebo 
nemá existovat. Nebo už možná rozhodli? 
Viděl jsem spoustu dopisů, které potvrzují efektivitu léku M. P. Todiky. Na Ministerstvu 
zdravotnictví MSSR v odpověď na tuto skutečnost řekli: ne, musíte se nutně sejít s živými 
lidmi, které uvedený přípravek vyléčil. Slíbil jsem, že vyprávění těchto lidí podrobně 
zaznamenám a předložím je čtenářům k posouzení.  
J. DIMITRENKO 
Foto autor 
 
 
 









Poslední bolest 
ŽIVOT A SMRT  M. P. TODIKY 

 
Teď se spustí závěrka fotoaparátu. V obličeji Michaila Petroviče se zračí výraz k vyfocení, snaží se o jakýsi 
poloúsměv, a zdá se,  jako by hleděl za nějakou nám neviditelnou čáru. Vedle něj se usmívá manželka, která, 
jako ostatně nikdo z nás smrtelníků, pochopitelně netuší, co bude zítra.. Kdyby byl Michail Petrovič věděl, že 
to je jeho poslední fotografie, že po cvaknutí spouště,  které zaznělo v neděli prvního října 1988, mu zbývá už 
jen necelý rok života, jak by se zachoval? Sotva by asi chtěl něco měnit... 
 
Jeho poslední poledne v den 10. září 1989 probíhalo jako vždycky: zase byla neděle a on se zase místo 
odpočinku věnoval lidem.  Chystal se s manželkou na návštěvu, když vtom dorazila nějaká žena z Pjatigorsku. 
— Jdi sama. — řekl Michail Petrovič Albíně Viktorovně, — přijdu za tebou o něco později. 
— Žena z Pjatigorsku pak vzpomínala: 

— Řekl, že přinese lék a šel směrem k tamhletomu pokoji. Jenže na prahu upadl.... V tu chvíli u dveří 
někdo zazvonil. Vstoupil jakýsi muž, okamžitě pochopil, co se stalo a zahájil u Michaila Petroviče 
umělé dýchání.  To trvalo dost dlouho, až do chvíle, než konečně dorazila záchranka.. 

— I kdybych byl přímo za dveřmi — uklidňoval je doktor posléze, — stejně bych to nezvládl. Smrt 
nastala okamžitě. Srdeční nedostatečnost.  
— A tak se učitelka z Pjatigorsku a zástupce vedoucího velké továrny z Rigy (to on prováděl umělé 
dýchání), kteří si původně přijeli pro lék, stali svědky skonu muže, který tolika tisícům lidí zachraňoval život.   
— Ale vždyť on si nikdy nestěžoval, — říká Albína Viktorovna. — Když jsem si všimla, že není ve své 
kůži, zeptala jsem se: Co je s tebou? — Nic mi není, opravdu. To přejde. Jednou jsme byli venku a on mi 
povídá: Počkej, na chvilku se zastavíme. Doma si potom potřel hrudník petrolejem, vnitřně užil kávovou 
lžičku, beztak nikdy nic jiného neužíval, a ulevilo se mu. 
— Mně Michail Petrovič o své nemoci řekl: Кdyž jsem psal na XVII. sjezd KSSS, věřil jsem, že se 
zahájením pěrestrojky bude přece jen lépe. Jenže jsem dostal z Ministerstva zdravotnictví SSSR tak 
byrokratické lejstro, podepsané zástupcem ministra, že tehdy jsem nejspíš dostal infarkt. A ještě mi dodalo, 
když přijela komise z Farmakologického výboru. 
 
Průběh rozhovoru s vedoucím komise jsem popsal v č. 12 z roku 1988. Podotýkám, že tento rozhovor lze 
klidně  nazvat předpojatým výslechem. A zde je dopis z MZ SSSR 
 
(pravopis ponechán bez úprav): 
Váš dopis adresovaný 27. sjezdu KS SSSR byl důkladně posouzen na MZ SSSR, a to za účasti vysoce 
kvalifikovaných odborníků různých profesí. Odborníci odcestovali do Kišiněva, kde na základě pečlivého 
prostudování materiálů o používání Vámi připraveného prostředku k léčbě různě nemocných pacientů 
rozhodli,  že Váš prostředek (směs zelených ořechů a petroleje) nedisponuje terapeutickým účinkem, jenž je 
mu připisován, a nemůže být v medicínské praxi používán jako lék.  
Použití uvedeného prostředku u nemocných, jakož i Vaše další provozování nezákonného léčitelství považuje 
Ministerstvo zdravotnictví SSSR za nepřípustné. Připomínáme, že jste byl opakovaně upozorněn orgány 
prokuratury na odpovědnost za používání Vašeho přípravku bez příslušného povolení.  
Zástupce ministra. Podpis. 
 
Jak bylo řečeno výše, když si Michail Petrovič přečetl tento text, udělalo se mu zle, a řekl si, že to může špatně 
skončit. Začal se natírat petrolejem a pít ho. Brzy se mu ulevilo. Pak zašel na polikliniku Lečsanupra, kde 
zjistili, že prodělal infarkt. Různě ho zrentgenovali a podivili se. V oblasti jizvy bývá zpravidla mrtvá zóna, 
vysvětlili mu, ale tady svaly fungují. Je tam jen poinfarktová jizva... 
 
Dostával ale i jiné dopisy.  
Úřad pro montáže vrtných věží Usinského trustu vrtných prací z výrobního sdružení Кominěfť Vám děkuje, že 
jste vrátil do života naši zaměstnankyni Valentinu Viktorovnu Volovnikovou... S pozdravem vedoucí úřadu... 
Tajemník stranického  byra... Předseda odborového výboru...“ 
 



 
„Státnímu výboru pro vynálezy SSSR.  
Potvrzení. Já, Světlana Alexandrova Baškirovová, potvrzuji, že už 3 roky užívám lék docenta M. P. Todiky z 
Kišiněva... V roce 1985 mi byla v ONC AMN SSSR odstraněna mléčná žláza. Ačkoli jsem se po tomto 
zákroku už dále nikam neobracela a neabsolvovala chemoterapeutickou kúru, cítím se dobře... 
Pana Todiku jsem vyhledala na radu kosmonauta G. S. Titova, který  napsal Michailu Petroviči dopis s 
prosbou o pomoc.“ 
 
Devítiletá holčička z Kyjeva byla v onkologickém ústavu hospitalizována s diagnózou cirhóza jater. S 
upřímností jemu vlastní řekl její lékař rodičům: z cirhózy ještě žádného krále nevyléčili... Matka zařídila vše 
kolem pohřbu, а pak se vydala do Kišiněva k M.P.  Už jen kvůli tomu, aby si v budoucnu nevyčítala, že 
nezkusila poslední prostředek. To bylo v září 1980. Za rok šla dívnka opět do školy. Matka ihned napsala do 
Kišiněva: dcerka zdárně roste, už je větší než já. Pak přijela s druhou dcerou, u níž rovněž hrozila cirhóza 
jater.  Možná to bylo dědičné.. 
. 
Příběh paní Galiny Nikoare z vesnice  Bratjanovka v Kotovském okrese.  
Třetího července 1986 mi na základě vyšetření oznámili, že musím na operaci. Po operaci mi sdělili: máte 
rakovinu děložního hrdla, ale jsem jedna z tisíce žen, které měly štěstí, protože vyhledaly lékaře včas. Po 
zákroku jsem však celou dobu krvácela, třikrát mě hospitalizovali. V zimě 1987 jsem se na vlastní pěst vydala 
do Moskvy na ministerstvo zdravotnictví. Odtud mě poslali do Všesvazového onkologického centra, kde mi 
vysvětlili, že operace v Kišiněvě neproběhla tak, jak měla.  Jela jsem zpátky do Kišiněva: co jste mi to 
proboha provedli? Udělala jsem všechno, co se dalo, — odpověděla mi ošetřující lékařka. A když jsem 
odcházela z onkocentra, mluvila jsem s nějakou paní bez vlasů, která tam byla již  potřetí na chemoterapii, 
dnes už není mezi námi. A ta mi dala adresu Michaila Petroviče... Brala jsem jeho lék a za tři měsíce jsem 
otěhotněla.  Michaila Petroviče zpráva o mém těhotenství velice potěšila. Ohledně jména jsem měla jasno — 
když to bude chlapec, bude se jmenovat Míša, když holčička, pojmenuji ji Natálie. To jako by znamenalo 
laskavost, naděje. Mojí holčičce je už přes rok... А to jsem ani netušila, jestli vůbec budu žít, natožpak že 
rodit.“ 
 
DOPIS Z.D.ANDREJEVOVÉ.  
Vážený pane Dimitrenko! Odpusťte, že Vás oslovuji tak oficiálně, ale bohužel neznám Vaše křestní jméno. 
Chci Vám z celého srdce poděkovat za článek „Silnější než bolest – naděje“ v č. 12 časopisu Zemědělství 
Moldávie. Když jsem se dozvěděla o existenci tohoto článku, vypravila jsem se do knihovny, abych si ho 
přečetla a přepsala – na moskevských stáncích ho nemají. Jde o to, že já jsem přesně ten člověk, o nichž jste 
v závěru článku slíbil povyprávět.  Přede dvěma lety mi v okresní onkologické léčebně přiznali druhý, a potom 
i první, jak se u nás říká „trvalý“ (na dva roky), stupeň invalidity. Neoperovali mě, protože nádor byl moc 
velký. Běhala jsem od jednoho doktora k druhému, od profesorům k babkám kořenářkám, ale bylo mi pořád 
hůř. Před rokem jsem náhodou zaslechla o léku moldavského vědce, rozjela jsem se do Kišiněva, dostala 
(zcela zdarma!!!) lék a začala si dělat obklady i užívat vnitřně extrakt ořechu v petroleji. Když jsem přišla na 
další pravidelnou kontrolu k onkoložce L. N. Lišné, nesmírně se podivila — nádor se zřetelně zmenšil, a 
najednou byl pohyblivý... Netvrdím, že se stal zázrak, jsem samozřejmě ještě pořád nemocný člověk, ale 
vrátila se mi naděje, a ani bolesti už nejsou tak velké. A za to všechno vděčím Michailu Petroviči Todikovi... 
Michail Petrovič je obětavý člověk, skutečný humanista, ale i on se přece může unavit, onemocnět, a co 
bychom si pak počali my, kdo jsme závislí na jeho léku? 
 
U Michaila Petroviče jsem viděl knihu Samuila Maršaka, kterou mu daroval jeden z básníkových příbuzných, 
už si nevzpomínám, zda syn nebo zeť. Lidový lékař vysvětlil:  Čtyřletý vnuk  v Maršakově rodině bolestí 
umíral noc co noc po dobu čtyř let. Za celé ty čtyři roky nikdo nedokázal ani stanovit diagnózu. Můj lék ho 
vyléčil na poprvé.“ 
 
A tady je fotografie člověka, kterého zná celá zem. Na rubu je napsáno: Aktivnímu účastníkovi Vlastenecké 
války, drahému Michailu Petroviči Todikovi na znamení díků za péči o sovětské lidi, za pomoc se 
zlepšováním jejich zdravotního stavu. Se srdečným pozdravem I. D. Papanin.  3. srpna  1976.  
A zde je komentář samotného Michaila Petroviče: V roce 1976,  28. července, byl v Moskvě zahájen 
mezinárodní geografický kongres. Byl jsem jeho delegátem. Spatřil jsem, jak Ivan Dmitrijevič přichází k 



tribuně a napadá na jednu nohu... Po jediném obkladu vyhodil psí kožešinu, do níž si nohu po mnoho let balil 
a chránil ji tak před sebemenším chladem.“ 
 
Michail Petrovič vyléčil i kosmonauta Pavla Romanoviče Popoviče, jehož dle jeho vlastních slov zbavil 
chronického zápalu plic. 
 
Od té doby se datuje přátelství s obyvateli Hvězdného městečka. Mnohým z nich pomáhal zlepšit 
zdraví.  
Bylo by možno uvést ještě spoustu zvučných a různých jmen. Obyvatel Leningradu, Jakutska, Grozného, 
Magadanu a Dněpropetrovska. Ale nejspíš nemá cenu se tím ještě dále zbývat.  Celkově se nabízí následující 
závěr: na to, aby bylo možno označit přípravek pana M. P. za schizofrenní ideu, existuje příliš mnoho svědků. 
А tentýž názor opakovně vyslovili  i lékaři... 
 
Mnohým lék nepomáhal. Ani při radikulitidě se nedostavil efekt pokaždé. М. P. tyto varianty nepopíral.         
V případech onkologických onemocnění má obecně za to, že polovině pacientů přípravek nepomáhá.  
Zejména těm, jejichž nemoc byla zanedbaná. Dále je třeba poznamenat, že i sami nemocní - v obavě, aby 
neurazili léčitele -  jsou někdy ochotni chválit jeho lék a vydávat svá přání za skutečnost, jen aby nepřišli o 
poslední kapku naděje, pověstné poslední stéblo. I to je nutno vzít v úvahu.   
 
Definitivně zjistit efektivitu extraktu  žurnalistickými prostředky nebylo možné. Lékaři neuznali za  reálný   
ani jediný případ vyléčení. To ostatně vyplývá i z článku publikovaného v tomto čísle.  Pokud nemocný 
zemřel, prohlašují, že měl skutečně rakovinu. A že léčení petrolejem jen uspíšilo smrt. No a pokud se někdo 
uzdravil navzdory očekávání, pak to nebyla rakovina. A Todikova extraktu se to netýká. А co výsledky 
vyšetření potvrzující onemocnění, diagnózu? To je vlastně omyl kolegů, kteří neškodný nádor považovali za 
jeho hrozný zhoubný protiklad. Takovéto dokazování se používalo ve sto procentech případů a i takovém 
počtu případů bylo uznáno za dostačující. To pochopitelně nemůže nevyvolat pochybnosti.  
 
Jistě, rychlé vyléčení jakékoli vážné nemoci se musí považovat za zázrak.  Jestliže se organismus po dlouhá 
léta vyvíjel podle nezdravého schématu, ztratil možnost bojovat, a chystal se vytvořit nádor nebo znehybnit 
klouby, je velmi těžké přesměrovat najednou jeho vývoj jinam. М. P. se proto domníval, že v raných stadiích 
nemoci jeho lék pomůže organismu úspěšně vzdorovat neduhu, kdežto v zanedbaných případech jsou k 
pokusu o ovlivnění patologického procesu potřeba litry přípravku. V této souvislosti  se jako velmi 
přesvědčivá jeví slova Z. D. Andrejevové: Já jsem samozřejmě ještě pořád nemocný člověk, ale vrátila se mi 
naděje, a mé bolesti se zmírnily... Pro člověka v její situaci to  vůbec není málo.  
Aniž bych se domníval, že lék pana M. P. je univerzální a všemocný, přesto jsem pociťoval křivdu pokaždé, 
když  jsem se na jeho adresu dočítal ironická rozhodnutí, kategorické a někdy i posměšné posudky nabízeného 
extraktu. Jak vzdálený byl (ach ano, byl...) Michail Petrovič obrazu veleúspěšného šarlatána, moderního 
léčitele, který využívá lidských slabostí. 
Sláva mu nestoupla do hlavy. Lidovému léčiteli, kišiněvskému léčiteli nemocí, autorovi léčivého přípravku,  
vynikajícímu lékaři... Co všechno mu lidé napsali během dvaceti let! Ale nezpychnul, nadále zůstal skromným 
pracantem.  
 
Obstál v boji s administrativním zdravotnickým molochem. Kromě prokuratury, která na něj založila spis a 
shromáždila dva svazky dokumentů, kromě požadavku, aby předložil zprávu o svém psychickém zdraví a 
kromě narážek ohledně umístění do blázince, ho navíc anonymně špinili po telefonu a rafinovaně provokovali. 
Mimochodem, hned druhý den po smrti Michaila Petroviče se jakýsi tajemný  neznámý snažil  telefonicky 
navázat kontakt s Albínou Viktorovnou: „Zahraniční firmu zajímá, jak se věci mají. Souhlasíte se spoluprací? 
Michail Petrovič žádal, abychom u té firmy zjistili její podmínky.“ 
 
Na pouhý jeden rok jsem se tak trochu zapojil do jeho pracovní náplně a přečetl i vyslechl jsem tolik stížností, 
tolik plačtivých proseb a žalostných příběhů, že jsem znovu ocenil lidské kvality Michaila Petroviče. Ani v 
důsledku každodenního střetávání se s cizí bolestí a smrtí se nestal cynikem. S opovržením vyprávěl o jistém 
lékaři, který po nevydařené operaci v odpověď na mateřské zoufalé prosby, aby nějak pomohl její umírající 
dceři, zažertoval: Popa botează, dar zile nu dă. Což se dá přeložit jako: pop křtí, ale život nezaručí.  
S pocitem účasti pomáhal dalším a dalším lidem, vzdáleným i blízkým.  



Zdá se, že i na vývoj vědy nahlížel zcela dialekticky. Kdyby spousta lidí začala hledat prostředek na léčbu 
rakoviny, už by ho dávno našli, říkal. V otázkách ochrany zdraví neuznával lobbování ani kastování. Prý i 
jeden člověk dokáže nabídnout konstruktivní myšlenku, není nutno spoléhat jen na kolektivy specializovaných 
ústavů. „Kdyby každá kapka pochybovala, co sama smí a nesmí, nebylo by deště“,—dodával. 
Dvacet let Michail Petrovič bojoval,  klesal pod údery dobře namazané a seřízené byrokratické mašinérie, a 
zase se zvedal. Jako obvykle, i v posledním roce svého života odjel několikrát do Moskvy (samozřejmě na své 
náklady), kde se stále domáhal vědeckého prostudování svého léku.  
 
Při své poslední cestě do hlavního města mi odtud zatelefonoval, aby mi sdělil radostnou novinu: zdá se, že 
karcinogenita petroleje je jen mýtus! Podařilo se mu získat oficiální dokument: z hlediska toxicity má jeho 
přípravek index 6 a je tudíž jedovatý stejně, jako pitná voda z kohoutku. 
 
Poslední bolest ho zastihla, když šel pro lék ve snaze rychle pomoci  trpícímu. 
 
Nepochybně to byl člověk patřící k tak zvané staré gardě. Se zvlášť vyvinutým smyslem pro sebekontrolu a 
sebereflexi. Vývoj tohoto jeho smyslu ovlivnily nejprve roky úmorné práce v období represí a pak roky 
pronásledování za léčení bez diplomu. Pokud ale v rozhovoru vycítil ve svém protějšku stejně smýšlejícího 
člověka nebo člověka, který potřebuje pomoci, dokázal se pomaličku proměnit. 
 
Stále před sebou vidím jeho černé jasné oči, vyzařující bolest a skrytou úzkost. Pročítá, co jsem o něm napsal 
a nezvykle tiše se ptá: 
— Vážně mám tak zastřený hlas, jak jste napsal?.. 
Tak to často bývá: až když člověk zemře, začneš ho lépe chápat, vidět jeho činy v jiném světle, a uskutečněné  
drobnosti, které ti dřív připadaly  malicherné, najednou nesmírně nabudou na významu.  Po smrti Michaila 
Petroviče jsem to tak měl i já... 
 
Koho hledáme mezi lidmi žijícími  kolem nás? Koho šikanujeme a ponižujeme, prohlaujíce přitom sami sebe 
za bojovníky za mravnost a svobodu osobnosti? I. P. Ščerbanesku z Kišiněva  po dvacet let léčil těžké choroby 
pomocí thymolu. Bojoval, dokazoval, a na sklonku života se vzdal a vzal s sebou i tajemství svého umění. 
Manželka Michaila Petroviče, jeho pomocnice a spolupracovnice Albína Viktorovna netouží vzít na svá bedra 
těžké břímě svého zesnulého manžela. 
Oficiální medicína metodu M. P. Todiky dodnes neuznala. Kvůli tomu, že neměl lékařské vzdělání. Ve 
skutečnosti ovšem neuznává ani metody dalšího  přirozeného talentu, nadaného vynálezce netradičních 
léčebných metod, rovněž Kišiněvana, Nikona Semjonoviče Reiljana. A ten má dokonce nejen lékařské 
vzdělání, ale i titul zasloužilý lékař republiky.  
Taková je zatím u nás cena za humanitu a filantropii. 
 
J. DIMITRENKO 
 Foto autora 
 
 
 













 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Tato doporučení nepředstavují lékařské vyšetření ani lékařskou konzultaci. Pro oficiální 
lékařskou konzultaci se obraťte na svého ošetřujícího lékaře. 

 LEUKÉMIE 
 
 

Содотерапия: Terapie sodou 
Ráno nalačno ½ lžičky jedlé sody rozpuštěné v troše teplé vody (lepší vařící 
voda), doléváme studenou vodou do 1 sklenice, aby se teplota dostala na 40-45 
stupňů a pijeme.V průběhu dne pít  sodu mezi jídly – 30 minut před jídlem, nebo 1 
hodinu po jídle. V žaludku nesmí být potrava, nesmí tam probíhat proces trávení. 
Užívat 3x denně. 
 
Mikroklyzmy: 3 ml extraktu Todikamp smíchat se 3 ml smíchat s dýňovým , 
nebo rakytníkovým , konopným olejem a zavést do konečníku. Každodenní 
procedůra. 
 
Externí aplikace: 
Dělat každodenně zábaly na oblast jater. 
 
 
Zábal: 
Čistou gázu o velikosti dlaně na 4x přeloženou navlhčit Todikampem a přiložit na 
kůži v  problematické oblasti . Navrch gázi přiložit pečící papír, nebo pauzák a na 
to hrubou tkaninu ( např. Froté ručník). Po 20 – ti minutách zábal odstranit a 
kůži namazat olivovým krémrm nebo hydratačním mlékem. Každodenní 
procedůra. 
 
Potírat Todikampem oblast jater 2x denně. 
 
Doporučuje se 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad  z obou stran od páteře 
a rovněž potírat chodidla, neboť toto aktivuje funkci všech vnitřních orgánů. 
 
Vnitřní příjem: 
Příjem začít na 9 kapkách 3x denně, navyšovat po 3-4 kapkách každodenně a 
dojít do Vypočtené Denní Dávky ( VDD: 1 kapka extraktu na 2 kg váhy), 
pokračujeme v tomto objemu 3x denně. Užívat 30 minut před jídlem nebo 1 
hodinu po jídle. Todikamp je dobré smíchat s dýňovým nebo konopným olejem v 
poměru 3:1. 
 
Délka příjmu: 2 měsíce, potom udělat 6-8 dní pauzu a začít následující kůru na 
15-ti kapkách. 
 
Nedoporučuje se užívat antibiotika v tomto období. 
V případě chemoterapie  lze Todikamp začít užívat po 3-4 dnech od skončení 
chemoterapie. 
 
Skladovat na  chladném a temném  místě ( pokojová teplota). 
 
 



 

 
 
 

NESPECIFICKÁ ULCEROZNÍ KOLITIDA 
 

Externí příjem: 
Zábal: 
Čistou gázu o velikosti dlaně, na 4x přeloženou navlhčit Todikampem 
( ne více, jak 1 čajovou lžičkou) a přiložit na  postiženou oblast střev. 
Na gázu přiložit pečící, voskový nebo pauzovací papír a na to silnou 
tkaninu, (např. froté ručník). Ponechat 20 minut, po uplynutí této 
doby vše odstranit a pokožku namazat olivovým krémem. ( nebo 
jakýmkoliv hydratačním). 
Každodenní procedůra. 
 
2x denně vmasírovat hnětením Todikamp do postižené oblasti.  
 
Kromě tohoto se doporučuje 1-2 x denně vetřít preparát do oblasti 
zad, a to po obou stranách od páteře a rovněž na chodidla. Zde se 
nacházejí projekční zóny vnitřních orgánů a tato aplikace aktivuje 
veškeré vnitřní orgány. 

 
Vnitřní příjem: 

Příjem začínáme na 7 kapkách 3x denně, zvyšujeme každý den o 2 
kapky, až dojdeme do Vypočtené Denní Dávky (VDD=1kapka 
todikampu na 2kg váhy). V tomto objemu pokračujeme 3x denně 
vždy 30 minut před jídlem , nebo je-li příjemnější, 1 hodinu po jídle. 
V případě, že se dostaví  jakýkoliv diskomfort či neschopnost dávku 
navyšovat, na několik dní přestaneme dávku zvyšovat ( užíváme 5 
kapek), či zcela upustíme od  příjmu a zkusíme to opakovat po 
několika dnech. V každém případě, jednorázová dávka nesmí 
překročit VDD- Vypočtenou Denní Dávku. 
Preparát ničím neředit, je vhodné zapíjet 1 čajovou lžičkou lněného 
oleje. 
 
Kůra: 2 měsíce. Poté udělat přestávku na 6-8 dní a zahájit druhou 
kůru, kterou začínáme na 15-ti kapkách. 
Nedoporučuje se užívání silných psychotropních léků a  nadměrná 
konzumace alkoholu po dobu užívání Todikampu. 
Důrazně se nedoporučuje užívání antibiotik. 
Skladovat v temnu a chladu ( lze při pokojové teplotě). 
 
Toto doporučení není léčení nebo lékařská praxe. Pro oficiální lékařskou pomoc se 
obraťte na svého ošetřujícího lékaře. 
 



 

 
 
 
 
 



 

Настоящая рекомендация не является медицинской консультацией или осуществлением 
медицинской практики. За официальными медицинскими консультациями обращайтесь к вашему 
лечащему врачу.  

 
 
 

ШПОРЫ ПЯТОЧНЫЕ 
PATNÍ OSTRUHY 

 
 
 

Внутреннее применение 
Vnitřní příjem: 
Příjem začít se 7 kapkami todikampu, každý den navýšit dávku o 2 kapky – užívat 
3x denně. Dojít do vypočtené denní dávky ( tzn. 1 kapka todikampu na 2 kg váhy 
pacicenta). 
Preparát užívat 30 minut před jídlem a nebo 1 hodinu po jídle. 
Dostaví-li se diskomfort, přerušit navyšování na pár dní a poté opět začít s 
navyšováním dávky do VDD. Ta nesmí překročit jednorázově VDD. 
Preparát ničím neředit, doporučuji zapít lžičkou lněného oleje. Ten uchovávat v 
lednici !  
Kůra : 1 měsíc 
  

Externí aplikace: 
Obklad: Gázu o rozměru 7x7 cm navlhčit todikampem ( 1 čaj. Lžička) a přikládat 
na paty.Na gázu přiložit pauzovací nebo voskovaný, pečící apod papír (ne 
polyetylen!) a obléct silné ponožky. Obklad dělat večer na noc.Pokud budete 
pociťovat silné pálení (hoření v patách), gázu s todikampem odstraňte a ponechte 
pouze ponožky do rána. Pálení se může projevit  pouze u lidí s citlivou pokožkou 
na patách. Následující den se aplikuje ten samý obklad  pouze s urinou. 
 
Obvykle , po takovýchto každodenních a střídavých obkladech (zábalech) se 
ostruhy vyřeší v průběhu 10-15 dní. 
Kromě tohoto , s cílem ochrany organismu, se doporučuje 1-2x denně potřít 
chodidla a záda, resp. Obě strany od páteře ve vzdálenosti na 1 prst pacienta. 
. 
Nedoporučuje se příjem silných psychotropních léků a konzumace alkoholu            
( nadměrná) v období aplikace todikampu. 
Výrazně se nedoporučuje užívání antibiotik v tomto období. 
 
Uchovávat v temném a chladném ( pokojová teplota) místě. 
 

 



POLYPY	–	STŘEVA	A	ŽALUDEK	
	
	
	

Polypy	GIT	(gastrointestinální	trakt,	neboli	trávicí	soustava)-	abnormální	růst	
sliznic	orgánů	gastrointestinálního	traktu.	Oblast	rozšíření	není	omezena	-	na	
celé	cestě	se	mohou	objevit	výrůstky	od	konečníku	až	po	hrdlo	hltan.	

	
Vnitřní	příjem:	
Příjem	začínáme	na	9	kapkách	3x	denně,	přičemž	každý	den	zvyšujeme	dávku	o	
2	kapky.	Takto	dojdeme	do	Vypočtené	Denní	Dávky	(	VDD=	1	kapka	Todikampu	
na	2	kg	váhy)	a	v	tomto	objemu	pokračujeme	s	četností	3x	denně.	
Preparát	užíváme	30	minut	před	jídlem,	nebo	nejméně	1	hodinu	po	jídle.	
Je	vhodné	jej	smíchat	s	dýňovým	nebo	konopným	olejem	v	poměru	3:1	(	3	díly	
extraktu	na	1	díl	oleje).	
Tato	kůra	trvá	2	měsíce.	Poté	je	třeba	učinit	přestávku	na	6-8	dní	a	lze	zahájit	
druhou	kůru.	Tato	již	může	začínat	na	15	kapkách.	
	
	
Externí	aplikace:	
Nanést	a	vetřít	do	problematické	oblasti	(žaludku,	střeva)	2	x	denně	.	
Extrakt	vmasírujeme	do	pokožky	až	do	úplného	vstřebání.	
Každodenní	zábaly	na	problematickou	oblast	.	
	
Zábaly:	
Čistou	gázu	o	velikosti	dlaně	přeložíme	na	4x	a	navlhčíme	Todikampem	(	max.	1	
čajovou	lžičkou)	a	přiložíme	na	problematickou	oblast.	Navrch	gázy	dáme	
papírovou	vrstvu	(	pauzovací,	pečící	papír)	a	na	ni	přiložíme	silnou	tkaninu	(	
např.	Frote	ručník).	Ponecháme	20-30		minut	a	po	této	době	zábal	sejmeme.	
Pokožku	poté	ošetříme	olivovým	krémem	(	hydratačním	krémem).	
Každodenní	procedura.	
	
Kromě	tohoto	se	doporučuje	potírat	chodidla	a	oblast	zad,	resp.	po	obou	
stranách	od	páteře	malým	množstvím	Todikampu.	Tímto	aktivujeme	činnost	
veškerých	vnitřních	orgánů,	neboť	zde	mají	své	projekční	zóny.	
	
Nedoporučuje	se	užívání	antibiotik	v	období	užívání	Todikampu.	
	
	
Skladujeme	v	temnu	a	chladu	(		lze	při	pokojové	teplotě).	
	
	
	
	
	
	
	
Tato	doporučení	nepředstavují	lékařskou	konzultaci	ani	lékařské	postupy.	
Pro	oficiální	lékařskou	konzultaci	se	obraťte	na	svého	ošetřujícího	lékaře.	



RAKOVINA	DĚLOHY	
	

Vstřikování:  

1 ml Todikampu smíchat se 2 ml rakytníkového oleje nebo 
se lněným olejem vpravit do vagíny . Po 3 dnech vyzkoušet 
pouze 1 ml čistého Todikampu.  

Každodenní prodedůra.  

Mikroklyzmy: 3-5 ml Todikampu smíchat se lněným nebo 
rakytníkovým olejem (5ml) a zavést do konečníku. 
Každodenní procedura.  

Externí aplikace: �Každodenní obklady na oblast jater a 
oblast dělohy.  

Mazat a vtírat do suprapubické oblasti a také oblasti jater 
2x denně -nevelké množství Todikampu nanést na kůži a 
vetřít do uplného vstřebání.  

Kromě toho, se doporučuje preparát vtírat 1-2x denně v 
oblasti zad po obou stranách páteře a také do oblasti 
chodidel, nebot’se tak velmi aktivuje funkce všech 
vnitřních orgánů, protože mají projekční zóny jak u páteře , 
tak na chodidlech.  

Vnitřní užití: � 

Začíná se se 7 kapkami , s navýšením o 2 kapky 
každodenně, dostat se do vypočtené dávky .�( Vypočtená 
dávka =1 kapka T. na 2 kg váhy) a pokračovat v tomto 
objemu 3x denně.Příjem 30 minut před jídlem nabo je li to 
pro pro Vás lepší 1 hodinu po jídle. Pokud by to způsobovalo 
diskomfort, nebo nebylo možné zvyšovat dávku, přerušit 
nyvyšování na několik dní a poté se pokusit zvyšovat 
dávku znovu. Ale není možné překročit jednorázový 
příjem vypočtené denní dávky.  

Preparát ničím neředit, po užití zapít jednou lžičkou 
lněného oleje 

. �Kůra trvá 2 měsíce a potom přerušit na 6-7 dní a začít 



druhou kůru. Tato začíná na 15 kapkách.  

Neužívat žádné psychotropní léky a nepít alkohol (ve 
velkém množství). 

Neužívat antibiotika v tomto období. � 

V případě chemoterapie lze začít užívat Todikamp 
nejdříve 5 dní PO SKONČENÍ CHEMOTERAPIE.  

 



Rakovina	hrdla	
Rakovina	hrdla	(hrtan)	je	maligní	nádor	hrtanu,	který	je	jednou	z	nejčastějších	
onkologických	onemocnění.	Více	než	3%	diagnóz	maligní	neoplasie	se	vyskytuje	
u	karcinomu	dlaždicových	buněk	v	krku.	Nejčastěji	postihuje	muže	40-50	let.	
Jejich	procento	v	onkologii	hrtanu	dosahuje	95%.	Jedním	z	nejčastějších	příčin	
maligních	nádorů	je	kouření.	Patologie	je	klasifikována	podle	umístění	
novotvaru.	Nádor	se	vyvíjí	v	nadvrstvě,	podšívce	nebo	středním	hrtanu	(vokální	
šňůry).	
	
Použití	extraktu	TODIKAMP®	
	
Mikroklyzma	–	(klyzmy	s	malým	obsahem	tekutiny)	
	3ml	extraktu	TODIKAMP®	smíchaný	s	3ml		konopného	olej	nebo	dýňového	
oleje	a	zaveďte	do	konečníku.	Každodenní	postup.	(Lze	použít	např.výplachovou	
stříkačku	Janett	s	oušky)	
	
Sodoterapie	-	Ráno	na	prázdný	žaludek	se	rozpustí	1/2	čajové	lžičky	sody	v	
malém	množství	horké	vody	(nejlépe	vroucí	voda),	přidá	se	studená	voda	na	1	
šálek	(tak,	aby		teplota	byla	asi	40	až	45	stupňů)	a	vypít.	Během	dne	pít	sodu	
mezi	jídly	-	nejméně	30	minut	před	jídlem,	nebo	1	hodinu	po	jídle.	V	žaludku	by	
nemělo	být	žádné	jídlo,	to	znamená,	že	by	neměl	probíhat	trávicí	proces.	
	Užívejte	až	3krát	denně.	
	
Vnitřní	příjem	
	
Příjem	začínáme	na	9	kapkách	3x	denně.	Každodenně	navyšujeme	dávku	o	3_4	
kapky	a	takto	dojdeme	do	Vypočtené	Denní	Dávky	(VDD=	1	kapka	Todikampu	na	
2	kg	váhy).	V	tomto	objemu	pokračujeme	3x	denně.	Užíváme	30	minut	před	
jídlem	a	nebo	min.	1	hodinu	po	jídle.	Je	vhodné	extrakt	užívat	s	konopným	nebo	
dýňovým	olejem	v	poměru	3:1	(	3	díly	Todikampu	na	1	díl	oleje).	
Tato	kůra	trvá	2	měsíce.	Poté	je	potřeba	udělat	6-8	dní	přestávku	a	můžeme	začít	
s	druhou	kůrou,	přičemž	tato	může	začít	na	25	-	30kapkách.	
	
Externí	aplikace	
Potřít	a	vmasírovat	do	oblasti	jater	a	hrdla	2x	denně.	Vetřeme	až	do	úplného	
vstřebání.	
	
Každedenní	zábaly	na	problematickou	oblast		hrdla	a	oblast	jater.	
	
Zábaly	
Čistou	gázu	o	velikosti	dlaně	přeložíme	na	4x	(do	4	vrstev),	navlhčíme	
Todikampem	(1	čajovou	lžičkou)	a	přiložíme	na	problematickou	oblast.	Na	gázu	
přiložíme	papírovou	vrstvu	(	pauzovací,	pečící	papír)	a	na	to	silnou	tkaninu	(	
froté	ručník).	Ponecháme	20-30	minut	a	sejmeme.	Pokožku	ošetříme	olivovým	
nebo	jiným	krémem.	
Každedenní	procedura.	
	
Tato	doporučení	nepředstavují	lékařskou	konzultaci	ani	lékařský	postup.	Pro		oficiální	
lékařskou	konzultaci	se	obraťte	na	svého	ošetřujícího	lékaře.	



	
Doporučuje	se	vtírat	Todikamp	do	oblast	chodidel	a	také	zad,	resp.	po	obou	
stranách	od	páteře.	Zde	se	nacházejí	projekční	zóny	veškerých	vnitřních	orgánů	
a	tímto	aktivujeme	jejich	činnost.	
	
V	tomto	období	se	nedoporučuje	užívání	antibiotik.	
V	případě	chemoterapie,	Todikamp	je	možné	užít	nejdříve	4-5	dní	po	ukončení	
chemoterapie.	
	
Skladovat	v	temnu	a	chladu	(	lze	při	pokojové	teplotě).	
	
	
	
Tato	doporučení	nepředstavují	lékařskou	konzultaci	ani	lékařský	postup.	Pro		oficiální	
lékařskou	konzultaci	se	obraťte	na	svého	ošetřujícího	lékaře.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

Tato doporučení nepředstavují lékařskou konzultaci ani lékařské vyšetření. Pro oficiální 
lékařské vyšetření se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.  

  

RAKOVINA JATER 
 
 

		
Sodoterapie: 

Ráno nalačno 1⁄2 čajové lžičky sody rozmícháme v malém množství horké vody ( lepší 
vařící vody), doléváme chladnou vodu do 1 sklenice, aby byla teplota 40-45 stupňů a 
vypijeme.�V průběhu dne pijeme sodu mezi příjmem jídla, 30 minut před jídlem , nebo 1 
hodinu po jídle. V žaludku nesmí být strava, tzn. Nesmí zde docházet k trávícímu 
procesu. Užívat až 3x denně.  

	
Mikroklyzmy: 
 3 ml extraktu Todikamp smíchat s 3 ml rakytníkového, konopného nebo dýňového oleje 
a zavést do konečníku. Každodenní procedůra. 
 
	
Externí aplikace: 
Potírat a vtírat oblast jater 2x denně – nevelké množství extraktu nanést na pokožku a 
vtírat do úplného vsrřebání. 
 
Každodenní zábaly na oblast jater. 
	
	
Zábal: 

	Čistou gázu o rozměru dlaně , složenou do čtyř vrstev navlhčit Todikampem ( ne více, 

než 1 čajovou lžičkou) a přiložit na pokožku problematické oblasti. Na gázu přiložit 

zábalový papír ( pauzovací, pečící..) a na to přiložíme ještě hrubou tkaninu, např. Froté 

ručník.Po 20-ti minutách zábal sejmout a namazat pokožku olivovým olejem. 

Každodenní procedůra.  

	

Doporučuje se 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad a to po 
obou stranách od páteře a rovněž na chodidla. Toto velice aktivuje 
veškeré vnitřní orgány, neboť zde mají své projekční zóny.  

Vnitřní příjem:  

Příjem začít na 9-ti kapkách 3x denně. Každý den zvyšujeme o 2 kapky a dojdeme tak do 
VDD- Vypočtené Denní Dávky ( VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy). A 
pokraačujeme v tomto objemu 3x denně 30 minut před jídlem nebo 1 hodinu po jídle. 
Extrakt je vhodné smíchat s dýňovým nebo ještě lépe konopným olejem v poměru 3:1. 
Kurz příjmu: 2 měsíce, poté udělat 6-8 dní přestávku a zahájit druhou kůru, kterou 



 

Tato doporučení nepředstavují lékařskou konzultaci ani lékařské vyšetření. Pro oficiální 
lékařské vyšetření se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.  

  

můžeme začít na 25-30ti kapkách.  

V tomto období se nedoporučuje užívat antibiotika . �V případě chemoterapie lze 
Todikamp začít užívat 4-5 dní PO SKONČENÍ CHEMOTERAPIE.  

Skladovat v temném a chladném místě (při pokojové teplotě). 

	
 



RAKOVINA KONEČNÍKU 

 

Микроклизмы:  

3-5 ml Todikampu smíchat s 5 ml oleje lněného, konopného, 
rakytníkového, vřesového nebo třezalkového a zavést do 
konečníku.�Každodenní procedůra.  

Vnější aplikace:  

Zábaly dělat každodenně v následujícím pořadí: oblast jater, 
oblast křížové kosti.  

Zábal: Čistou gázu o rozměru dlaně , složenou do čtyř vrstev 
navlhčit Todikampem ( ne více, než 1 čajovou lžičkou) a přiložit 
na pokožku problematické oblasti. Na gázu přiložit zábalový 
papír ( pauzovací, pečící..) a na to přiložíme ještě hrubou 
tkaninu, např. Froté ručník.Po 20-ti minutách zábal sejmout a 
namazat pokožku olivovým olejem. Každodenní procedůra.  

2x denně mazat a potírat Todikampem ošetřované části.  

Doporučuje se 1_2x denně vtírat preparát do oblasti zad po 
obou stranách od páteře a rovněž chodidla. Zde jsou projekční 
zóny veškerých vnitřních orgánů.  

Vnitřní příjem:  

Začínáme s příjmem 7 kapek 3x denně, zvyšovat každodenně o 
2 kapky a dojít do VDD=(Vypočtená Denní Dávka= 1 kapka 
Todikampu na 2kg váhy) a pokračujeme příjem v tomto objemu 
3x denně. Užíváme 30 minut před jjídlem , nebo je-li to 



příjemnější, 1 hodinu po jídle.  

V případě dostavení se diskomfortu nebo pocitu, že není možné 
navyšovat dávku, přerušit zvyšování dávky a po několika dnech 
zkusit navyšování znovu. V každém případě , jednorázový 
příjem nesmí překročit VDD. 

Preparát ničím neředíme, Je dobré zapít jej 1 čajovou lžičkou 
dýňového, konopného , případně lněného oleje.  

Kůra: 2 měsíce , poté přerušit na 6-8 dní a začít následujícící 
kůru na 15-ti kapkách.  

Nedoporučuje se užívat silné psychotropné léky a alkohol ( v 
nadměrném množství.  

Důrazně se nedoporučuje užívání antibiotik v tomto období. 

�V případě chemoterapie lze Todikamp začít užívat 4-5 dní po 
ukončení chemoterapie. 

 Skladovat v temnu a chladu ( pokojová teplota).  

 

Tato doporučení nejsou ani nenahrazují lékařskou konzultaci či lékařskou praxi. 
Pro oficiální lékařskou pomoc se obraťte na svého ošetřujícího lékaře. 

 



 

Настоящая рекомендация не является медицинской консультацией или осуществлением 
медицинской практики. За официальными медицинскими консультациями обращайтесь к вашему 
лечащему врачу.  

RAKOVINA KONEČNÍKU 
 
 
 

Микроклизмы: 
3-5 ml Todikampu smíchat s 5 ml oleje lněného, konopného, rakytníkového, 
vřesového nebo třezalkového a zavést do konečníku. 
Každodenní procedůra.  
 
Vnější aplikace: 
Zábaly dělat každodenně v následujícím pořadí: oblast jater, oblast křížové kosti. 
 
Zábal: Čistou gázu o rozměru dlaně , složenou do čtyř vrstev navlhčit 
Todikampem ( ne více, než 1 čajovou lžičkou) a přiložit na pokožku problematické 
oblasti. Na gázu přiložit zábalový papír ( puzovací, pečící..) a na to přiložíme ještě 
hrubou tkaninu, např. Froté ručník.Po 20-ti minutách zábal sejmout a namazat 
pokožku olivovým olejem. Každodenní procedůra. 
 
2x denně mazat a potírat Todikampem  ošetřované části. 
 
Doporučuje se 1_2x denně vtírat preparát do oblasti zad po obou stranách od 
páteře a rovněž chodidla. Zde jsou projekční zóny veškerých vnitřních orgánů. 

 
Vnitřní příjem: 
 
Začínáme s příjmem 7 kapek 3x denně, zvyšovat každodenně o 2 kapky a dojít do 
VDD=(Vypočtená Denní Dávka= 1 kapka Todikampu na 2kg váhy) a pokračujeme 
příjem v tomto objemu 3x denně. Užíváme 30 minut před jjídlem , nebo je-li to 
příjemnější, 1 hodinu po jídle. 
V případě dostavení se diskomfortu nebo pocitu, že není možné navyšovat dávku, 
přerušit zvyšování dávky a po několika dnech zkusit navyšování znovu. V každém 
případě , jednorázový příjem nesmí překročit VDD. 
Preparát ničím neředíme, le dobré zapít jej 1 čajovou lžičkou dýňového, 
konopného , případně lněného oleje. 
 
Kůra: 2 měsíce , poté přerušit na 6-8 dní a začít následujícící kůru na 15-ti kapkách. 
Nedoporučuje se užívat silné psychotropné léky a alkohol ( v nadměrném množství. 
Důrazně se nedoporučuje užívání antibiotik v tomto období. 
V případě chemoterapie lze Todikamp začít užívat  4-5 dní po ukončení chemoterapie. 
Skladovat v temnu a chladu ( pokojová teplota). 
 



RAKOVINA	LEDVIN	
Použití	preparátu	Todikamp	

	
Mikroklyzma:	(	výplachy	s	malým	objemem	tekutiny)	
3	ml	Todikampu	smíchat	se	3ml	dýňového	(konopného)	oleje	a	zavést	do	
konečníku.	(lze	použít	Janettovu	stříkačku,	gumový	balonek..)	
Každodenní	procedura.	
	
Sodoterapie:	
ráno	na	lačno	se		1/2	lžičky	jedlé	sody	rozpustí	v	malém	množství	teplé	vody	(	
vhodnější	je		horká	voda),	doplní	se	do	sklenice	se	studenou	vodou	(aby	teplota	
byla	asi	40	až	45	°)	a	vypijeme.		
Během	dne	pít	sodu	mezi	jídly	-	nejméně	30	minut	před	jídlem,	nebo	1	hodinu	po	
jídle.	V	žaludku	by	nemělo	být	žádné	jídlo,	to	znamená,	že	by	neměl	probíhat	
trávicí	proces.		
Užívejte	až	3krát	denně.	
	
Vnitřní	příjem:	
Užívejte,	počínaje	9	kapkami	třikrát	denně		a		každý	den	dávku	zvyšujeme	o	3	-	4	
kapky	denně.	Takto		dojdeme	do	Vypočtené	Denní		Dávky	(VDD	-	1	kapka	
TODIKAMP®	extraktu	na	1	kg	hmotnosti	pacienta)	a	pokračujeme	v	tomto	
objemu	3x	denně.	
	Přijímáme			nejpozději	30	minut	před	jídlem,	nebo	ne	dříve	než	1	hodinu	po	
jídle.		
Extrakt	může	být	smíchán	s	dýňovým		nebo	konopným		olejem	v	poměru	3:1.(	
Tzn.	3	díly	Todikampu	na	1	díl	oleje).	
	
Doba	užívání	-	2	měsíce,	poté	dát	pauzu	4	-	6	dní	před	zahájením	další	kůry.	Tato	
kura	může	začít	s	25	-	30	kapkami.	
	
Externí	aplikace:	
Namazat	a	třít	oblasti	jater	a	oblast	obou	ledvin	2	x	denně	-	malé	množství	
extraktu	aplikuje	na	kůži	a	vetřete	až	do	úplného	vstřebání.	
	
	
Denní	zábaly	na	oblast	každé	ledviny	a	oblasti	jater.	
	
Zábaly:	
Čistou	gázu	o	velikosti	dlaně	složte	do	4	vrstev,	navlhčete	extraktem	
TODIKAMP®	a	aplikujte	na	kůži	v	problematické	oblasti.	Na	gázu	aplikujte	
kompresní	papír	(	např.	pečící,	pauzovací)	a	silnou	tkaninu.(	např.	froté	ručník	
apod.)	Po	20	-	30	minutách	sejměte	komprese	a	namažte	pokožku	olivovým	
olejem	nebo	hydratačním	krémem.	Každodenní	postup.	
	
Doporučuje	se		1	-	2	krát	denně	vetřít	extrakt	TODIKAMP®do		oblasti	zad	po	
obou	stranách	páteře,	stejně	jako		na	chodidla.	Tímto	se		aktivuje	funkce	všech	
vnitřních	orgánů,	neboť	zde		mají		své	projekční	zóny.	Jak	na	chodidlech	,	tak	i	
v	oblasti	zad.	
	



Během	tohoto	období	se	nedoporučuje	užívat	antibiotika.	
	
V	případě	chemoterapie	lze	extrakt	přípravku	TODIKAMP®	užívat	4	až	5	dní	
po	skončení	léčby.	
	
Uchovávejte	na	chladném,	tmavém	místě	(při	pokojové	teplotě).	
	
			
	
Toto	doporučení	nepředstavuje	lékařskou	radu	ani	provádění	lékařské	praxe.	Pro	oficiální	
lékařskou	pomoc	kontaktujte	svého	lékaře.	



 

		
RAKOVINA MOČOVÉHO MĚCHÝŘE 

 
 
Sodoterapie: 
Ráno nalačno ½ čajové lžičky sody rozmíchané v malém množství horké vody (lepší 
vařící vody), doléváme studenou vodou do sklenice, aby teplota byla cca 40-45 stupňů) a 
vypijeme. 
V průběhu dne pijeme sodu mezi jednotlivými jídly – 30 minut před jídlem nebo 1 hodinu 
po jídle.V žaludku nesmí být potrava, tzn. nesmí probíhat trávicí proces. 
Užívat 3x denně. 
 
 
Микроклизмы –  
3 ml extraktu Todikamp smíchat se 3 ml rakytníkového, dýňového nebo  konopného 
oleje a  zavést do konečníku. 
Každodenní procedůra.  
 
 
Externí aplikace: 
Namazat a masírovat ( vpravit hnětením) oblast jater a oblast močového měchýře. 2x 
denně malé množství Todikampu nanést na pokožku a vtírat do úplného vstřebání. 
Každodenní zábaly na oblast nočového měchýře a na oblast jater. 
 
 
Zábal: 
Čistou gázu o velikosti dlaně, složenou do 4 vrstev navlhčit Todikampem a přiložit na 
problematickou oblast.Na gázu přiložit papír( pečící, pauzovací) a na to přiložit silnou 
tkaninu , např. Froté ručník. 
Po 20-ti minutách zábal sejmout a pokožku namazat olivovým krémem nebo nějakým 
hydratačním mlékem ( bez chemických přísad pokud možno). 
Každodenní aplikace.  
 
 1-2 x denně vtírat extrakt Todikamp do oblasti zad, po obou stranách páteře a rovněž 
na chodidla. Zde jsou projekční zóny veškerých vnitřních orgánů a tímto se velice 
aktivuje jejich činnost. 
 
Vnitřní užití: 
Příjem začínáme na 9 kapkách 3x denně, zvyšujeme o 3_4 kapky každý den až dojdeme 
do Vypočtené Denní Dávky ( VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy pacienta) a 
pokračujeme v užívání v tomto objemu 3x denně. Příjem extraktu je 30  minut před 
jídlem a nebo 1 hodinu po jídle. Extrakt je vhodné smíchat s dýňovým nebo ještě lépe 
konopným olejem v poměru 3:1 (3 díly Todikampu na 1 díl oleje). 
 
Délka kůry: 2 měsíce, po tomto období udělat pauzu 6-8 dní . Poté lze začít další kůru s 
počátečním počtem kapek 25-30. 
V tomto období se nedoporučuje užívání antibiotik. 
V případě chemoterapie je možné extrakt Todikamp začít užívat až po skončení 
chemoterapie a to 4-5 dní od skončení. 
 
Skladovat na chladu a temnu ( lze při pokojové teplotě). 
 
Tato doporučení nejsou lékařskou konzultací nebo lékařskou praxí.Pro oficiální 
lékařskou konzultaci se prosím obraťte na Vašeho ošetřujícího lékaře. 
 



 

 
 



 

		
RAKOVINA MOČOVÉHO MĚCHÝŘE 

 
 
Sodoterapie: 
Ráno nalačno ½ čajové lžičky sody rozmíchané v malém množství horké vody (lepší 
vařící vody), doléváme studenou vodou do sklenice, aby teplota byla cca 40-45 stupňů) a 
vypijeme. 
V průběhu dne pijeme sodu mezi jednotlivými jídly – 30 minut před jídlem nebo 1 hodinu 
po jídle.V žaludku nesmí být potrava, tzn. nesmí probíhat trávicí proces. 
Užívat 3x denně. 
 
 
Микроклизмы –  
3 ml extraktu Todikamp smíchat se 3 ml rakytníkového, dýňového nebo  konopného 
oleje a  zavést do konečníku. 
Každodenní procedůra.  
 
 
Externí aplikace: 
Namazat a masírovat ( vpravit hnětením) oblast jater a oblast močového měchýře. 2x 
denně malé množství Todikampu nanést na pokožku a vtírat do úplného vstřebání. 
Každodenní zábaly na oblast nočového měchýře a na oblast jater. 
 
 
Zábal: 
Čistou gázu o velikosti dlaně, složenou do 4 vrstev navlhčit Todikampem a přiložit na 
problematickou oblast.Na gázu přiložit papír( pečící, pauzovací) a na to přiložit silnou 
tkaninu , např. Froté ručník. 
Po 20-ti minutách zábal sejmout a pokožku namazat olivovým krémem nebo nějakým 
hydratačním mlékem ( bez chemických přísad pokud možno). 
Každodenní aplikace.  
 
 1-2 x denně vtírat extrakt Todikamp do oblasti zad, po obou stranách páteře a rovněž 
na chodidla. Zde jsou projekční zóny veškerých vnitřních orgánů a tímto se velice 
aktivuje jejich činnost. 
 
Vnitřní užití: 
Příjem začínáme na 9 kapkách 3x denně, zvyšujeme o 3_4 kapky každý den až dojdeme 
do Vypočtené Denní Dávky ( VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy pacienta) a 
pokračujeme v užívání v tomto objemu 3x denně. Příjem extraktu je 30  minut před 
jídlem a nebo 1 hodinu po jídle. Extrakt je vhodné smíchat s dýňovým nebo ještě lépe 
konopným olejem v poměru 3:1 (3 díly Todikampu na 1 díl oleje). 
 
Délka kůry: 2 měsíce, po tomto období udělat pauzu 6-8 dní . Poté lze začít další kůru s 
počátečním počtem kapek 25-30. 
V tomto období se nedoporučuje užívání antibiotik. 
V případě chemoterapie je možné extrakt Todikamp začít užívat až po skončení 
chemoterapie a to 4-5 dní od skončení. 
 
Skladovat na chladu a temnu ( lze při pokojové teplotě). 
 
Tato doporučení nejsou lékařskou konzultací nebo lékařskou praxí.Pro oficiální 
lékařskou konzultaci se prosím obraťte na Vašeho ošetřujícího lékaře. 
 



 

 
 



Настоящая рекомендация не является медицинской консультацией или осуществлением 
медицинской практики. За официальными медицинскими консультациями обращайтесь к вашему 
лечащему врачу.  

 
РАК МОЗГА 

RAKOVINA MOZKU 
 
 

 
VNĚJŠÍ UŽITÍ 

Zábal: 
Čistou gázu o velikosti dlaně na 4-krát přeloženou  zvlhčit 
todikampem ( ne více, než 1 čajovou lžičku) přiložit na oblast 
jater.Na gázu  přiložíme papír ( např pečící nebo pauzák) a na to 
silnou tkaninu ( např. Froté ručník). 
Ponecháme 20 minut. Poté odstraníme a natřeme kůži hydratačním 
krémem ( např. Olivovým olejem apod.). 
Každodenní procedura 2x denně. 
2-3 x denně vtírat nevelké množství  todikampu na oblast hlavy, 
zejména věnovat pozornost vtírání do oblasti  čela, temene, okolí uší a 
zátylku, v linii konce lebeční kosti. 
 
Každodenně kapat 2-3 kapky do nosu 3x denně rozředěné s lněným 
olejem v poměru: na 1 čast todikampu 2 části lněného oleje. 
Po cca 3 dnech možno zkusit kapat čistý todikamp. Toto může být 
poněkud bolestivé, nicméně efektivní. 
2x denně lehkým kroužením palců vtírat todikamp do oblasti 
čelistních dutin – je to oblast nad kořenem nosu a obočí, nos a rovněž 
zprava a zleva od nosu. 
Buďte opatrní a dbejte, aby todikamp nevnikl do očí při potírání 
kůže. 
 
Doporučuje se: 
1-2x denně přípravek vtírat do oblasti páteře z obou stran na 
tloušťku jednoho prstu od páteře a zároveň potírat plosky nohou, což 
velmi  aktivuje funkci veškerých vnitřních orgánů, nakolik zde mají 
své projekční zóny. 
 
Vnitřní užití: 
Příjem začínáme na 7 kapkách 3x denně a každý den zvyšujeme 
dávku o 2 kapky. Takto dojdeme do Vypočtené Denní Dávky ( VDD=1 
kapka Todikampu na 2 kg váhy) , v tomto objemu pokračujeme v 
užívání 3x denně a to 30 min. před jídlem a nebo 1 hodinu po jídle. 
Preparát ničím neředíme, je vhodné zapít 1 lžičkou lněného oleje. 
 
 
 



Настоящая рекомендация не является медицинской консультацией или осуществлением 
медицинской практики. За официальными медицинскими консультациями обращайтесь к вашему 
лечащему врачу.  

 
Doba příjmu: 2 měsíce, poté udělat 8-10 dní pauzu a začít následnou 
kůru. 
Druhá kůra může začít na 15-ti kapkách. 
 
Nedopporučuje se užívat silné psychotropní lékařské látky, 
nadměrné množství alkoholu  a důrazně  se nedoporučuje užíváni 
antibiotik. 
V případě chemoterapie, todikamp lze začít užívat po 5 dnech od 
skončení chemoterapie. 
Udržovat v temném a chladném místě ( při pokojové teplotě). 
 
 



Настоящая рекомендация не является медицинской консультацией или осуществлением 
медицинской практики. За официальными медицинскими консультациями обращайтесь к вашему 
лечащему врачу. 
  

	
RAKOVINA PÁTEŘE 

	
	

Sodoterapie:  

Ráno nalačno 1⁄2 čajové lžičky sody rozmícháme v malém množství horké vody ( lepší 
vařící vody), doléváme chladnou vodu do 1 sklenice, aby byla teplota 40-45 stupňů a 
vypijeme. V průběhu dne pijeme sodu mezi příjmem jídla, 30 minut před jídlem , nebo 1 
hodinu po jídle. V žaludku nesmí být strava, tzn. Nesmí zde docházet k trávícímu 
procesu. Užívat až 3x denně.  

Mikroklyzmy: �3 ml extraktu Todikamp smíchat s 3 ml rakytníkového, konopného nebo 

dýňového oleje a zavést do konečníku. Každodenní procedůra.  

Externí aplikace: �Potírat a vtírat  do oblasti jater  a oblasti páteře 2x denně – nevelké 

množství extraktu nanést na pokožku a vtírat do úplného vstřebání.  

Každodenní zábaly na  problematickou oblast  páteře a oblast jater. 

	
Zábal: 

Čistou gázu o rozměru dlaně , složenou do čtyř vrstev navlhčit Todikampem ( ne více, 
než 1 čajovou lžičkou) a přiložit na pokožku problematické oblasti. Na gázu přiložit 
zábalový papír ( pauzovací, pečící..) a na to přiložíme ještě silnou tkaninu, např. froté 
ručník.Po 20-ti minutách zábal sejmout a namazat pokožku olivovým olejem. 
Každodenní procedůra.  

Doporučuje se 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad a to po obou stranách od 

páteře a rovněž na chodidla. Toto velice aktivuje veškeré vnitřní orgány, neboť zde mají 

své projekční zóny.  

Vnitřní příjem:  

Příjem začít na 9-ti kapkách 3x denně. Každý den zvyšujeme o 2 kapky a dojdeme tak do 
VDD- Vypočtené Denní Dávky ( VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy). A 
pokraačujeme v tomto objemu 3x denně 30 minut před jídlem nebo 1 hodinu po jídle. 
Extrakt je vhodné smíchat s dýňovým nebo ještě lépe konopným olejem v poměru 3:1. 
Kurz příjmu: 2 měsíce, poté udělat 6-8 dní přestávku a zahájit druhou kůru, kterou 
můžeme začít na 25-30 kapkách. 



Настоящая рекомендация не является медицинской консультацией или осуществлением 
медицинской практики. За официальными медицинскими консультациями обращайтесь к вашему 
лечащему врачу. 
  

	

	

V tomto období se nedoporučuje užívat antibiotika . 

 V případě chemoterapie lze Todikamp začít užívat 4-5 dní PO SKONČENÍ 
CHEMOTERAPIE.  

Skladovat v temném a chladném místě (při pokojové teplotě).  

 
 



 

Tato doporučení nepředtsavují lékařskou konzultaci ani lékařskou praxi. V 
případě potřeby lékařské konzultace se obraťte na svého ošetřujícího lékaře. 

 
RAKOVINA PLIC 

 

Externí aplikace: 
Dělat každodenně následující obklady na plíce ( ze zadní strany –
záda) následujícím způsobem: obklad na oblast jater, obklad na 
spodní část jedné plíce, obklad na horní část téže plíce, obklad na 
horní část druhé plíce , obklad na spodní část druhé plíce. Vtírat 
Todikamp do oblasti plic , jak ze strany zad , tak ze strany hrudi a 
rovněž na oblast jater 2x denně. 
 
Obklad (zábal): 
Čistou gázu o velikosti dlaně, na 4x přeloženou navlhčete 
Todikampem ( max. 1 čaj.lžička) a přiložte na problematický orgán či 
část těla. Přes gázu přiložte papír – pauzovací nebo pečící (ne 
polyetylen!) a nato froté ručník.�Po 20-ti minutách sejměte. Pokožku 
potřít olivovým olejem či jiným dostupným olejem ( rakytníkový, 
kokosový....) snažit se bez chemického složení.  

Kromě toho se doporučuje  
1x denně vtírat preparát do oblasti zad , resp. Po obou stranách 
páteře ve vzdálenosti na tloušťku 1 prstu od páteře a rovněž na 
chodidla čímž se aktivuje činnost  veškerých vnitřních  orgánů, 
neboť zde mají své projekční zóny. 

 
 

Vnitřní příjem: 
Příjem začínáme na 9-tikapkách 3x denně a každý den navýšíme 
dávku o 2 kapky . Takto pokračujeme do vypočtené denní dávky 
VDD, což je 1 kapka todikampu na 2 kg váhy pacienta. V tomto 
objemu pokračujeme v užívání 3x denně.  

Todikamp užíváme 30 minut před jídlem a nebo 1 hodinu po jídle. 
Nerozřeďujeme ve vodě. V případě dostavení se diskomfortu, 
přerušte navyšování na několik dní a poté opět navažte na původní 
záměr s navýšením dávky do VDD. V každém případě jednorázový 
příjem nesmí převýšit VDD (vypočtenou denní dávku).  



 

Tato doporučení nepředtsavují lékařskou konzultaci ani lékařskou praxi. V 
případě potřeby lékařské konzultace se obraťte na svého ošetřujícího lékaře. 

Doporučuji zapít todikamp 1 lžičkou lněného oleje. Dbát na správné 
uchovávání lněného oleje!!  

Kůra: 2 měsíce, poté udělat přestávku 6-8 dní a začít násleující kůru. 
V této začínáme na 15-ti kapkách.  

Nedoporučuje se přijímat silné psychotropní léky ani alkohol v 
nadměrném množství.  

Důrazně se nedoporučuje užívání antibiotik v období kůry 
todikampem  

V případě chemoterapie lze začít s aplikací a užíváním todikampu po 
4-5 dnech po jejím skončení. 

 
 



RAKOVINA	PROSTATY	
	

Rakovina	prostaty	je	nejběžnější	"onkologická	nemoc".	Další	názvy:	rakovina	
prostaty,	karcinom	prostaty	(prostata).	U	rakoviny	prostaty	se	z	epitelu	
alveolárních	buněk	postiženého	orgánu	vytvoří	maligní	tumor.	Patologie	často	
postihuje	starší	muže.	Údaje	o	mortalitě:	až	10%	pacientů.	
	
	
Použití	extraktu	Todikamp®SRL	
	
Mikroklyzmy:	(výplachy	s	malým	množstvím	tekutiny).	
3ml	extraktu	TODIKAMP®	smíchaný	s	3ml	konopného	nebo	dýňového	oleje	a	
zaveďte	do	konečníku.		
Každodenní	procedura.	
	
Sodoterapie	-	ráno	na	lačno	1/2	lžičky	jedlé	sody	rozpustíme	v	malém	množství	
teplé	vody	(vhodnější		horkoá	voda),	doplní	se	do	jedné	sklenice	se	studenou	
vodou	(aby	teplota	byla	asi	40	až	45	°)	a	vypijeme.	
	Během	dne	pít	sodu	mezi	jídly	-	nejméně	30	minut	před	jídlem,	nebo	1	hodinu	
po	jídle.	V	žaludku	by	nemělo	být	žádné	jídlo,	to	znamená,	že	by	neměl	probíhat	
trávicí	proces.		
Užijte	až	3krát	denně.	
	
Vnitřní	příjem:	
	
Příjem	začínáme	na	9-ti	kapkách	3x	denně	a	každý	den	dávku	zvýšíme	o	3-4	
kapky.	Takto	dojdeme	do	Vypočtené	denní	Dávky	(	VDD=	1	kapka	extraktu	na	2	
kg	váhy	pacienta)	a	v	tomto	objemu	pokračujeme	3x	denně.		
Jednorázový	příjem		by	nikdy	neměl	přesáhnout	VDD.	
Užíváme	30	minut	před	jídlem	a	nebo	min.	1	hodinu	po	jídle.	Je	vhodné	
Todikamp	smíchat	s	konopným,	nebo	dýňovým	olejem	v	poměru	3:1	(	tzn.	3	díly	
Todikampu	na	1	díl	oleje).	
Doba	užívání:	2	měsíce,	poté	udělat	pauzu	4-6	dní	a	zahájoit	druhou	kůru,	
přičemž	tuto	můžeme	začít	již	na	25_30	kapkách.	
	
Externí	aplikace:	
	
Namažte	a	vmasírujte	do		oblasti	jater	a	do		suprapubické	oblasti	2x	denně	-	
aplikujte	malé	množství	extraktu	na	kůži	a	vtírejte	až	do	úplného	absorbování.	
	
Denní	zábaly	v	oblasti	kokusu	a	oblasti	jater.	
	
Zábaly:	
Čistou		gázu	o	velikosti	dlaně,	složenou	ve	4	vrstvách,	navlhčete	extraktem	
TODIKAMP®	a	naneste	na	kůži	v	oblasti	problémů.	Na	gázu	aplikujte	kompresní	
papír		(	pečící,	pauzovací)	a	silnou		tkaninu	(	např.	froté	ručník).	Po	20	-	30	
minutách	sejměte	zábal	a	namažte	pokožku	olivovým	olejem	nebo	hydratačním	
krémem.		
Každodenní	procedura.	



Doporučuje	se	1_2x	denně		vtírat	extrakt	na	chodidla	a	také	na	záda,	resp.	po	
obou	stranách	páteře,	čímž	se	aktivuje	činnost	veškerých	vnitřních	orgánů.	Zde	
mají	své	projekční	zóny.	
	
Nedoporučuje	se	užívání	antibiotik	v	tomto	období.	
	
V	případě	chemoterapie	je	možné	preparát	Todikamp®	začít	užívat	4-5	dní	po	
ukončení	chemoterapie.	
	
Skladovat	v	temnu	a	chladu	(	pokojová	teplota).	
	
Toto	doporučení	nepředstavuje	lékařskou	radu	ani	lékařskou	pomoc.	V	případě	potřeby	lékařské	
konzultace	se	obraťte	na	svého	ošetřujícího	lékaře.	



RAKOVINA PRSU 

Rakovina prsu (zkratka jako rakovina prsu) je maligní novotvar ve struktuře 

žlázové tkáně  prsu. Jedná se o nejčastější onkologické onemocnění u žen. 

Patologie je častější u žen. Faktory, které vyvolávají rakovinu prsu, jsou špatné 

zvyky, nečinnost systé- mu porodu (pozdní práce, odmítnutí laktace), špatná 

ekologie. Prognóza rakoviny prsu je výhodnější než  u jiných typů  rakoviny. 

Úmrtnost z rakoviny prsu za posledních 5 let se snížila o 20%. 
 

Aplikace extraktu Todikamp® 

Mikroklizmata ( výplachy s minimálním množstvím tekutiny) 

 

• 3 ml Todikampu smíchat s 3 ml s konopným nebo dýňovým olejem a zavést do 
konečníku. (Lze použít Janettovu stříkačku). 
Každodenní procedura. 
 

• Sodoterapie 
Ráno nalačno ½ čajové lžičky sody rozmíchat v malém horké vody ( nejlépe vařící). 
Doléváme do  sklenice studené vody tak, aby teplota byla 40-45 st. Celsia a 
vypijeme.V průběhu dne přijímejte sodu mezi jídly, 30 minut před jídlem a nebo min. 
1 hodinu po jídle. V žaludku nesmí probíhat travicí proces. 
Příjem  3x denně  
 
 

• Vnitřní příjem 
Příjem začínáme na 9 kapkách 3x denně, každý den navýšíme dávku o 2 kapky a 
takto dojdeme do Vypočtené Denní Dávky ( VDD= 2 kapky Todikampu na 1 kg 
tělesné váhy). V tomto objemu pokračujeme 3x denně. 
Příjem extraktu provádíme 30 minut před jídlem a nebo min. 1 hodinu po jídle. 
Je vhodné smíchat s dýňovým nebo konopným olejem v poměru 3:1 (3 díly 
Todikampu na 1 díl oleje). 
Užíváme 2 měsíce, poté na 4-6 dní přerušíme příjem a následně začneme 2. kůru. 
Tato začíná na 25-30 kapkách. 
 

• Externí aplikace 
Nanést a vmasírovat do oblasti jater a prsu 2x denně. 
Malé množství extraktu nanést na pokožku a vetřít do úplného vstřebání. 
Každodenní zábaly na oblast jater a na problematickou oblast prsu/ů. 
 

• Zábaly: 
Čistou gázu o velikosti dlaně přeložíme na 4x( do 4 vrstev) a navlhčíme Todikampem 
( 1 čajovou lžičkou) a přiložíme na problematickpu oblast. Na gázu přiložíme 



papírovou vrstvu (pauzovací nebo pečící papír) a na ten přiložíme silnou tkaninu( 
např. froté ručník). Ponecháme 20_30 minut a sejmeme. Pokožku natřeme olivovým 
olejem. 
Každodenní procedura. 
 

Doporučuje se 1-2x denně vtírat Todikamp do chodidel a na záda, resp. po obou stranách 
páteře, neboť se zde nacházejí projekční zóny veškerých vnitřních orgánů a tímto aktivujeme 
jejich činnost. 
 
V tomto období se nedoporučuje příjem antibiotik. 

V případě provádění chemoterapie lze extrakt Todikamp začít užívat nejdříve 4-5 dní po 
ukončení chemoterapie. 

Skladujeme v temnu a chladu (lze při pokojové teplotě). 

 

 

 

Tato doporučení nepředstavují lékařskou radu ani lékařskou pomoc.  

Pro oficiální lékařskou pomoc se obraťte na svého ošetřujícího lékaře. 

 

 
 

   

	



RAKOVINA	SLINIVKY		BŘIŠNÍ	(PANKREASU)	
	

	
Rakovina	pankreasu	je	onkologické	onemocnění,	při	kterém	v	důsledku	mutace	
zdravé	buňky	epitelu	orgánu	nebo	jeho	kanálů	degenerují	do	maligních.	Jedná	se	
o	jednu	z	forem	rakoviny	s	nejnepříznivější	prognózou.	Pravděpodobnost	vzniku	
maligního	nádoru	se	zvyšuje	s	adenomem,	pankreatitidou,	cysty	pankreatu	
	
	
Použití	extraktu	Todikamp®	
	
Mikroklyzmy:		
3	ml	extraktu	smícháme	se	3	ml	konopného	nebo	dýňového	oleje	a	zavedeme	do	
konečníku.	
Každodenní	procedura.	
	
Sodoterapie:	
	
Ráno	nalačno	rozpustíme	½	čajové	lžičky	jedlé	sody	ve	malém	množství	teplé	
vody	(	lepší	je	vařící)	a	doléváme	do	sklenice	studené	vody	tak,		aby	teplota	byla	
40-45	stupňů.	Vypijeme.	
V	průběhu	dne	sodu	popíjíme	mezi	jídly	,	vždy	min.	30	minut	před	a	nebo	1	
hodinu	po	jídle.	V	žaludku	nesmí	být	potrava,	resp.	nesmí		probíhat	trávicí	
proces.	
Aplikujeme	3x	denně.	
	
	
Vnitřní	příjem:	
	
Příjem	začneme	na	9-ti	kapkách	3x	denně	a	zvyšujeme	o	3-4	kapky	každý	den.	
Takto	dojdeme	do	Vypočtené	Denní	Dávky	(	VDD=	1	kapka	Todikampu	na	2	kg	
tělesné	váhy	pacienta)	a	v	tomto	objemu	pokračujeme		v	užívání	3x	denně.	
Přijímáme	30	minut	před	jídlem	a	nebo	1	hodinu	po	jídle.	
Je	vodné	extrakt	smíchat	s	konopným	nebo	dýňovým	olejem	v	poměru	3:1	(	3	
díly	Todikampu	na	1	díl	oleje	).	
Doba	užívání:	2	měsíce,	poté	udělat	4-6	dní	přestávku	a	zahájit	druhou	část,	kde	
začínáme	již	na	25-30	kapkách.	
	
Externí	aplikace:	
	
Namažte	oblast	jater	a	oblast	slinivky	2krát	denně	-	nanášejte	malé	množství	
extraktu	na	kůži	a	vtírejte,	dokud	není	zcela	absorbováno.	
	
Denní	zábaly	na	problematické	oblasti	pankreasu	a	oblasti	jater.	
	
	
Zábaly:	
Čistou	gázu	o	velikosti	dlaně	,	přeloženou	na	4x,	navlhčíme	Todikampem	a	
přiložíme	na	pokožku	v		problematické	oblasti.	Na	gázu	přiložíme	papírový	



kompres	(	pečící,	pauzovací	papír..)	a	na	to	silnou	tkaninu	(	např.	froté	
ručník).Ponecháme		působit	20-30	minut	a	zábal	odstraníme.	Pokožku	
namažeme	olivovým	mlékem	nebo	jiným	hydratačním	krémem.	
Každodenní	procedura.	
	
Doporučuje	se	1-2	x	denně	potřít	chodidla	a	oblast	zad,	resp.	po	obou	stranách	
od	páteře,	neboť	se	tím	aktivuje	činnost	veškerých	vnitřních	orgánů.	(	nacházejí	
se	zde	jejich	projekční	zóny).	
	
Nedoporučuje	se	v	tomto	období	užívání	antibiotik.	
	
V	případě	chemoterapie		je	možné	začít	Todikamp	užívat	4-6	dní	po	ukončení	
chemoterapie.	
	
Skladujte	na	chladném	a	temném	místě	(	při	pokojové	teplotě	lze).	
	
	
	
Tato	doporučení	nepředstavují	lékařskou	pomoc	ani	lékařskou	praxi.	V	případě	potřeby	lékařské	
konzultace	se	prosím	obraťte	na	svého	ošetřujícího	lékaře.	
	
	



 

Tato doporučení nepředstavují lékařskou konzultaci ani lékařské vyšetření. Pro oficiální lékařské 
vyšetření se obraťte na svého ošetřujícího lékaře. 
  

 
 
	

RAKOVINA	TLUSTÉHO	STŘEVA	
 
 

	
Sodoterapie: 
Ráno nalačno ½ čajové lžičky sody rozmícháme v malém množství horké vody ( lepší 
vařící vody), doléváme chladnou vodu do 1 sklenice, aby byla teplota 40-45 stupňů a 
vypijeme. 
V průběhu dne pijeme sodu mezi příjmem jídla, 30 minut před jídlem , nebo 1 hodinu po 
jídle. V žaludku nesmí být strava, tzn. Nesmí zde docházet k trávícímu procesu. Užívat  
až 3x denně. 
 
Mikroklyzmy: 3 ml extraktu Todikamp smíchat se 3 ml rakytníkového, dýňového nebo 
konopného oleje a zavést do konečníku.Každodenní procedůra. 
 
Externí užívání: 
Potírat a vmasírovat do oblasti jater a postižené oblasti  střeva 2x denně – malé 
množství extraktu nanést na pokožku a vtírat do úplného vstřebání. 
 
Každodenní  zábaly na problematickou oblast střeva a na oblast jater. 
 
Zábal: 
Čistou gázu o velikosti dlaně, složenou do 4 vrstev navlhčit Todikampem a přiložit na 
pokožku v problematické oblasti.Na gázu přiložit pauzovací, nebo pečící papír a nato 
hrubou tkaninu, např froté ručník. Ponechat 20 minut, potom sejmout a pokožku 
namazat hydratačním krémem – např. Olivovým, nebo jakýmkoliv hydratačním. 
Každodenní procedůra. 
 
Doporučuje se 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad a to po obou stranách od 
páteře a rovněž na chodidla. Toto velice aktivuje veškeré vnitřní orgány, neboť zde mají 
své projekční zóny. 
 
Vnitřní příjem: 
Příjem začít na 9-ti kapkách 3x denně. Každý den zvyšujeme o 2 kapky a dojdeme tak do 
VDD- Vypočtené Denní Dávky ( VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy). A 
pokraačujeme v tomto objemu 3x denně 30 minut před jídlem nebo 1 hodinu po jídle. 
Extrakt je vhodné smíchat s dýňovým nebo ještě lépe konopným olejem v poměru 3:1. 
 
Kurz příjmu: 2 měsíce, poté udělat 6-8 dní přestávku a zahájit druhou kůru, kterou 
můžeme začít na 25-30ti kapkách. 
 
V tomto období se nedoporučuje užívat antibiotika . 
V případě chemoterapie lze Todikamp začít užívat 4-5 dní PO SKONČENÍ 
CHEMOTERAPIE. 
 
Skladovat v temném a chladném místě (při pokojové teplotě(. 
 
 
 



 

Tato doporučení nepředstavují lékařskou konzultaci ani lékařské vyšetření. Pro oficiální lékařské 
vyšetření se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.  

  
РАК ЖЕЛУДКА – RAKOVINA ŽALUDKU 

 
Externí aplikace 
Dělat každodenně zábal na oblast žaludku a na oblast jater. 
Potírat oblast žaludku a jater 2x denně. 
 
 Zábal: 
Čistou gázu o belikosti dlaně na 4x přeložit a navlhčit todikampem ( 
max. 1 čajovou lžičkou). Přiložit na postižený orgán, na to přiložit 
pauzovací nebo pečící papír a navrch např froté ručník. Ponechat 20 
minut a odstranit. Natřít pokožku hydratčním krémem, např. 
olivovým. Nepoužívat kosmetiku s chemickými složkami, tzn. 
doporučuji bio. 
Každodenní procedůra. 
Kromě tohoto potírat chodidla  a záda, resp páteř po obou stranách od 
páteře ve vzdálenosti na šířku jednoho prstu. Toto aktivuje veškeré 
vnitřní orgány, neboť jsou zde projekční zóny všech  vnitřních 
orgánů. 
 
 
Vnitřní užití : 
Příjem začínáme na 7 kapkách 3x denně a každý den zvyšujeme 
dávku o 2 kapky. Takto dojdeme do Vypočtené Denní Dávky ( VDD=1 
kapka Todikampu na 2 kg váhy) , v tomto objemu pokračujeme v 
užívání 3x denně a to 30 min. před jídlem a nebo 1 hodinu po jídle. 
Preparát ničím neředíme, je vhodné zapít 1 lžičkou lněného oleje. 
 
Kurs příjmu – 2 měsíce, poté přestávka 6-8 dní a začít s další kůrou 
,kterou začínáme na 15-ti kapkách. 
Nedooporučuje se užívání silných psychotropních látek  a alkoholu ( 
ve větším množství). 
Důrazně se nedoporučuje užívání antibiotik v období příjmu 
todikampu. 
 
 

V případě  chemoterapie lze Todikamp začít užívat nejdříve  4-5 
dní  od skončení chemoterapie. 
 



ТОДИКАМП И ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ В КИШЕЧНИКЕ - recenze 
Пишу письмо в надежде, что кто-то, да и поверит в чудо, что кого-то спасет и продлит 
жизнь ТОДИКАМП. Уж поверьте мне, просто дочери врача, которая не верила ни в 
какое альтернативное лечение, кроме классического. Так вот, начну сначала. 
В 2010 году в июле у моей мамы обнаружили опухоль в толстом кишечнике, как 
впоследствии выяснилось злокачественную. Мы были в панике и в ужасе, так как была 
3-я стадия и опухоль поразила уже 1 лимфатический узел, то есть началось 
распространение. 
Была проведена операция, и опухоль удалили, поставили стому (кишечник 
опорожнялся наружу). Была назначена химиотерапия, которую должны были 
проделать примерно через месяц после операции, пока не заживут швы и раны. Мы 
ждали, … это было ужасно, мама моя по своей натуре активная женщина и врач, 
которая приходит ко всем на помощь вне зависимости от времени и расстояния. А 
тогда, ну что еще говорить, поверьте было очень трудно, сдерживать слезы, делать 
вид, что все будет хорошо. Начали мы химиотерапию в надежде на чудо. 
Чудо случилось, только не потому, что химия помогла, да простят меня врачи, а то, что 
нам впервые рассказали про Тодикамп. Начала в очередной раз рыться в интернете (а 
тогда я все время там была в надежде найти что то, что спасет маму) и нашла 
официальный сайт Тодикампа www.todikamp.ru, зашла на форум и, знаете, сразу же 
поверила всем тем людям, которые прошли через этот ад. Тогда я написала Андрею, 
который сразу же откликнулся мне. Одним словом, лекарство заказала, и начали мы 
его принимать, как прописал его Андрей. Принимали в промежутках химиотерапии и 
после нее. Это длилось примерно 4 месяца. В феврале месяце 2011 года решились на 
операцию по восстановлению целостности кишечника. Операция длилась долго и 
мучительно тяжело, нам уже казалось, что она никогда не закончится. Врач вышел из 
операционной страшно разочарованный и сказал нам, что обнаружил большую 
опухоль в том же месте и, что маме осталось прожить только год. Не хочу описывать 
наши чувства и наше состояние на тот момент. Доктор послал опухоль на 
цитологическое обследование, о котором мы даже на тот момент даже забыли, так как 
не хотели опять услышать то, что уже сказал нам хирург. Восстанавливалась мама 
трудно, прошла неделя. Папа позвонил доктору, не говоря нам об этом. На этом моя 
печальная история заканчивается. 
Доктор сообщил с большим изумлением, что опухоль это не опухоль, а просто мертвая 
ткань, то есть опухоль была, но она переродилась в мертвую ткань. Он был просто 
ошарашен. Тогда уже мой папа рассказал ему о Тодикампе. Помню еще, что когда 
снимали маме швы, доктор попросил папу назвать лекарство, которое принимала 
мама втайне от медперсонала, и большими буквами написал название – ТОДИКАМП. 
Только сейчас я могу сказать, что я почувствовала в тот момент, когда папа позвонил 
мне, что бы сообщить про гистологию опухоли. Это была радость, были слезы, была 
гордость и облегчение. 
Мама сейчас работает в двух клиниках, СЛАВА БОГУ, чувствует себя хорошо, 
принимает Тодикамп и благодарит БОГА и АНДРЕЯ за жизнь, дарованную ей. 
Наира, Армения 
Апрель 2011 года. 
Překlad: 
 
Píši dopis v naději, že někdo uvěří v zázrak a někomu zachrání život TODIKAMP. Tak  
prostě věřte mně,  dceři lékaře, která nikdy nevěřila v žádné alternativní metody léčení, 
kromě klasické medicíny. Takže začnu od začátku... 
V červenci roku 2010 byl mojí matce nalezen nádor v tlustém střevě, jak se nakonec ukázalo, 
zhoubný. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.todikamp.ru%2F&h=ATMsHd3r2X1KpOtk_wpHsXVgKpr3xjghJAXrRotZ66fOEY6ssK69TMZZVIUhlCHFUcAx7_vC-za3DoaYdnjpJyDDuHBBY0RiLjpWOdIuxcN5meC7-NC50eCm1pck8Ky_CCdiWOM5O9RZLzGmuomxQv4PTPeLytM&enc=AZOjS1qSg52FoRutDp5p3ZgvDOi2n6sGwkKi6m375tUmObGabSQVLzjuDO-svlsGKmuzqo-bU2g9Nzy6F3FBJJ4Zfr6UdXbQUVurfHNY932SLbG0qNtSW0rXhosufxsA0mGMnidgIjbBsHgP15GbyxMbyw4xfNH3c9JfdDmelfT4Ns6WqnmQw6my4SkOlTX-COcNcYfTdgMes9AXfPmGhHlG&s=1


Byli jsme v panice a hrůze, protože to bylo 3.stadium a nádor již zasáhl 1 lymfatickou uzlinu, 
to znamená, že se začala šířit. 
Byla provedena operace, nádor odstranili, vyprázdnili střevo a nasadili chemoterapii, která 
musela být provedena asi měsíc po operaci. 
Čekali jsme ... bylo to hrozné, moje matka měla náturu aktivní ženy a lékařky, který přichází 
na pomoc všem, bez ohledu na čas a vzdálenost. Ale pak, co jiného říci, věřte mi, že to bylo 
velmi obtížné zadržet slzy, předstírat, že je vše v pořádku. Začali jsme chemoterapie v naději 
na zázrak. 
A  zázrak se stal, ale  ne proto, že  by chemie pomohla, odpusťte mi, lékaři,  ale skutečnost, 
že jsme se poprvé dozvěděli o Todikampu.. Začala jsem se  prohrabávat na internetu (a 
tehdy jsem  tam byla po celou dobu v naději, že najdu něco, co zachrání matku) a našla jsem 
na oficiálních internetových stránkách Todikamp www.todikamp.ru. Otevřela jsem forum a  
ihned uvěřila  všem těm lidem, kteří prošli tímto peklem. 
Potom jsem napsala Andrejovi, který okamžitě zareagoval. Stručně řečeno,  objednala jsem 
přípravek a začaly jsme ho užívat podle pokynů Andreje. Užívaly ho v intervalech mezi 
chemoterapiemi a po nich. To trvalo asi 4 měsíce. V únoru r. 2011 se rozhodlo o operaci pro 
obnovu integrity tlustého střeva. 
Operace trvala dlouho, bylo to mučení a nám se zdálo, že to snad nikdy neskončí. Lékař 
vyšel ze sálu strašně zklamaný a řekl nám, že na stejném místě našel velký nádor a že 
matce zbývá pouhý rok života. 
Nechci ani popsat naše pocity ... 
Doktor poslal nádor na cytologii, na kterou jsme v tom okamžiku úplně zapomněli, protože 
jsme nechtěli znovu slyšet to, co nám již řekl chirurg. Přešel týden. 
Otec volal doktorovi, že nám nedali nic vědět. A zde  můj smutný příběh končí. 
 
Doktor řekl s velkým údivem, že nádor není nádorem, ale prostě mrtvá tkáň. To znamená, že 
to nádor byl, ale změnil se  v mrtvou tkáň. On byl jednoduše ohromen. Tehdy  mu již  otec 
řekl o Todikampu. 
Ještě podotknu, že když mamince odstraňovali stehy, lékař se ptal otce na název léku, který  
maminka tajně přijímala od sester, a velkými písmeny napsal  název  TODIKAMP. 
Přesně teď mohu říci, co jsem cítila v tom momentě, když mi otec zavolal a informoval mě o 
nálezu z histologie. Byla to radost, byly to slzy, byla tam hrdost a obrovská úleva. 
Maminka nyní pracuje na dvou klinikách, sláva bohu, cítí se dobře, užívá Todikamp a děkuje 
BOHU a ANDREJOVI za život, který jí dali. 
Naira, Arménie,  
Duben, r.2011 
 
 
 

 



UŽÍVÁNÍ A APLIKACE TODIKAMPU 
 
Sodoterapie: 
Ráno nalačno 1⁄2 čajové lžičky sody rozmícháme v malém množství horké vody (lepší vařící 
vody), doléváme chladnou vodu do 1 sklenice, aby byla teplota 40-45 stupňů a vypijeme. V 
průběhu dne pijeme sodu mezi příjmem jídla, 30 minut před jídlem, nebo 1 hodinu po jídle. V 
žaludku nesmí být strava, tzn. nesmí zde docházet k trávícímu procesu. Užívat až 3x denně. 
 
Mikroklyzmy: 
3 ml extraktu Todikamp zpočátku smíchat s 3 ml rakytníkového, konopného nebo dýňového 
oleje a zavést do konečníku. 3ml je asi 30 kapek (1/2 čajové lžičky). Celkových 6ml je jedna 
zarovnaná čajová lžička. Množství oleje se může postupně snižovat, až po 5-7 dnech používáme 
samotný Todikamp. Každodenní procedúra.  
Nejlepší koupit ve zdravotnických potřebách balónek na mikroklyzmata. Balonek lehounce 
zmačknout a pustit, aby se nasála opravdu jen tekutina ze lžičky. Ve svislé poloze zavést asi 2 
cm do konečníku a zase jen zlehka zmáčknout, aby se vytlačila všechna tekutina, ale nefoukali 
jsme tam zbytečně vzduch. Můžeme samozřejmě různě improvizovat. Hlavně nějak Todikamp 
dostat do konečníku. 
 
Externí aplikace: 
Potírat a vtírat oblast jater 2x denně – nevelké množství extraktu nanést na pokožku a vtírat do 
úplného vstřebání. 
 
Každodenní zábaly na oblast jater: 
Zábal: 
Čistou gázu o rozměru dlaně, složenou do čtyř vrstev navlhčit Todikampem (ne více, 
než 1 čajovou lžičkou) a přiložit na pokožku problematické oblasti. Na gázu přiložit 
zábalový papír (pauzovací, pečící) a na to přiložíme ještě hrubou tkaninu, např. froté ručník. Po 
20-ti minutách zábal sejmout a namazat pokožku olivovým olejem. 
 
Každodenní procedúra. 
Doporučuje se 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad a to po obou stranách od páteře a 
rovněž na chodidla. Toto velice aktivuje veškeré vnitřní orgány, neboť zde mají své projekční 
zóny. 
 
Vnitřní příjem: 
Příjem začít na 9-ti kapkách 3x denně. Každý den zvyšujeme o 4 kapky a dojdeme tak do VDD- 
Vypočtené Denní Dávky ( VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy). A pokračujeme v tomto 
objemu 3x denně 30 minut před jídlem nebo 1 hodinu po jídle. 
Extrakt je vhodné smíchat s dýňovým nebo ještě lépe konopným olejem v poměru 1:3 (1 lžička 
Todikampu a 3 lžičky-polévková lžíce oleje), nebo po užití Todikampu zajíst polévkovou lžící 
nějakého za studena lisovaného oleje. Pokud budete zapíjet vodou, budete pořád cítit petrolej. 
Po celou dobu užívání se doporučuje pít hodně čisté vody (vždy s odstupem od Todicampu) a 
užívat nějaký jíl (křemelinu) na pročištění střev a odvádění škodlivých a toxických látek z těla. 
 
Doba užívání: 2 měsíce, poté udělat 6-8 dní přestávku a zahájit druhou kůru, kterou můžeme 
začít na 25-30ti kapkách. 
 
V tomto období se nedoporučuje užívat antibiotika. 
 
V případě chemoterapie lze Todikamp začít užívat 4-5 dní PO SKONČENÍ CHEMOTERAPIE. 
V případě podávané slabé chemoterapie v tabletách lze kombinovat společně.  
 

Skladovat nejlépe na temném a chladném místě (možno ale i při pokojové teplotě). 

 
                
          Tato doporučení nejsou, a ani nenahrazují lékařskou konzultaci, či lékařskou praxi. 
                   Pro oficiální lékařskou pomoc se obraťte na svého ošetřujícího lékaře. 



 

Tato doporučení nejsou lékařskou konzultací nebo lékařskou praxí. Pro oficiální lékařskou konzultaci se 
obraťte na svého ošetřujícího lékaře.  

 

 
VYHŘEZNUTÍ MEZIOBRATLOVÉ PLOTÉNKY 

 
 
Externí aplikace: 
Dělat zábal na oblast problematického obratle každodenně a vmasírovat Todikamp 
2 x denně. 
 
Zábal: 
Čistou gázu o velikosti dlaně, složenou do 4 vrstev navlhčit Todikampem ( ne více, 
než 1 čajovou lžičkou) a přiložit na oblast postiženého orgánu. Navrch gázy 
přiložit papír – pauzovací, pečící… a na něj přiložit silnou tkaninu, např. Froté 
ručník. 
Ponechat 20 minut a sejmout. 
Pokožku namazat olivovým krémem ( jakýkoliv hydratační – bez chemických 
konzervantů a přísad). 
 
Doporučuje se 1-2x denně vtírat preparát do oblasti zad, po obou stranách páteře a 
rovněž na chodidla. Toto aktivuje činnost veškerých vnitřních orgánů, neboť zde 
mají své projekční zóny. 
 
Vnitřní příjem: 
Začínáme příjem na 7 kapkách 3x denně , každý den zvyšujeme dávku o 2 kapky a 
takto dojdeme až do VDD= Vypočtené Denní Dávky (VDD= 1 kapka Todikampu 
na 2 kg váhy).V tomto objemu pokračujeme 3x denně . Příjem se doporučuje 30 
minut před jídlem a nebo 1 hodinu po jídle. 
V případě, že by se dostavil diskomfort,, pozastavíme navyšování kapek na několik 
dní , zůstaneme pouze u základní dávky a poté zkusíme opět začít navyšovat 
dávku. 
Každopádně jednorázový příjem nesmí překročit VDD! 
Preparát ničím neředíme, je vhodné jej zapít lžičkou  lněného, konopného, 
rakytníkového…. oleje. 
 
Kůra trvá 2 měsíce. Poté udělat přestávku na 6-8 dní a pokud je třeba, můžeme 
zahíjit druhou fázi, ve které je možné začít s 15-ti kapkami. 
Nedoporučuje se užívat silné psychotropní léky ani nadměrné množství alkoholu. 
Důrazně se nedoporučuje v tomto období užívat antibiotika. 
Skladovat v temnu a chladu. (při pokojové teplotě). 
 
 

 



Zánět močového měchýře 
 
 
Vnitřní příjem: 
Příjem začít na 9-ti kapkách 3x denně. Každý den zvyšujeme o 4 kapky a dojdeme 
tak do VDD- Vypočtené Denní Dávky ( VDD= 1 kapka Todikampu na 2 kg váhy). A 
pokračujeme v tomto objemu 3x denně 30 minut před jídlem nebo 1 hodinu po 
jídle. 
Extrakt je vhodné smíchat s dýňovým nebo ještě lépe konopným olejem v poměru 
1:3 (1 lžička Todikampu a 3 lžičky-polévková lžíce oleje), nebo po užití Todikampu 
zajíst polévkovou lžící nějakého za studena lisovaného oleje. Pokud budete zapíjet 
vodou, budete pořád cítit petrolej. 
Po celou dobu užívání se doporučuje pít hodně čisté vody (vždy s odstupem od 
Todicampu) a užívat nějaký jíl (křemelinu) na pročištění střev a odvádění škodlivých 
a toxických látek z těla. 
 
 
Doba užívání: 2 měsíce, poté udělat 6-8 dní přestávku a zahájit druhou kůru, 
kterou můžeme začít na 25-30ti kapkách. 
 
 
Externí aplikace: 
Potírat a vtírat v oblasti močového měchýře 2x denně – nevelké množství extraktu 
nanést na pokožku a vtírat do úplného vstřebání. 
.  
 
Každodenní zábaly na postiženou oblast močového měchýře: 
Zábal: 
Čistou gázu o rozměru dlaně, složenou do čtyř vrstev navlhčit Todikampem (ne více, 
než 1 čajovou lžičkou) a přiložit na pokožku problematické oblasti. Na gázu 
přiložit zábalový papír (pauzovací, pečící) a na to přiložíme ještě hrubou tkaninu, 
např. froté ručník. Po 20-ti minutách zábal sejmout a namazat pokožku olivovým 
olejem. 
 
 
Každodenní procedúra. 
Doporučuje se 1-2 x denně vtírat Todikamp do oblasti zad a to po obou stranách od 
páteře a rovněž na chodidla. Toto velice aktivuje veškeré vnitřní orgány, neboť zde 
mají své projekční zóny. 
 
V tomto období se nedoporučuje užívat antibiotika. 
 
V případě chemoterapie lze Todikamp začít užívat 4-5 dní PO SKONČENÍ 
CHEMOTERAPIE. 
V případě podávané slabé chemoterapie v tabletách lze kombinovat společně.  
 

Skladovat nejlépe na temném a chladném místě (možno ale i při pokojové teplotě). 

 
                
          Tato doporučení nejsou, a ani nenahrazují lékařskou konzultaci, či lékařskou praxi. 
                   Pro oficiální lékařskou pomoc se obraťte na svého ošetřujícího lékaře.  
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