
Velice stručný návod k léčbě civilizačních nemocí 
Zde jsou shrnuty moje mnohaleté poznatky k úspěšné léčbě rakoviny a v podstatě i všech civilizačních nemocí. Zahrnul jsem sem všechny 

doporučované postupy při tom  nejideálnějším postupu. Je mi jasné, že ne každý si může dovolit nebo je schopen a ochoten absolvovat vše. 

Pokud se ale dodrží buď vše, nebo alespoň většina, léčba je opravdu velmi efektivní a poměrně rychlá. Už po 2 týdnech začnete pozorovat 

výsledky na sobě a po měsíci budou už i u lékařů značně měřitelné 

Co je rakovina (a v podstatě všechny civilizační nemoci) nastudujte ZDE 

Úkolem celé léčebné a očistné terapie je: 

1. Odkyselit a vyčistit vnitřní prostředí organismu (buněčný a mezibuněčný prostor) od 

organických a anorganických patogenů a nastolit normální a acidobazické prostředí 

organismu. Nejdůležitější je zbavit se plísní, parazitů a kvasinek, které do nás vylučují 

mykotoxiny, kyseliny a neurotoxiny. 

2. Znovu vyživit organismus a to hlavně organickými minerály, které jsou již téměř vyčerpané, 

neustálou snahou organismu o neutralizaci kyselin a jedů. 

3. Navýšit vibrace fyzického i energetických těl 

 

Očista organismu (opět zdůrazňuji, že se jedná o nejefektivnější postup. Někteří lidé možná některé procedury nemohou nebo 

nechtějí z různých důvodů absolvovat. Ale popíši prostě ten nejideálnější stav) 

Hlavní účel - co nejvíce nasytit organismus, tkáně, orgány, kosti, střevo apod. lékárenským petrolejem 

s ořešákem - Todicampem. Co nejrychleji a nejefektivněji odvézt z těla zbytky mrtvých plísní, kvasinek, 

parazitů a rozpuštěných usazenin, které Petrolej pozabíjí a rozpustí. 

 Přestat okamžitě  a nekompromisně zanášet organismus kyselinami a jedy. Určitě alespoň po 

dobu léčby. Vše popsáno ZDE 

 Začít čistit zanešený organismus. Vše popsáno srozumitelně ZDE 

 Kompletní materiál k očistě ke stažení ZDE 

 Očista střeva Hydrocolon terapií  nebo domácími klystýry (popis metody Hydrocolon terapie 

ZDE – již je v každém větším městě)  

 2x týdně sauna, infra sauna, pára. Velmi účinně odstraňuje znečištěné tělní tekutiny s 

kyselinami a toxiny a nahradí a doplní novou a čistou  tělní tekutinou.  

 1x týdně lymfatické masáže nebo alespoň nějaké masáže celého těla – určitě najdete někde 

poblíž. Případně pobyt ve výřivce.  

 Zpočátku každý den 1 – 3 hodiny odkyselovací koupele v MeineBase. Popsáno ZDE . Po 14 

dnech 3-4 týdně alespoň 40 minut.  

 ZeolithMed k odvodu toxinů ze střeva ZDE 

 Doplnění zdravých bakterií do střeva japonskými probiotiky OMX 

 Očista a podpora jater ostropestřecovou pastou 3-4 lžičky denně 

 1-3x denně 0,25 l vodu obohacenou vodíkem z generátoru vodíku nebo kupovanou 

Aquastaminu 

 1-3 denně odkyselovací čaj 7x7 KrauterTea 

 Lékárenský petrolej Todicamp přesně podle návodu – několika násobně urychlí a zefektivní 

očistu těla. To právě Todicamp zabíjí „to“, co do nás vylučuje jedovaté výměšky a proti tomu 

se pak tělo a imunitní systém brání nekontrolovatelným množením buněk. Návod zašlu na 

požádání z emailu info@foxylife.cz Veškeré informace je potřeba znát jako básničku a 

opravdu velice důkladně prostudovat www.lekarenskypetrolej.cz . Zkušenosti říkají, že 
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nemoci odcházejí po 3-4 lahvičkách Todikampu. Samozřejmě podle váhy člověka a toho, jestli 

se dělají i obklady, mikroklyzmata, potírání, apod. Pak je potřeba 4-7 lahviček 

 

 Objednat z Moldávie Apramar – vitamín b17 https://todicamp.com/product/apramar. 

Nejlépe napsat email na office@todicamp.com, můžete i mým jménem (anglicky nebo rusky, 

klidně překladačem). Oni už přesně ví, jak sem balíček zaslat, aby ho celníci nevrátili zpět. Na 

jednu kúru popsáno ZDE potřebujete 5 krabiček.   

 

Vyživení organismu 

 3x denně 1-2 ampulky mořské plazmy 

 3x denně 1-2 lžičky rostlinného granulátu WurzelKraft 

 1x vrchovatá čajová lžička denně organické síry FOXYMSM 

 3x denně Mladý ječmen a Chlorellu podle návodu dávkování 

 Co nejvíce zeleniny a zeleninových šťáv (ne ovocných, kvůli cukru) 

 2-3 litry a více čisté, nejlépe vlažné vody denně 

 Různé bylinkové čaje dle chuti 

 

Navýšit vibrace a očistit energetická těla 

 Navýšit vibrace ZDE 

 Očista energetických těl na křišťálové posteli  

 Očista energetických těl a karmických zátěží apod. ZDE  Telefonní kontakt zašlu na požádání  

 

Je jasné, že ne každý může do sauny. Ne každý si chce čistit střevo. Přestat úplně jíst maso apod. Ale 

kdo chce změnu z Nemoci ke zdraví, musí samozřejmě udělat změnu. A alespoň po dobu léčby 

vystoupit ze své komfortní zóny a vzdát se oblíbeného. A naopak přidat neoblíbené a do té doby 

nepředstavitelné.  

Ještě se mi nestalo, aby klient, který dodržoval výše uvedené postupy se neuzdravil, prakticky 

z jakékoliv nemoci ( samozřejmě hovořím i o rakovině). Pokud samozřejmě už nepřišel s fyzickým 

tělem úplně zničeným chemoterapií nebo ozařováním. Tam už není opravdu někdy cesty zpět.  
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