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Andrey Kutuzov Petrolej je zázračný léčitel 

 

Od autora 

Léčivé vlastnosti petroleje byly člověku známy od starověku. Rozsah jeho 

léčivých použití je překvapivě široký. Současně lze petrolej, na rozdíl od mnoha 

jiných způsobů alternativní medicíny, které se v poslední době staly tak 

populárními, nazvat se vší odpovědností skutečně lidovým a zároveň časem 

prověřeným lékem. 

Stačí si například připomenout, že během první světové války pro vojáky v 

zákopech byl petrolej ve skutečnosti hlavním prostředkem k léčbě ran a zranění při 

absenci řádně zavedené lékařské péče, jakož i jistým prostředkem boje proti 

parazitům (hlavě a vším) ). A je třeba poznamenat, že se s těmito úkoly vyrovnal 

dobře, a to i přes nedostatek antibiotik a účinných insekticidních přípravků. 

Odpůrci používání petroleje jako léku tvrdí, že je jedovatý. Poté, co byla 

dokonce i oficiální klinická medicína nucena rozpoznat petrolej a určité léky 

připravené na jeho základě (zejména například Todikamp), slyšet to je 

přinejmenším zvláštní. Jedem se může stát téměř cokoli, ale univerzální léky jako 

petrolej jsou extrémně vzácné. 

Pokud jde o tradiční léčitele, všichni věří, že léčba petrolejem (za přísného 

dodržování doporučení a receptů) nezpůsobuje komplikace ani žádné vedlejší 

účinky. 

Dnes je jasně viditelný určitý pokrok ve vztahu k léčivým vlastnostem petroleje 

ze strany akademické vědy. Doufejme, že v blízké budoucnosti oficiální medicína 

plně převezme většinu časem prověřených a zkušeností mnoha generací receptů z 

arzenálu petrolejové terapie. 

Část I. Obecné informace 

Kapitola 1 Co je to petrolej 

Obecná charakteristika 

Petrolej (z anglického petrolej , z řeckého kerys - vosk) používal člověk již od 

starověku; primárně primárně jako hořlavý materiál pro domácí osvětlení. 

Tato látka je produktem frakční destilace oleje a je směsí nasycených 

uhlovodíků. Hlavní fyzikální vlastnosti jsou následující: vaří při teplotě 110 až 320 

° C (což závisí na stupni frakčního čištění). Měrná hmotnost je 0,80–0,85 g / 

cm 3 . Jedná se tedy o kapalinu lehčí než voda se specifickou neostrou vůní a 

chutí. Chemické složení, stejně jako mnoho vlastností petroleje, se může zcela lišit 
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v závislosti na tom, z jakého oleje byl produkt získán, a také na metodách 

následného zpracování a čištění. 

Mimochodem, seznam produktů získaných z oleje a majících léčivé vlastnosti, 

petrolej není v žádném případě vyčerpán (viz o tom v příslušné části). Takže ropná 

frakce (destilát) je jistě podrobena jednomu nebo druhému zpracování. Jedná se 

hlavně o čištění, ale lze ho provádět mnoha způsoby, což ovlivňuje vlastnosti 

konečného produktu. 

Jedním z hlavních úkolů čištění je odstranění nečistot: negativně ovlivňují 

hořlavé vlastnosti petroleje a také jeho vlastnosti, jako je vůně, barva a 

trvanlivost. Na vzduchu získává surový petrolej velmi rychle hnědou barvu a velmi 

štiplavý nepříjemný zápach právě díky mnoha nečistotám, které obsahuje. 

Nejběžnějším způsobem průmyslového čištění frakčního petroleje je to, že se na 

něj postupně působí kyselinou sírovou a 25% roztokem hydroxidu sodného a poté 

se promyje vodou. Kyselina sírová oxiduje a rozpouští nečistoty, zatímco hydroxid 

sodný neutralizuje kyseliny, fenoly, různé pryskyřičné látky a nečistoty síry. Po 

závěrečné fázi čištění - mytí - zbytky sody a jejích solí, produkty kyselých reakcí 

jsou odstraněny z petroleje a je připraven ke spotřebě pro domácí účely. 

Ale jak již bylo zmíněno, tato metoda čištění petroleje není zdaleka jediná; 

existují i jiné technologie. 

Vysoce kvalitní petrolej by měl být buď bezbarvý nebo jen sotva znatelným 

nažloutlým nádechem a jeho vůně by neměla být drsná ani dráždivá. 

Historický odkaz 
Lidé objevili léčebné vlastnosti petroleje už dávno a první boom v petrolejové 

terapii nastal před sto lety, kdy bylo, stejně jako dnes, napsáno a mluveno o 

léčivých vlastnostech petroleje hodně. 

Druhy petroleje 

Petrolej pro domácí účely (zpravidla osvětlení) se vyrábí ve dvou druzích: 

takzvaný lehký petrolej se používá k doplňování petrolejových lamp, kamen, 

ohřívačů všeho druhu a jiných podobných zařízení. 

Těžký petrolej nebo pyronaft se v průmyslu více používá kvůli relativně malému 

nebezpečí požáru. Pironaft se používá například k osvětlení dolů, skladů, 

technických místností, používá se v majácích atd. Nicméně mezi nimi není žádný 

významný rozdíl, pokud vezmeme v úvahu použití pro léčebné účely: lehké i těžké 

odrůdy vyžadují předběžné čištění. 

Vzhledem k tomu, že se petrolej široce používal jako palivo v letectví a poté v 

kosmickém průmyslu, objevil se takzvaný letecký petrolej. 

Je to vysoce rafinovaný produkt a někteří odborníci na léčbu petrolejem věří, že 

v mnoha případech jej lze použít k ošetření bez dalšího čištění. 

Pokud však jde o zdraví, vždy je nejlepší hrát na jistotu. První věc, kterou by se 

měli naučit ti, kteří se rozhodli vyzkoušet si na sobě léčivou sílu petroleje, je to, 

že vždy potřebuje předběžnou očistu . 

Naši dědečkové to věděli, když je před přípravou léčivých přípravků z petroleje 

čistili jednoduchou, ale účinnou metodou - filtrací. 



Dnes existuje několik osvědčených technologií pro domácí čištění petroleje, 

které se osvědčily v praxi. S nimi začneme seznámit se s touto úžasnou látkou: k 

výrobě léčivých přípravků se používá pouze rafinovaný petrolej. 

Metody čištění petroleje doma 

Pro účely léčby lze petrolej používat jak externě, tak interně, nicméně vám 

znovu připomínáme, že byste za žádných okolností neměli být líní čistit jej. Je 

pravda, že tradiční medicína má několik receptů, ve kterých se doporučuje používat 

pouze nerafinovaný petrolej, ale všechny tyto případy jsou bez výjimky speciálně 

stanoveny (výjimkou není ani kniha, kterou držíte v rukou). Čištění je tedy 

posvátné. Důrazně se doporučuje čistit rovnoměrně letectví, nejčistší ze všech 

dostupných typů tohoto nástroje. 

Čištění horkou vodou 
V nádobě vhodného objemu (nejlépe skleněné) smíchejte litr petroleje s litrem 

vroucí vody a dobře protřepejte. Po pěti až sedmi minutách, když se směs trochu 

usadí, se vytvoří tři vrstvy: voda, petrolej a oddělovací vrstva - v ní jsou umístěny 

hlavní zbytečné nečistoty. Proto se nejprve pomocí polyetylénové trubice odčerpá 

voda a poté, pokud je to možné, opatrně vypusťte separační vrstvu a v ní 

nahromaděné nečistoty. To je obecně snazší udělat vypuštěním části rafinovaného 

petroleje. 

Někdy se používá zjednodušená technika: petrolej s vroucí vodou se protřepe, 

nechá se usadit a poté se vypustí vrchní vrstva, která se skládá z čištěného 

petroleje. Tato metoda však poskytuje výrazně horší výsledky ve srovnání s první. 

Čištění stolní solí 
Na litr petroleje si vezměte 1/2 šálku kuchyňské soli (nejlépe nejlepší kvality a 

jemného mletí). Důkladně promíchejte a aniž byste se nechali usadit, nalijte do 

misky vhodného objemu s úzkým hrdlem. Dále naplňte nálevku pevně stlačenou 

vatou (nebo vatovým tamponem) a směs opatrně napněte tímto filtrem. 

V dalším kroku by měl být takto filtrovaný petrolej udržován ve vodní lázni po 

dobu nejméně jedné a půl hodiny. 

Poté by měl být vyčištěný petrolej vypuštěn do nádoby z tmavého skla pro další 

skladování. 

Čištění filtrací přes uhlí 
Tato metoda spočívá ve filtraci petroleje přes sorbentovou vrstvu. V lidové praxi 

se pro tento účel nejčastěji používá dřevěné uhlí, které se získává hlavně z 

březového dřeva. Před vlastní filtrací by měl být petrolej mírně 

zahřátý. Doporučuje se filtrovat nejméně třikrát (nejlépe čtyřikrát) - pokaždé, když 

se uhlí změní na čerstvé. Někdy se petrolej dále filtruje přes silný plátek žitného 

chleba. 

Závěrem si možná stojí za zmínku, že destilace je stále optimální metodou 

čištění, ale není možné ji doporučit doma: tato metoda vyžaduje přítomnost 

speciálního zařízení, aby se zabránilo explozi par. 

Kapitola 2 Základy léčby petrolejem 



Petrolej a ořechový extrakt. Domácí vaření 

Extrakt z petrolejových ořechů je jedním z nejběžněji používaných k léčbě léků 

na bázi petroleje. 

Pozoruhodné vzájemné posílení léčivých vlastností složek takové směsi bylo 

zaznamenáno již dávno; existují dokonce i speciální léky, včetně domácích 

Todikampi, zahraničních „Todiklark“ a „Fitodik“. 

Budeme o nich mluvit níže.[1] Nyní se primárně zajímáme o otázku, jak připravit 

tento skutečně zázračný lék doma. 

Chcete-li tedy připravit petrolejový ořechový extrakt, musíte udělat následující. 

Zelené vlašské ořechy zralé na mléko (můžete projít mlýnkem na maso) 

rozdrobte a naplňte je skleněnými nádobami vhodného objemu o dvě třetiny. Misky 

by měly být takové, aby je bylo možné uzavřít pevně zabroušeným korkovým nebo 

plastovým víkem. 

Nalijte surovinu předem rafinovaným petrolejem (nejlépe leteckým petrolejem), 

pevně uzavřete víko a trvejte na chladném tmavém místě po dobu nejméně 3 týdnů. 

Po uplynutí této doby musí být kapalina důkladně přefiltrována přes tenkou látku 

(alespoň šest vrstev). Poté můžete zbytky z rostlinného materiálu vytlačit a také 

velmi důkladně napnout. Extrakt je připraven! 

Nyní musí být nalita do jedné nebo více nádob, nejlépe z tmavého skla, a 

uložena na chladném a tmavém místě. Doba použitelnosti extraktu vyrobeného 

podle této techniky není delší než jeden rok. 

Indikace pro použití petroleje pro léčebné účely 

Dosud přísně vědecké metody prokázaly, že léčivé vlastnosti petroleje jsou do 

značné míry způsobeny obsahem dráždivých, dezinfekčních a jiných biologicky 

aktivních látek. V některých zemích lze v lékárně koupit speciálně vyčištěný 

petrolej pro léčbu řekněme radikulitidy. 

U nás však tento starodávný lék dnes nedostal plné uznání od oficiální 

medicíny. Mezitím mohou různé prostředky a přípravky, které zahrnují petrolej, 

pokud nejsou zcela vyléčeny, pak mají v každém případě vážný pozitivní účinek na 

velmi mnoho nemocí a patologií. Níže je uveden jejich seznam - možná ani zdaleka 

úplný (!). 

• Nemoci a poruchy kardiovaskulárního systému (včetně aterosklerózy a 

následků infarktu myokardu). 

• Plicní onemocnění (bronchiální astma, chronická bronchitida, plicní 

tuberkulóza). 

• Nemoci gastrointestinálního traktu a trávení. 

• Nemoci štítné žlázy (včetně tyreotoxické strumy). 

• Nemoci ledvin a močových cest. 

• onkologická onemocnění jakékoli fáze, včetně šíření metastáz; 

• nachlazení (včetně chřipky a akutních respiračních infekcí), tonzilitida; 

• bolesti hlavy, migrény; 

• hemoroidy; 
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• trauma, špatně se hojící rány a kožní vředy; 

• kožní onemocnění (včetně těch způsobených parazity). 

V této knize vám jsou nabídnuta doporučení a jednotlivé recepty pro každou z 

výše uvedených nemocí a poruch z rozsáhlého arzenálu tradiční medicíny. 

Standardní režimy léčby petroleje při perorálním podání 

U mnoha nemocí se režimy pro příjem purifikovaného petroleje prakticky 

shodují. Zdá se, že čtenáře bude zajímat, jak je poznat: budou v budoucnu velmi 

často zmiňováni, již při popisu léčby konkrétních patologií. 

Mělo by se pamatovat jen na to, že jedním ze základních principů tradiční 

medicíny je princip individuálního přístupu ke každému pacientovi, proto jsou zde 

přísné šablony samozřejmě zcela nepřijatelné. To platí jak pro samotnou dávku, tak 

pro dobu trvání léčby, které jsou do značné míry určeny individuální citlivostí 

nemocného, stejně jako věkem a metabolickými charakteristikami. 

 
 

Obvyklé schéma 

 
 

 

 

 

 

 

 



Lehké (šetřící) schéma 

 
 

Schéma použití petrolejově-ořechového extraktu (pokud není uvedeno v 

receptu) 
Pro prevenci nemocí, celkové posílení těla a při léčbě mnoha onemocnění se 

extrakt užívá ve 2-3 kapkách na kousku cukru nebo ve sladkém čaji třikrát denně, 

nejlépe před jídlem. Standardní průběh takové léčby trvá zpravidla až měsíc, ale ne 

déle. Při absolvování tohoto kurzu se doporučuje zahrnout do vaší stravy čerstvé 

zeleninové a ovocné šťávy a vypít je denně ve sklenici třikrát denně. 

Co potřebujete vědět, aby léčba byla úspěšná 

Úspěšnost léčby petrolejem závisí v první řadě na samotném pacientovi, jeho 

kázni a vážnosti jeho přístupu k jeho zdraví. Nepochybně však hrají roli faktory, 

jako je obecný stav těla, věk, stupeň a forma vývoje nemoci. Tyto faktory by měly 

být vždy brány v úvahu. Mimochodem, bez výjimky jsou všechny prostředky a 

metody tradiční medicíny vždy založeny na přísně individuálním přístupu ke 

každému člověku a vlastnostech jeho těla. Petrolej zde není výjimkou. 

Je však možné něco udělat, aby byla léčba co nejúčinnější a nezpůsobila žádnou 

újmu? Ano můžeš. 

Zde je několik užitečných praktických tipů, které se přímo vztahují k léčbě 

petrolejem. 

• Užívání drog na bázi petroleje je při léčbě dětí velmi nežádoucí. 



• Výživa hraje při léčbě petrolejem obrovskou roli. Současně se doporučuje 

zahrnout do stravy co nejvíce potravin bohatých na vitamíny a stopové prvky - 

různé druhy zeleniny, ovoce, obiloviny, potraviny s vysokým obsahem bílkovin. 

• V době přímého průběhu léčby podle jednoho nebo druhého schématu se 

doporučuje konzumovat plnotučné mléko, máslo, cibuli, česnek a také rybí olej (to 

vše samozřejmě v rozumném množství). Med a další včelí produkty jsou také velmi 

užitečné. 

• Je důležité pít dostatek tekutin (alespoň šest sklenic denně a lépe - více) jak 

během léčby, tak v určitém období po jejím ukončení. 

• Nakonec bylo zjištěno, že nadbytek vápníku je důležitým faktorem úspěchu, 

kterého lze dosáhnout jak konzumací vhodných potravin, tak použitím doplňků 

stravy obohacených o tento minerál. 

Absolutně kontraindikováno při léčbě petrolejem: 

• kouření; 

• alkohol (v jakémkoli množství); 

• silný čaj nebo káva; 

• podchlazení těla. 

Pokud si někdo myslí, že alkohol je obecně vždy kontraindikován, 

doporučujeme, aby si pečlivě přečetl údaje o narkotickém účinku petroleje na 

nervový systém. V kombinaci s příjmem alkoholu může být petrolej opravdu velmi 

škodlivý! 

Pozornost! Petrolej je kategoricky kontraindikován u osob s onemocněním jater. 

Po užití petroleje uvnitř někdy dochází k pálení v žaludku, říhání, méně často 

nevolnost. Pamatujte si tedy: léčivé přípravky na bázi petroleje by měly být užívány 

nalačno. Po užití léku se doporučuje zdržet se jídla po dobu nejméně 2 

hodin. Kromě toho je žádoucí odpočívat (sedět nebo ležet). 

Před aplikací topického petroleje byste měli vždy provést kožní test, abyste zcela 

vyloučili možnost vzniku alergické reakce. Petrolejové přípravky je možné 

používat pouze při absenci kožních defektů. Mimochodem, musíte si uvědomit, že 

u lidí s velmi jemnou pokožkou může způsobit popáleniny bez poškození pokožky. 

A na závěr ještě jedna, čistě praktická rada: po procedurách s vnějším použitím 

petroleje se doporučuje pokaždé namazat oblasti pokožky, které mu byly 

vystaveny, vazelínou nebo zvláčňujícím krémem. Tím zajistíte, že se pokožka 

neodlupuje. 

Část II. Léčba petrolejem 

Kapitola 3 Petrolej a nemoci století 

V tomto případě pod pojmem nemoci století rozumíme ty nemoci, které se v naší 

době obzvláště rozšířily v důsledku daleko od měnících se životních podmínek 

(například kardiovaskulární a alergická onemocnění), nebo ty, pro které klinická 

medicína stále existuje nemá účinné prostředky prevence a léčby (tuberkulóza, 

maligní nádory). 



Plicní tuberkulóza 

odkaz 
Léčba tohoto extrémně závažného onemocnění by měla být pouze 

komplexní. Kromě lékové terapie musí takový komplex určitě zahrnovat 

následující prvky: 

• přísný režim; 

• správná výživa podle zvláštního schématu; 

• aero a fytoterapie; 

• fyzioterapie; 

• ošetření v sanatoriu. 

Kurz by měl být prováděn pod dohledem lékaře a měl by být zaměřen na úplné 

obnovení vitálních sil v těle pacienta, jeho vytvrzení a především na zvýšení 

celkového imunitního stavu. 

Léčba petrolejem 

Recept číslo 1. Šťáva z černé ředkvičky s medem a petrolejem 
Vezměte velkou černou ředkvičku a vyřízněte jádro tak, aby se vytvořila 

uzavřená dutina. Roztavený teplý med (nejlépe vápno) se tam nalije po dobu tří 

hodin. Potom se výsledná šťáva vypustí a přidá se k ní rafinovaný petrolej (podíl 

šťávy a petroleje je 10: 1). 

Nástroj by měl být užíván 1 čajovou lžičku 3krát denně půl hodiny před 

jídlem. Průběh takové léčby je nejméně 2 týdny, ale ne déle než měsíc. 

Recept číslo 2. Kneippovy zábaly 
Připraví se směs: květový nebo vápenný med (roztavený), čištěná síra, čištěný 

petrolej v poměru 2: 1: 2 a důkladně se míchá, dokud se nezíská homogenní hmota. 

Připravte roztok: na litr převařené vody - 200 g stolního octa a 2 lžíce. lžíce 

obyčejné kuchyňské soli. 

Kůže na hrudi pacienta je důkladně omyta mýdlem a otřena alkoholem nebo 

vodkou, poté je výsledná mast aplikována (oblast srdce by měla zůstat otevřená). 

Poté naneste hadřík namočený v roztoku soli a octa a zavřete jej nahoře jako 

obklad. Pacient je zabalen v teple a nechá se dobře potit. 

Po hodině a půl se pokožka znovu omyje a otře do sucha; pacientovo prádlo by 

mělo být vyměněno. 

Takové postupy se provádějí denně, jednou denně, ne více než 10 procedur v 

průběhu léčby. Kurz lze opakovat za měsíc a půl. 

Recept číslo 3. Med a šťáva z aloe s petrolejem 
Připravte směs: lipový med, šťávu z aloe, olivový olej - každý pouze 200 

ml. Poté připravte odvar z lipy (květů) a ovislých březových pupenů. Vezměte 

suché drcené suroviny ve stejných částech, promíchejte, nalijte vroucí vodu v 

poměru sklenice vody na 1/2 šálku rostlinných surovin a nechte hodinu. Poté 

ochlaďte, vymačkejte a přeceďte. Smíchejte směs s infuzí, udržujte ve vodní lázni 

po dobu 20 minut a poté nalijte 100 ml čištěného petroleje. Trvejte na chladném a 

tmavém místě po dobu 2 týdnů v nádobě s víkem. 



Schéma příjmu: 1 st. lžíce 3x denně, před jídlem. Průběh léčby je 2 týdny; po 

týdenní přestávce se doporučuje opakovat. 

Poznámka. Před každým použitím produkt protřepejte. 

Recept číslo 4. Kostní vývar 
Vařte hovězí kosti (nejlépe velké) bez soli. Ochladit. Vezměte výsledné želé 

třikrát denně, 200-300 g na dávku, přidejte 1 čajovou lžičku čištěného 

petroleje. Taková léčba by měla trvat 3 týdny až měsíc. 

Tuberkulózní pleuréza 

Následující starodávný lidový lék byl v Rusku používán od nepaměti a 

poskytoval dobré výsledky, srovnatelné s dnešním masovým užíváním antibiotik, 

pouze na rozdíl od antibiotik prakticky nezpůsobuje komplikace. 

Rafinovaný petrolej se smíchá se svištěným tukem v poměru 1:20, důkladně se 

promíchá a nechá se vařit 24 hodin. Poté je lék připraven k použití. 

Schéma recepce: 3krát denně, půl hodiny před jídlem, 1 prosince. lžíce na 

recepci po dobu jednoho týdne. Po třídenní přestávce se kurz opakuje. 

Poznámka. Někteří léčitelé doporučují pro druhý postup léčby použít lék 

vyrobený podobným způsobem, ale místo svišťového tuku použijí jehněčí tuk. 

Bronchiální astma 

odkaz 
Bronchiální astma je onemocnění alergické povahy, v jehož klinickém obrazu 

jsou záchvaty astmatu ústřední (je obtížné nevdechovat, ale vydechovat). Tyto 

záchvaty jsou způsobeny křečemi průdušek, otokem jejich sliznic a zvýšenou 

sekrecí hlenu. 

Kurz je cyklický, fáze exacerbace (útoky) jsou nahrazeny remisi (relativní 

odpočinek). Široká škála alergenů může způsobit záchvat bronchiálního astmatu, 

od běžného domácího prachu a pylu až po mikroorganismy. 

Útok začíná častěji v noci nebo brzy ráno - nejprve se objeví bolestivý kašel bez 

sputa a poté se rozvine typický obraz dušnosti, zatímco dýchání je hlučné se 

sípáním. Útok bronchiálního astmatu se zastaví nejčastěji podáním 

bronchodilatačních léků inhalací - pomocí kapesních inhalátorů. Pokud však útok 

nelze zastavit samostatně, může se stav pacienta postupně zhoršovat - až k rozvoji 

takzvaného status asthmaticus. V tomto stavu musí být okamžitě přivolána sanitka 

a v nemocničním prostředí je zpravidla nutná další léčba. Všichni pacienti s 

bronchiálním astmatem by měli být pod neustálým dohledem praktického lékaře 

nebo alergika a měli by být léčeni zvláštním způsobem. V alternativní medicíně 

však existuje mnoho receptů a metod léčby této nemoci, které byly mnohokrát 

testovány a ve značném počtu případů jsou skutečně účinné. Například jsou široce 

používány různé typy dechových cvičení (podle Strelnikové, Buteyko atd.), 

Akupunktura a samozřejmě bylinná medicína. 

Léčba petrolejem 



Při léčbě bronchiálního astmatu petrolejem je třeba nejprve zohlednit dva 

body. Zaprvé, astma je onemocnění s výraznou alergickou složkou, proto je nutný 

předběžný alergický test. Zadruhé, petrolej má poměrně specifický zápach, který 

sám o sobě může u některých pacientů způsobit záchvat. 

Léčba bronchiálního astmatu petrolejem se provádí podle standardního schématu 

č. 2 - šetrná volba.[2] 

Někteří léčitelé navíc doporučují používat tření na hrudi, při kterém se používá 

směs rafinovaného petroleje s olivovým nebo tekutým parafinem (ve stejných 

částech). 

Nakonec v některých případech dává kombinované použití petroleje s 

terpentýnem vynikající účinek.[3] 

Cévní mozková příhoda nebo akutní infarkt myokardu 

Po přenosu těchto nemocí se provede léčba podle následujícího schématu. 

Na 1/2 šálku teplé převařené vody, 2 kapky čištěného petroleje. Užívejte tento 

lék 3krát denně, nejméně hodinu před jídlem po dobu 2 týdnů. Tento kurz lze 

opakovat, ale až po měsíční pauze. 

Celkem dobrých výsledků se dosáhne použitím extraktu z ořechů a petroleje 

podle standardního schématu č. 2 (možnost šetření). 

Onkologická onemocnění 

Předtím, než budeme hovořit o konkrétních metodách léčby, je třeba čtenáři 

připomenout, že ve všech případech je naprosto nezbytné nejprve stanovit přesnou 

diagnózu. To může provést pouze onkolog. 

Léčba petrolejem se příznivě srovnává s mnoha dalšími nekonvenčními 

metodami v tom, že ji lze velmi úspěšně kombinovat s jinými terapeutickými 

metodami. Zdá se, že to je důvod, proč je petrolej široce používán v lidové a 

alternativní medicíně k léčbě maligních nádorů. 

Čtenář by si však měl být vědom, že jednoznačně pozitivní a trvalý výsledek 

izolované terapie s petrolejovými přípravky je dán pouze takovými prostředky, jako 

je například Todikampa, není možné je vyrobit doma. 

Na druhou stranu se také úspěšně používá čištěný petrolej a jeho tinktura na 

vlašských ořechech (extrakt) v kombinaci s poměrně velkým arzenálem léčivých 

rostlin a bylin dostupných v tradiční medicíně. 

Silná protinádorová aktivita byla prokázána zejména při kombinovaném příjmu 

petroleje s infuzí chaga (břízy). V tomto případě se purifikovaný petrolej používá 

podle úplného schématu, jak je popsáno na začátku knihy, a infuze chaga - sklenice 

3krát denně, půl hodiny před jídlem. Průběh takové léčby trvá čtyři týdny, poté 

infuze chaga pokračuje další měsíc. Doporučuje se provádět léčbu ne samostatně, 

ale pod dohledem odborníka. To je způsobeno skutečností, že léčbu podle tohoto 

schématu nelze kombinovat s příjmem jednotlivých léků - především se jedná o 

antibiotika řady penicilinů. 

https://coollib.com/b/413041/read#n_2
https://coollib.com/b/413041/read#n_3


Dnes se aktivně vyvíjí mnoho metod kombinovaného použití petroleje s jinými 

látkami při léčbě nádorů a protinádorový účinek různých rostlin zaujímá důležité 

místo v celkové struktuře komplexní terapie. Tato metoda, jako jediná metoda 

léčby onkologických onemocnění, by měla být používána s velkou opatrností: tyto 

léky jsou zpravidla silné a často jednoduše jedovaté. 

Jedním z nejvýraznějších příkladů je vývoj renomovaného léčitele V. Tiščenka, 

kdy je petrolej zařazen do jednoho nebo druhého léčebného režimu s 

hemlockovými skvrnitými léky. Hemlock je extrémně jedovatá rostlina a zde by 

měl být čtenář také varován před samoléčbou: pokud nebudete dodržovat časem 

prověřené a klinické zkušenosti, zejména dávky, můžete si poškodit zdraví. Níže je 

uveden krátký seznam těch rostlin a bylin, které dobře fungují při ošetření 

petrolejovým extraktem z vlašských ořechů (kompletní schéma) a jejich použití 

není tak toxické ani nebezpečné jako jedlovec. Tyto zahrnují: 

• strom podobný aloe; 

• šípek hnědý (ovoce); 

• Rhodiola rosea (oddenek, kořen); 

• pelargónie červené krve - odvar z oddenku; 

• ptačí horal (ledvinová tráva); 

• Angelica čínská; 

• oregano - (infuze květin) je účinná u sarkomů; 

• hřebíček; 

• třezalka tečkovaná; 

• kalina obecná; 

• bílý leknín (bílá orientální lilie); 

• malý lopuch; 

• Tatarská cibule - cibule a mletá část; 

• pikantní pryšec; 

• divoká mrkev - kořen a semena; 

• léčivé měsíčky; 

• jmelí; 

• pelyněk obecný a pelyněk hořký; 

• tansy obecný, divoký mountain ash - ovoce; 

• velký jitrocel - listy, šťáva ze stonku; 

• křídlatka ptačí (křídlatka) - tráva; 

• bahenní sušička; 

• pichlavý zubní kámen; 

• voňavá fialová; 

• divoká čekanka; 

• chaga, bříza. 

Kapitola 4 Vnější použití petroleje 

Kosmetické vady 

Lupy 



Lupiny jsou tvorba malých šupin na pokožce hlavy. Díky suchým šupinám 

pokožky vypadají vlasy neupravené a proti lupům není snadné bojovat. 

Seborrhea tuku 

Seborrhea je stav kůže, kdy se póry vylučuje mnohem větší množství sekrece 

mazových žláz kůže, než je obvyklé. Často je to kvůli jednomu nebo druhému 

porušení obecného metabolismu, nedostatku vitamínů atd. Prvním příznakem 

seborey je výrazné zvýšení sekrece mazu na obličeji, zejména v záhybech křídel 

nosu a také často na pokožce hlavy. Někdy je postižena kůže na zádech nebo na 

hrudi. Zároveň se pokožka leskne a vlasy získávají mastný a neupravený 

vzhled. Ti, kteří trpí seboreou, se často musí poradit s dermatologem. 

Oba tyto stavy jsou velmi účinně léčeny čištěným petrolejem a technika je 

stejná, proto jsou obě patologie prezentovány společně, i když jejich původ je 

odlišný. 

Léčba petrolejem 

Balzám na alkoholový olej 
Složení tohoto produktu je velmi jednoduché. Jedná se o směs petroleje s 

ricinovým olejem a vodkou v poměru 1: 2: 10. 

Složení se vtírá krouživými pohyby do pokožky hlavy asi 2–3 hodiny před 

umytím vlasů. Pokračujte v léčbě až do úplného uzdravení (obvykle ne déle než 

měsíc). 

Extrakt z kořenů lopuchu petrolejem 
Pro 20 g suchých nasekaných kořenů lopuchu - 200 ml olivového nebo 

palmového oleje. Trvejte na tmavém místě po dobu nejméně 2 týdnů, poté nalijte 1 

polévkovou lžíci. lžíce petroleje, dobře se protřepe a nechá se další týden. 

Když je produkt připraven, použijte jej stejným způsobem, jak je popsáno výše. 

Nálev heřmánkových květů je po dlouhou dobu oblíbeným prostředkem proti 

lupům. Někteří tradiční léčitelé doporučují přidávat petrolej k urychlení účinku. 

Nálev heřmánkových květů s petrolejem 
Metoda vaření. 1/2 šálku suchých nasekaných rostlinných materiálů, nalijte 2 

šálky vroucí vody a vařte dalších 10 minut. Poté odstraňte z tepla, nalijte 1 čajovou 

lžičku čištěného petroleje a dobře protřepejte, poté nechejte 2 hodiny. Ochlaďte, 

přeceďte přes tenkou látku. Pravidelně si umyjte vlasy přidáním výsledného 

produktu do vody. 

Plešatost, vypadávání vlasů 

Pro 20 g suchých drcených kořenů velkého lopuchu - 200 ml olivového 

oleje. Trvejte na chladném a tmavém místě po dobu jednoho týdne a občas se 

třepejte. Po uplynutí této doby smíchejte s petrolejem v poměru 2: 1. 

Směs by se měla vtírat do vlasových kořínků 2 hodiny před praním, jednou 

týdně. Průběh léčby je obvykle asi 3 měsíce. 

Místo olejového extraktu z kořenů lopuchu můžete také použít vodnou infuzi 

oddenků kalamusu - 1 polévkovou lžíci. lžíci drcených suchých surovin ve sklenici 



vroucí vody. Ochlaďte, vypusťte. Podíl petroleje a způsob aplikace jsou podobné 

těm popsaným výše. 

Další recept na tradiční medicínu: vezměte jednu část šťávy z aloe (rostlina musí 

být nejméně 3 roky stará), ricinový olej a med z másla (předem rozpustit ve vodní 

lázni). 5. článkem přidejte 1 lžičku čištěného petroleje na lžíce směsi a důkladně 

promíchejte, dokud nezískáte homogenní hmotu. 

Vmasírujte do pokožky hlavy půl hodiny před umytím vlasů. 

Bradavice 

Bradavice jsou benigní výrůstky na kůži. Mohou však způsobit nepříjemnosti, a 

to především proto, že nevypadají příliš esteticky. Klinická medicína s nimi bojuje 

chirurgickými metodami - používají elektrokoagulaci, kapalný dusík, kyseliny. U 

bradavic na chodidle se často používá skalpel. 

Přesto existuje dostatek důkazů, že bradavice zmizí z toho, že je jednoduše 

potřete extraktem z ořechů a petroleje (způsob výroby tohoto léku je podrobně 

popsán v příslušné části). 

Další populární recept : naneste směs čerstvě vymačkané šťávy z celandinu 

(používá se celá rostlina) na mazání bradavic přidáním vyčištěného petroleje v 

poměru 1: 5. 

Kukuřice 

Monitorování stavu pokožky nohou, její udržování v dobrém stavu je jedním z 

klíčových hygienických pravidel obecně, ale zejména se tato otázka samozřejmě 

týká žen. V kosmetických salonech jsou mozoly, kuří oka a keratinizované oblasti 

pokožky odstraněny pomocí sofistikovaných nástrojů a prostředků, i když to samé 

lze udělat doma, aniž by došlo k nepříjemným pocitům, za použití stejného 

petroleje. 

K tomu je dostačující jednou denně (nejlépe večer, před spaním) každý den 

(řekněme po práci) udělat koupel nohou z rafinovaného petroleje - nezapomeňte, že 

doba takového postupu nesmí překročit 10 minut. 

A k odstranění staré kukuřice tento recept pomůže: vezměte petrolej, 

granulovaný cukr a ledek ve stejných částech, rozemlejte, dokud se nezíská 

homogenní hmota, a rozložte na kukuřici po dobu půl hodiny, poté se produkt 

omyje teplou vodou a mýdlem. Zpravidla stačí na zmírnění kukuřice týden nebo 

dva, poté už není těžké se jí zbavit. 

Lišejník 

Nejběžnější lichen planus, pityriasis a růžový lišejník. Je to chronické kožní 

onemocnění; Abyste se zbavili nepříjemných skvrn, musíte zpravidla vyhledat 

pomoc dermatologa. 

Tradiční medicína však již dlouho zná mnoho různých způsobů léčby lišejníků, 

včetně použití petroleje. Zde je nejběžnější recept: pro tři části rybího oleje vezměte 



jednu část petroleje a důkladně promíchejte, dokud nezískáte homogenní 

hmotu. Výsledný produkt se aplikuje přímo na postiženou oblast jednou denně po 

dobu jednoho týdne. Doba trvání každého postupu závisí na individuální citlivosti 

pokožky. 

Kožní trauma 

Celkový povrch lidské kůže je poměrně velký, ale jejich hodnota je skutečně 

neocenitelná: pokožka chrání před dehydratací, přímým vystavením slunečnímu 

záření; hraje velmi významnou roli jako součást dýchacích (kožní dýchání) a 

vylučovacích (potních žláz) systémů. Je to pokožka, která chrání naše tělo před 

různými mechanickými poškozeními: oděrky, škrábance, řezné rány, třísky, 

oděrky, modřiny (hematomy) atd. A začneme úrazy. 

Poranění kůže, i když jsou běžná, nejsou v žádném případě bezpečná, jak by se 

na první pohled mohlo zdát. Zvažme některé typy takových zranění, než přejdeme 

ke skutečným kožním onemocněním. 

Modřiny a modřiny 

Nejsou zdaleka tak neškodné, jak by se mohlo zdát. Před zahájením domácí 

léčby se ujistěte, že hematom nevyžaduje kvalifikovaný lékařský 

zásah. Nezapomeňte, že modřiny, které se pravidelně objevují v různých částech 

těla, mohou být příznakem vývoje některých závažných onemocnění. 

Třísky 

Dlouho bylo poznamenáno, že pokud je pokožka nad třískou mazána čištěným 

petrolejem, pak po půl hodině štěpka vyjde na povrch a lze ji snadno odstranit 

běžnou pinzetou bez dalšího poranění kůže, jako je tomu u jiných metod 

odstraňování. 

Hmyzí štípnutí 

U lidí s alergickými reakcemi může být kousnutí hmyzem extrémně 

nebezpečné. Při prvních známkách nevolnosti, zvracení, dušnosti, křečí, závratí 

byste měli vyhledat lékařskou pomoc. 

U bodnutí včel a čmeláků může v ráně zůstat bodnutí, které je nutné okamžitě 

odstranit. Skus můžete otřít vatovým tamponem namočeným v amoniaku. 

Kousnutí klíšťaty jsou extrémně nebezpečná, protože jsou nositeli mnoha 

infekcí. Po nalezení klíštěte na těle je nutné jej odstranit pinzetou a vyhledat 

lékaře. Teprve poté můžete začít léčit kousnutí domácími prostředky. 

Popáleniny 

U těžkých popálenin, zejména na velkých plochách, je bezpodmínečně nutná 

lékařská pomoc. Do příjezdu sanitky je nejlepší nepodniknout žádné kroky k 



samoléčbě, ledaže by došlo k šoku a vyžadovalo umělé dýchání nebo stlačení 

hrudníku. Nikdy neodstraňujte puchýře na spáleném povrchu. 

U menších a povrchových popálenin můžete spálenou oblast ochladit ponořením 

do studené vody nebo pod tekoucí vodou. 

Vzhledem k významným zdravotním rizikům spojeným s omrzlinami a 

popáleninami lze bylinnou léčbu zahájit až po konzultaci s lékařem. 

Omrzlina 

Jedná se o dostatečně vážná a nebezpečná zranění k samoléčbě. Pokud máte 

podezření na omrzliny, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. První naléhavou 

pomoc si však můžete a měli byste poskytnout sami. Snažte se být co nejdříve v 

teplé místnosti, převlékněte se do suchého oblečení a omrzlou část těla zahřejte 

alespoň na půl hodiny ponořením do teplé (37–39 ° C), nikoli však horké vody. K 

zahřátí čela, nosu a tváří použijte vodní obklady. Nikdy nepoužívejte silné zdroje 

tepla nebo tření sněhu na omrzlinách. 

Poškození a kožní onemocnění 

Existuje mnoho kožních onemocnění: dermatitida, dermatózy, psoriáza, různé 

vyrážky (infekční a alergické povahy) atd. Začněme však kožními lézemi - 

modřinami, modřinami, ranami. 

Modřiny. Podvrtnutí, podvrtnutí 

Infuze meruňkových jader na petrolej 
Nalijte drcená meruňková jádra petrolejem (1 lžíce surovin na 100 ml 

petroleje). Výsledný produkt se nalije do nádoby s víčkem a trvá na chladném 

tmavém místě po dobu nejméně 2 týdnů za denního třepání. 

Když je přípravek připraven, lubrikují bolestivé a poraněné oblasti kůže, klouby 

a modřiny. 

Krémy na silné bolestivé modřiny 
3 lžíce. lžíce sušených a nasekaných bylin celandinu se nalijí 2 šálky vroucí 

vody a trvají na tom, že v nádobě s víkem jsou zabaleny po dobu 2 hodin. Poté 

nalijte do infuze 1 polévková lžíce. lžíci petroleje a necháme vychladnout. 

V napjatém prostředku jsou tampony z bavlněné gázy navlhčeny a aplikovány na 

bolavé místo. 

Pleťové vody pro rozsáhlý hematom 
Připravuje se směs: vlaštovičník - tři díly, hořké pelyněk (tráva) - jeden 

díl. Suché suroviny dobře rozdrťte a promíchejte, poté vezměte 1 polévkovou 

lžíci. lžící směsi a nalijte 25 g vodky, promíchejte a trvejte 15 minut. Poté nalijte 

sklenici vroucí vody, nalijte 1 polévkovou lžíci. lžíce petroleje a trvají na tom, 

zabalené, po dobu jedné hodiny v nádobě s víkem. Ochlaďte, vypusťte. 



Ve výsledném produktu se navlhčí vatový tampon a aplikuje se na postiženou 

oblast. Tampony se mění, jak schnou. Celková doba trvání procedury není více než 

hodinu. 

Ze stejného důvodu můžete použít mast připravenou podle následujícího 

receptu: 

1 polévková lžíce. lžíce třezalky a 1-1,5 lžíce. lžíce byliny celandinu (suché 

drcené suroviny) dobře promíchejte, nalijte 1 dec. lžíce petroleje a rozemele se 

rozpuštěným vepřovým sádlem, dokud nevznikne homogenní hmota. 

Aplikuje se v tenké vrstvě na poškozené místo pokryté ubrouskem. Udržujte po 

dobu 1-2 hodin. 

Odvar z jarní prvosenky 
K výrobě odvaru se nepoužívá celá rostlina, ale pouze oddenek. 

Na 1/2 šálku suchého drceného rostlinného materiálu - 300 g vroucí 

vody. Udržujte na nízké teplotě nebo vodní lázni po dobu půl hodiny, poté odstavte 

z tepla, nechte vychladnout a nalijte 1 dec. lžíce rafinovaného petroleje. 

Okamžitě přeceďte a na místo poranění naneste ubrousek namočený v produktu 

o teplé nebo pokojové teplotě. 

Hnisavé a špatně se hojící rány, trofické vředy 

Hnisavé rány 
Připravte směs: na 500 ml slunečnicového oleje - 2 lžíce. lžíce čerstvě 

vymačkané šťávy (celá rostlina) vlaštovičník a 2 lžíce. lžíce petroleje. 

Dobře promíchejte a nechte týden na chladném a tmavém místě. 

Ubrousky, hojně namočené v léku, se aplikují na ránu a zajistí se 

obvazem. Obvaz by se měl měnit dvakrát denně, přičemž je důležité pokaždé 

nechat povrch rány „odpočinout“ - ponechat jej otevřený pro přísun kyslíku po 

dobu nejméně 30–40 minut. 

Složení musí být pokaždé protřepáno, než v něm navlhčíte ubrousek. Léčba 

pokračuje podle tohoto schématu, dokud pacient nepocítí výrazné zlepšení. 

 
 

Vředy 
2 lžíce. lžíce čerstvé šťávy vymačkané ze stonku vlaštovičníku by měly být 

nality do 350-400 ml vodky a dobře protřepány. 

Trvejte na chladném a tmavém místě po dobu jednoho dne, poté nalijte 20 ml 

čištěného petroleje, protřepejte a nechte působit další čtyři dny. 

Kompozice se aplikuje na gázové obvazy, které se aplikují na postiženou oblast 

a zajistí se obvazem. Obvaz měňte dvakrát denně, pokaždé nechejte povrch rány 

„dýchat“ asi půl hodiny. Složení musí být před použitím vždy protřepáno. Léčba 

pokračuje, dokud se neobjeví známky jasného zlepšení. 

Při léčbě vředů se doporučuje při aplikaci obvazu namazat okraje povrchu rány 

čištěným petrolejem. 

 
 



Dlouhodobě nehojící se rány 
Nalijte 50 g čerstvých kořenů lopuchu sklenicí rostlinného (nejlépe olivového, 

rakytníkového) oleje a nechte působit 24 hodin. 

Poté nalijte 1 dec. lžíci čištěného petroleje, dobře protřepejte, nechejte na 

chladném tmavém místě další den, poté vařte. 

Ochlaďte, důkladně napněte. 

Navlhčete bavlněný gázový tampon a naneste na ránu a zajistěte ji lehkým 

obvazem. Uchovávejte 2 dny, střídejte dvakrát denně, pokaždé s půlhodinovou 

přestávkou. 

Podle některých zdrojů může být kurz opakován za týden (a tak dále až třikrát až 

čtyřikrát), ale v tomto případě by měl být mezi rány aplikován obklad s čerstvou 

šťávou z aloe (rostlina musí být nejméně 3 roky stará). 

Kousnutí hmyzem, paraziti 

Svrab 

odkaz 
Toto onemocnění je způsobeno klíštěm. Parazit - bělavé barvy, velikosti máku - 

žije a množí se pouze v lidské kůži. Svrab je nakažlivá nemoc; k infekci dochází 

buď přímým kontaktem, nebo ložním prádlem, oblečením. 

Ženský klíště dělá průchod v horních vrstvách kůže, ve kterém snáší 

vajíčka. Zralé larvy a samci žijí na kůži; nesnesitelné svědění se vyvíjí v důsledku 

kousnutí, což velmi rychle vede k poškrábání. Svědění je obzvláště závažné, 

obvykle v noci. 

Navenek se svrab projevuje výskytem skupin malých červených pupíků na 

kůži. Klíště přenášené pasáže jsou viditelné jako klikaté tmavé čáry; obvykle jsou 

obklopeny škrábanci a oděrkami. Často na konci mrtvice je viditelná bublina, ve 

které je bílá tečka - ženský klíště. 

Oblíbenou lokalizací zavádění roztoče svrab je interdigitální prostor, břicho, 

vnitřní strana stehen, genitálie a bradavky (zejména u žen). 

Léčba petrolejem 
Petrolej velmi aktivně bojuje proti původci svrabů - svrabům. V zásadě se 

používají dva typy léčby: místní (masti) a obecná (koupele). 

Mimochodem, výhody petroleje při léčbě svrabů uznává také oficiální 

medicína. Níže uvedený recept na masti lze objednat ve vaší lékárně na lékařský 

předpis. Ale můžete si to uvařit sami. 

Složení: petrolej - 6 ml; čištěná síra - 6 g; zelené mýdlo - 1 g; křída (jemný 

prášek) - 5 g. Všechny tyto přísady musí být velmi důkladně promíchány, dokud se 

nezíská homogenní hmota s vhodným masťovým základem (hustý rostlinný olej 

nebo lanolin) v množství 25 g. 

Masť se nanáší na postižené oblasti pokožky dvakrát denně ve silné vrstvě. Je 

vhodné zakrýt horní část čistou gázou. 

Další recept na výrobu masti proti svrabům je již z arzenálu tradiční medicíny. 



Chcete-li připravit mast na 10 g masticího základu (často vazelíny), musíte si 

vzít: petrolej - 2 polévkové lžíce. lžíce, čerstvě vymačkaná šťáva z celandinu - 1 

polévková lžíce. lžíce, suché nasekané bylinky - 1 polévková lžíce. lžíce. Masťový 

základ se doporučuje předem roztavit na velmi malém ohni nebo na vodní lázni, 

nechat jej mírně vychladnout a důkladně promíchat se zbytkem ingrediencí. 

Způsob aplikace je podobný předchozímu receptu. 

Obzvláště dobře se však osvědčily koupele s přídavkem petroleje a speciálních 

bylinných přípravků, které lidé již dlouho používají k léčbě svrabů. 

Níže uvádíme čtyři recepty na tyto poplatky. 

1. Bezinka (květiny), lékořice (kořen), fenykl (ovoce) - jen jedna 

část. Vlaštovičník (bylina) - tři části. Všechny komponenty jsou suché a frézované. 

2,5 dílu šalvěje (list), 5 dílů černého rybízu (list), jedné části heřmánku 

(květiny), tří částí dubové kůry, jedné části vlaštovičníkové byliny, pěti částí 

lopuchu (kořen), tří částí bahenního kalamusu (oddenku). Všechno je suché, 

frézované; důkladně promíchat. 

3. Šípek (ovoce), slaměnka (květiny), heřmánek (květiny) - každá po jedné 

části; vlaštovičník byliny - 10 dílů. Vysušte, rozemlejte, promíchejte. 

4. Vlaštovičník (tráva), pampeliška obecná (kořen), třezalka tečkovaná (tráva) - 

každá po jedné části; dubová kůra, provázek, bylinková tymián - na pět 

částí. Rozdrobte suché suroviny a důkladně promíchejte. 

Nyní vám řeknu, jak připravit skutečnou koupel. 

Vezměte kteroukoli z výše uvedených náplní v množství jedné a půl sklenice a 

nalijte vodu 1-1,5 cm nad povrch suroviny. Přidejte 1 polévkovou lžíci. lžíce 

petroleje, promíchejte. Přiveďte k varu, odstavte z ohně a nechejte alespoň 3 

hodiny v nádobě s pevným víkem a pevně ji zabalte. Připravte koupel s teplou 

vodou. Vývar přeceďte přes plátno a nalijte do vody. 

Ve vaně byste měli ležet alespoň 15 minut (ne však déle než půl hodiny). 

Kromě toho je šťáva z pelyňku mezi lidmi velmi populární při léčbě svrabů, 

kterými lubrikují postižené oblasti pokožky - tato metoda je vhodná pro koupele 

(ráno - šťáva, večer - koupel). 

Je třeba si uvědomit, že jednou z nezbytných podmínek pro úspěšnou léčbu jsou 

hygienická opatření. Veškeré prádlo musí být důkladně povařeno a 

vypráno; svrchní oděvy - ošetřujte v dezinfekční komoře. Je nesmírně důležité, aby 

v případě ohniska nemoci (škola, internát) podstoupili léčbu všichni pacienti 

současně. 

 
 

Pedikulóza 

odkaz 
Projevy - svědění v místě kousnutí, jako výsledek - vícenásobné poškrábání a 

později - a pustulární vyrážky. Vši se šíří z člověka na člověka prostřednictvím 

oblečení, spodního prádla, domácích potřeb a přímého kontaktu. Pedikulóza jako 

nemoc je nebezpečná, protože vši jsou velmi často nositeli řady nemocí, včetně 

nebezpečných (například tyfus). 



Léčba petrolejem 
Pokud jde o vši, petrolej oprávněně nahrazuje nejosvědčenější a nejúčinnější 

lék. Existují dvě léčby. 

 
 

Metoda aplikace 
Namažte dobře umyté vlasy petrolejem (je vhodné to udělat podél pramenů, až 

po samé kořeny), poté si hlavu na půl hodiny zabalte hustým šátkem. Poté 

intenzivně česají jemným hřebenem, aby odstranili co nejvíce hnízd, a poté si vlasy 

umyjí velkým množstvím horké vody a mýdla. Tento postup se několikrát opakuje 

až do úplného zotavení. 

 
 

Metoda aplikace emulze 
K získání emulze lze použít dva recepty: 

• Smíchejte rafinovaný petrolej se slunečnicovým nebo lněným olejem v poměru 

1: 1. 

• Nařeďte petrolej (20 g) a zelené mýdlo (15 g) v 1/3 šálku horké vody. 

Emulze se nanáší na vlasy a rovnoměrně se rozprostírá vatovým tamponem, poté 

je hlava pokryta plastovou fólií a přehozena šátkem. Doba expozice (expozice) - 

podle různých zdrojů, od 3 do 6 hodin. Po uplynutí této doby by měly být vlasy 

důkladně vyčesány častým hřebenem a poté alespoň dvakrát důkladně omyty 

teplou vodou a mýdlem. 

Po každém takovém postupu se doporučuje osprchovat se a vyměnit ložní prádlo 

a spodní prádlo. 

Kožní choroby 

Furunkulóza 
U furunkulózy se osvědčila následující lidová receptura: postižené oblasti 

pokožky jsou jednou denně potřeny čištěným petrolejem, dokud není zcela 

vyléčen. S vředy na obličeji nelze tento lék vždy doporučit kvůli možnému 

podráždění jemné pokožky. 

 
 

Ekzém 

odkaz 
U tohoto onemocnění je ovlivněna papilární vrstva epidermis. Důvody pro vývoj 

nejsou zcela jasné, ale přítomnost alergického faktoru je nepochybná. Onemocnění 

se projevuje hojnými vyrážkami malých bublin, které prasknou a na jejich místě 

jsou erozní povrchy pokryté průhlednými malými kapkami kapaliny. Pacienti trpí 

silným svěděním; ekzém má dlouhý opakující se průběh. 

Léčba petrolejem 

Recept číslo 1 



Vezměte 3 lžíce. lžíce sušeného kořene pampelišky a lopuchu, nakrájejte a 

důkladně promíchejte. Poté postupně přidávejte rafinovaný petrolej a směs neustále 

důkladně mlejte (nejlépe připravit v dřevěné nebo porcelánové maltě). Celkové 

množství petroleje je 150 ml. Takto získaný produkt by měl být skladován na 

chladném a tmavém místě; nádoba by měla mít dobře lapované víko. 

Přípravek se nanáší na postiženou pokožku jednou denně, v noci. Nahoře 

naneste těsný obvaz nebo obalte hustým hadříkem a zafixujte ho omítkou. 

Ráno by měly být zbytky léku opatrně odstraněny vatovým tamponem 

namočeným v teplé vodě. Je žádoucí, aby doba takového kurzu nepřesáhla 

týden. Po třídenní přestávce lze kurz opakovat. 

Recept číslo 2 
Připravte si nálev: 1/3 šálku sušené a práškové dubové kůry nalijte 100 ml 

rostlinného oleje (nejlépe olivového), nalijte 1 dec. lžíce petroleje, dobře 

promíchejte. Trvejte na chladném a tmavém místě po dobu jednoho týdne, poté 

dobře vypusťte. 

Způsob aplikace je podobný jako u předchozího receptu. 

 
 

Erysipelas 
Jedná se o infekční onemocnění, které vyžaduje léky předepsané lékařem. Praxe 

a zkušenosti tradiční medicíny však ukazují, že petrolej je vynikajícím doplňkem 

léčby. 

Postižené oblasti pokožky jsou potřeny čištěným petrolejem 3-4krát denně, 

ponechány po dobu 10 minut a poté omyty. V procedurách můžete pokračovat bez 

přerušení nejdéle 3 dny po sobě, poté si dejte týdenní přestávku. 

 
 

Psoriáza 

odkaz 
Toto onemocnění je charakterizováno šupinatými kožními vyrážkami ve formě 

hustých uzlin. Psoriáza je velmi rozšířená; Klinická vědecká medicína se nicméně 

nemůže pochlubit ani účinnými terapeutickými prostředky, ani přesným 

porozuměním příčin rozvoje onemocnění. Psoriáza je obecně velmi obtížně 

léčitelná. Často to začíná úplně náhle, na pozadí úplného zdraví. 

Léčba petrolejem 
Petrolej se v lidovém léčitelství dlouhodobě používá v boji proti psoriáze. Byl 

prokázán jistý, poměrně stabilní pozitivní účinek použití extraktu z vlašských 

ořechů a petroleje pro vnější i vnitřní použití v kombinaci s intenzivní vitaminovou 

terapií. Schéma použití extraktu je v této knize uvedeno ve dvou verzích. Dobrý 

účinek je navíc pozorován při použití externě speciálně připraveného reproduktoru. 

Složení: ořechovo-petrolejový extrakt, březový dehet, rybí olej (v poměru 1: 3: 

2). Ingredience důkladně promíchejte a okamžitě aplikujte na postiženou 

pokožku. Procedura se provádí jednou denně. Průběh léčby není delší než 2 týdny. 



 
 

Plísňové nemoci 
Pokud je kůže nohou postižena plísní, je účinný následující lék. 

Na 100 g rafinovaného petroleje - 50 g celandinového popela (celá 

rostlina). Dobře promíchejte, protřepejte a vyluhujte 2 týdny na chladném a 

tmavém místě. Po uplynutí této doby zahřívejte kapalinu ve vodní lázni po dobu 

půl hodiny. Ochlaďte, dobře vypusťte. 

Toto činidlo se používá k mazání lézí houbou dvakrát denně: ráno a v noci. Před 

zákrokem se doporučuje nohy lehce napařit. 

Nemoci pohybového aparátu 

Artritida (zánět kloubů) 

U zánětlivých onemocnění kloubů se takový recept osvědčil. 

Smíchejte vyčištěný petrolej s jedlovým olejem (ve stejných částech) a vtírejte 

do pokožky na místech s největší bolestí. 

Tyto postupy se zpravidla provádějí před spaním, aby bylo možné teplou zábal 

bolavého kloubu po celonočním tření. Musíte produkt otřít do sucha po dobu 10-15 

minut. Průběh léčby je týden. 

Důsledky zlomenin a zranění 

Doporučuje se potřít vlašsko-petrolejovou tinkturou. Třete kůži po místě 

poranění; tinktura se otře do sucha, načež se potřená oblast pokožky teple 

zabalí. Nejlepší účinek je dán takovými procedurami: jednou denně (nejlépe v noci) 

každý druhý den - po dobu 2 týdnů (7 až 8 procedur v průběhu léčby). Po měsíční 

přestávce lze kurz opakovat. 

Tato metoda funguje dobře s jakoukoli jinou terapeutickou modalitou - například 

s fyzioterapií, tepelným ošetřením atd. 

Osteochondróza 

S touto patologií se metoda kombinovaného použití petroleje s terpentýnovým 

třením dokonale osvědčila. (Tento recept je podrobně popsán v části Přílohy této 

knihy pro terapeutické použití terpentýnu.) 

Pata podnět 

Patní ostruha je hrotovitý růst kostní tkáně na povrchu patní kosti. Existuje 

několik důvodů pro vznik ostrohy: zranění, nadměrný stres, těsné boty atd. 

Pacienti trpí silnou nesnesitelnou bolestí; někdy dokonce trpí obecná mobilita. V 

některých případech je také možný zánětlivý proces. 

Existuje starý recept na ošetření podpatků pomocí petroleje. 



Je nutné vařit cibulovou kaši (stačí jedna středně velká hlava), přidat asi 1 

čajovou lžičku petroleje, dobře promíchat a aplikovat na bolavé místo. Uzavřete 

horní část obvazem a zafixujte (k tomuto účelu je vhodné použít starou vlněnou 

ponožku). 

Průběh léčby je obvykle až 2 týdny. S dobrou snášenlivostí s pokožkou však lze 

pokračovat až měsíc: během tohoto období dochází ve velké většině případů ke 

zlepšení. 

Před každým takovým postupem se doporučuje napařovat nohy v teplé lázni. 

Kapitola 5 Petrolej na různé nemoci 

Anémie (anémie) 

S touto patologií má tradiční medicína velmi účinný kombinovaný lék na bázi 

petroleje a sběru léčivých bylin. 

Charakteristickým rysem tohoto receptu je, že bylinný nálev a rafinovaný 

petrolej (podle schématu) je třeba brát samostatně. 

Bylinkový recept: šípek hnědý (ovoce) - 2 díly; polní penny (oddenek) - 1 

díl; Rhodiola rosea (kořen) - 1 díl. 

Všechny součásti dobře rozdrobte a promíchejte, nalijte sklenici vroucí vody a 

nechte 2 hodiny (nejlépe v termosce). Poté ochlaďte a přeceďte. 

Petrolej se užívá podle schématu ráno na prázdný žaludek. Výše uvedená 

kolekce je 3krát denně s jídlem, 1/2 sklenice na recepci. Průběh léčby je 2 

týdny. Po týdenní přestávce lze kurz opakovat. 

Nemoci štítné žlázy 

Nejprve je třeba poznamenat, že léčbu patologie štítné žlázy petrolejem lze 

doporučit pouze za podmínky, že je zcela vyloučena pravděpodobnost maligního 

růstu. Principy léčby rakoviny mají svá specifika a vyžadují samostatné zvážení. 

Nicméně, například v případě difúzní strumy, se ošetření petrolejem používá 

docela úspěšně. 

Recept číslo 1 
Dobrý terapeutický účinek je dán krátkodobými (ne delšími než 10 minutami) 

aplikacemi rafinovaného petroleje smíchaného ve stejných částech s olivovým nebo 

vazelínou na přední straně krku. 

Tato metoda léčby vyžaduje předběžný kožní test na alergickou reakci. 

Recept číslo 2 
Z květů hlohu se připravuje olejový extrakt: na sklenici suchých drcených 

surovin - 3 sklenice rostlinného oleje, trvejte nejméně 3 týdny na tmavém a 

chladném místě. Poté nalijte 2 lžíce. lžíce rafinovaného petroleje a nechte další 

týden. Po uplynutí této doby lék přeceďte a vypusťte do nádoby z tmavého skla. 

Vezměte 1 čajovou lžičku produktu třikrát denně půl hodiny před jídlem po 

dobu jednoho měsíce. Po každém týdnu nepřetržitého užívání se doporučuje udělat 

si třídenní přestávku. 



V Rostově na Donu žije a pracuje známý lékař, kandidát lékařských věd, 

endokrinolog Viktor Dmitrievič Kazmin. Jako lékař nejvyšší kategorie, vedoucí 

oddělení velké nemocnice, studuje tradiční medicínu již více než 40 let; na toto 

téma vydal mnoho knih - o léčivém využití peroxidu vodíku, zlatého kníru, různých 

rostlin a bylin. A ne tak dávno byla vydána jeho kniha o petrolejové terapii. 

Vzhledem k tomu, že V.D. Kazmin jako endokrinolog je významným 

odborníkem v oblasti onemocnění štítné žlázy, je nepochybně zajímavý jeho názor 

na léčbu této patologie pomocí petroleje. 

Ve své knize poznamenává, že při léčbě endokrinních onemocnění je petrolej 

nejúčinnější právě v případě patologie štítné žlázy a přímo doporučuje petrolej při 

léčbě tyreotoxikózy neboli Gravesovy choroby. 

Recept číslo 3 (podle V. D. Kazmina)[4] 
U toxické strumy mají obklady z rafinovaného petroleje dobrý účinek, pro který 

berou petrolej a smíchají ho s olivovým olejem. Výsledná směs se aplikuje na 

tkáňový lalok a aplikuje se 15–20 minut na přední povrch krku (v oblasti projekce 

štítné žlázy). 

K přípravě komprese je lepší použít plátno složené do čtyř vrstev. Výslednou 

směsí je namazán (impregnován) a nanesen na oblast štítné žlázy. Nahoře se umístí 

izolační vrstva z polyethylenu, poté izolační vrstva z tlakové vlny. Komprese je 

fixována obvazem. Ošetření lze provádět denně i každý druhý den. Léčba se 

provádí po dlouhou dobu - až do výrazného zlepšení stavu. Pokud pacient dobře 

snáší předepsanou petrolejovou terapii, lze obklady uchovávat ne 15–20, ale 30–40 

minut. 

Je třeba poznamenat, že V.D. Kazmin považuje petrolej za pomocnou metodu 

léčby, která musí být kombinována s léčbou prováděnou lékařem. 

Migréna, časté bolesti hlavy 

Během záchvatu migrény namažte whisky a příušní dutiny rafinovaným 

petrolejem. 

Přidejte 10 kapek čištěného petroleje na 1 čajovou lžičku čerstvě vymačkané 

šťávy z pampelišky (z celé rostliny, kromě kořenů) a vmíchejte 1/2 šálku vařené 

vlažné vody. Vezměte 2 lžíce. lžíce finančních prostředků, zaplavené mlékem a 

silné bolesti hlavy. 

Nemoci dýchacího ústrojí a dýchacích orgánů 

Rinitida, faryngitida, tonzilitida 

Akutní rýma je jedním z nejčastějších onemocnění nosní dutiny. Může to být 

buď nezávislé onemocnění, nebo projev akutní respirační virové 

infekce. Onemocnění obvykle začíná 2–4 dny po podchlazení zimnicí, obecnou 

nevolností, ucpáním nosu a bolestmi hlavy. Během akutní rýmy existují tři stadia. 

https://coollib.com/b/413041/read#n_4


První fáze je charakterizována suchostí a svěděním v nosní dutině - to je fáze 

podráždění. Během tohoto období se k léčbě používají masti, emulze nebo džusy 

léčivých rostlin s protizánětlivými a analgetickými účinky. 

Druhá fáze je charakterizována přítomností serózního (slizničního) 

výtoku. Obtížné nazální dýchání, nosní hlas, snížený čich. Předepisují se 

adstringentní léky. 

Třetí fáze akutní rýmy je fáze hnisavého výtoku. V této době se používají 

antimikrobiální léky různého původu, čerstvé džusy a olejové roztoky se 

změkčujícím účinkem. 

Akutní rýma je často (až 30%) komplikována nějakou formou sinusitidy (zánět 

vedlejších nosních dutin) - sinusitida, čelní sinusitida atd. 

Angina je zánět jedné nebo více lymfoidních formací hltanu - nejčastěji 

palatinových mandlí. Nemocní jsou většinou děti od 5 do 15 let a mladí 

lidé. Vrcholový výskyt se obvykle vyskytuje v jarním a zimním období. Dnes se 

bolesti v krku staly skutečným zdrojem závažných komplikací (jako je revmatická 

horečka a toxický šok), které jsou spojeny se snížením adaptačních schopností 

lidského těla a rozšířeným výskytem chronických zánětlivých procesů horních cest 

dýchacích. 

Inkubační doba onemocnění se pohybuje od několika hodin do 2 dnů. Začíná to 

mírnou zimnicí, bolestmi hlavy, pocením a bolestmi v krku, které se při polykání 

prudce zvyšují. Pak teplota stoupne na vysoké hodnoty. Při vyšetření hrdla je vidět 

ostré zarudnutí sliznice, otoky, velmi často - hnisavé usazeniny nebo zátky (tzv. 

Lakunární tonzilitida). Podrobný obraz druhého nebo čtvrtého dne je 

charakterizován přetrvávající horečkou, zvýšením submandibulárních a částečně 

krčních lymfatických uzlin a charakteristickými bolestmi tahu ve svalech a 

kloubech. 

Chřipka, ARVI 

Všechny výše popsané příznaky mohou být buď samostatnou patologií, nebo 

známkou nebo projevem infekcí horních cest dýchacích, nejčastěji 

virovým. Respirační virová infekce se vyznačuje velmi rychlým šířením, zejména v 

pracovních skupinách; což je způsobeno skutečností, že infekce se přenáší z 

člověka na člověka vzdušnými kapičkami. 

Při léčbě faryngitidy hraje významnou roli angína, akutní respirační virové 

infekce, dodržování odpočinku v posteli se zvýšeným příjmem vitamínů a tekutin 

(nejlépe ve formě ovocných šťáv). 

Bronchitida a zápal plic 

Komplikace respirační virové infekce, která sestupuje z nosohltanu, 

jsou tracheitida a bronchitida . Pokud se neléčí, téměř jistě vede k pneumonii 

(pneumonii). 

Při relativně mírném průběhu bronchitidy má pacient následující příznaky: 

• syrovost v hrudi; 



• suchý (méně často - mokrý) kašel; 

• pocit slabosti, slabosti; 

• teplota subfebrilu; 

• pocení. 

S těžším průběhem jsou slabost a celková nevolnost mnohem 

výraznější. Vyznačuje se silným suchým kašlem, doprovázeným dýchacími 

obtížemi a dušností, bolestmi v dolní části hrudníku a břišní stěně spojenou se 

svalovou námahou při kašli. Kašel se v budoucnu postupně zvlhčuje a sputum se 

nejprve stává mukopurulentní a poté hnisavé. Teplota zůstává vysoká několik dní. 

V případě příznivého průběhu a výsledku zmizí výše uvedené příznaky v 

průměru do sedmého dne onemocnění. 

Pneumonie je infekční onemocnění plic zánětlivé povahy, jehož původcem je 

pneumokok, méně často jiné bakterie a viry. V drtivé většině případů se 

onemocnění vyvíjí akutně - počínaje silným chladem, prudkým zvýšením tělesné 

teploty, bolestí na hrudi, která se zvyšuje při dýchání a zejména při kašli. Kašel je 

nejprve suchý, později s hlenem, který někdy obsahuje proužky krve. 

Stav pacienta je obvykle vážný. Kůže obličeje je hyperemická, často je 

pozorována bledost nasolabiálního trojúhelníku; dýchání je rychlé a mělké s 

otokem nosních křídel. Pro rozvoj pneumonie jako komplikace hraje důležitou roli 

obecné oslabení obranyschopnosti těla a vliv takových nepříznivých faktorů, jako 

je přepracování, špatná výživa, stáří atd. 

Léčba petrolejem 

Na nachlazení a virové infekce 
V případě výtoku z nosu namažte chodidla v noci petrolejem nebo k nim 

připevněte kousek látky namočený v petroleji a navlékněte si teplé ponožky. 

Bylinná sbírka: 1 díl Třezalka tečkovaná (bylina), 2 díly květů šeříku. Nalijte 

zeleninové suroviny sklenicí vodky, přidejte 1 polévkovou lžíci. lžíce petroleje, 

dobře promíchejte a nechte týden na chladném tmavém místě v misce s víkem. 

Po této době dobře protřepejte a poté důkladně přeceďte. 

Používá se při počátečních projevech nachlazení nebo chřipky jako otěr 

(zejména na hrudi a nohou). 

Smíchejte lipový květ (1 díl) s rozpuštěným medem (2 díly), nalijte 500 ml 

vroucí vody a udržujte na nízké teplotě po dobu půl hodiny. Poté nalijte 1 

polévkovou lžíci. lžíci čištěného petroleje, důkladně promíchejte a trvejte na tom, 

zabalené, po dobu 2 hodin. Ochlaďte, přeceďte, vypusťte do nádoby z tmavého 

skla. 

Schéma recepce: jednou denně (doporučeno večer) půl hodiny před jídlem, vypít 

1/3 šálku. Aplikováno na silné nachlazení. Průběh léčby je týden. 

Bylinná sbírka: jedna část třezalky (byliny), dvě části jalovce (stonek). Nalijte 

zeleninové suroviny sklenicí vodky, přidejte 1 polévkovou lžíci. lžíce petroleje, 

dobře promíchejte a nechte týden na chladném tmavém místě v misce s 

víkem. Před použitím přeceďte. 

Používá se jako tření na nachlazení, rýmu, kašel. 



Tradiční lék - roztok jedlé sody s přídavkem jódu - funguje lépe, pokud k němu 

spolu s jódem přidáte pár kapek čištěného petroleje. 

Používá se k výplachu krku v počáteční fázi bolesti v krku s bolestí a bolestmi v 

krku. 

S angínou 
Pro 3 díly horké převařené vody - 1 díl dobře vyčištěného petroleje. 

Dobře promíchejte a poté jednou přefiltrujte přes dvojitou vrstvu absorpčního 

papíru. 

Aplikováno na kloktání 2krát denně - ráno a večer. 

Před každým použitím dobře protřepejte. 

S angínou jednou denně můžete mazat přímo zapálené oblasti mandlí čištěným 

petrolejem. To je dobrý lék, ale není vhodný pro každého, který je spojen s 

individuální citlivostí na petrolej. 

Komprese z extraktu z vlašských ořechů a petroleje (způsob jeho přípravy doma 

je uveden na začátku knihy) na krku nebo na hrudi. 

Průběh léčby není více než jeden obklad denně, ne déle než 5 dní v řadě. V 

případě potřeby lze kurz po týdenní přestávce opakovat. Po kompresi je vhodné 

ošetřit pokožku zvláčňujícím krémem (nejlépe dětským). 

Pro opláchnutí se používá vodný roztok dobře vyčištěného petroleje v teplé 

převařené vodě: 1 čajová lžička petroleje ve sklenici vody. Během postupu musí 

být roztok neustále protřepáván, protože petrolej se dobře nerozpouští a hromadí se 

na povrchu vody a vytváří film. S dobrou tolerancí lze takové výplachy provádět až 

pětkrát denně, ne však déle než týden. Při zánětu vedlejších nosních dutin dobře 

pomáhá mast na bázi vnitřního vepřového tuku. 

Na 100 g tuku - 20 g petroleje vše několikrát důkladně rozemlejte. 

Vmasírujte do oblastí kůže odpovídajících výstupkům dutin (nosní hřbet, nad 

obočím, na obou stranách nosních křídel). Procedura se provádí dvakrát denně - 

ráno a večer. Průběh léčby je týden. 

Bronchitida a zápal plic vyžadují seriózní léčbu - vysoké náklady na 

farmaceutické přípravky se však ne vždy vyplatí uzdravením. A pak přijdou na 

pomoc ověřené léky z arzenálu tradiční medicíny, včetně petroleje. 

Je však třeba mít na paměti: bronchitidu v akutní fázi nelze léčit 

petrolejem; petrolejová terapie je oprávněná pouze při přechodu do vleklé nebo 

chronické formy. Totéž platí pro zápal plic. 

Jednou z osvědčených metod léčby chronické bronchitidy je perorální užívání 

petrolejového extraktu podle schématu (je uvedeno v odpovídající části této 

knihy). Volba schématu (obvyklého nebo šetřícího) závisí na mnoha subjektivních 

faktorech - věku atd., Ale hlavním je stav pacienta. 

Mnoho léčitelů doporučuje kombinovat takovou léčbu s třením petrolejem, ale 

ne všichni pacienti tento postup dobře snášejí. Proto můžete použít mast na bázi 

petroleje. 

Kombinovaná komplexní léčba bronchitidy a pneumonie podle následujícího 

schématu je téměř obecně přijímána: 

• 1. den - tření (petrolej nebo mast na něm založená nebo olejový extrakt). 



• 2. den - banky. 

• 3. den - tření (petrolej nebo mast na něm založená nebo olejový extrakt). 

• 4. den - hořčičné omítky. 

• 5. den - tření (petrolej nebo mast na něm založená nebo olejový extrakt). 

K dosažení stabilního terapeutického účinku je zpravidla dostatečné trojnásobné 

opakování celého výše popsaného cyklu. 

Pro silný kašel lze doporučit následující recept: 

1 polévková lžíce. lžíce medu, 10 ml petroleje, 150 g červeného vína, 

promíchejte do hladka (můžete přidat trochu převařené vody). 

Před spaním v noci rozdrťte 2-3 stroužky česneku na kaši a naneste na chodidla, 

navlékněte si ponožky. Pijte 1/2 šálku směsi na jeden doušek a zapijte teplým 

mlékem. To lze provést denně, ale ne více než 3 dny za sebou. Přestávka - 3 dny. 

Nervová onemocnění 

V dnešní době, kvůli měnícím se podmínkám života se stále se zvyšujícím 

zrychlením jeho rytmu, v kombinaci se špatnou ekologií a výživou, je stále více lidí 

náchylných k neurózám, jako je vegetativní-vaskulární nebo neurocirkulační 

dystonie, stejně jako syndrom chronické únavy. 

Všechny tyto stavy jsou podobné astenickému syndromu, tj. Stavu, kdy člověk 

trpí zvýšenou únavou a mírným vyčerpáním. Schopnost více či méně 

dlouhodobého stresu (fyzického i psychického) za těchto podmínek je významně 

snížena. Pacienti si stěžují na zvýšenou excitabilitu, rychlé výkyvy nálady, depresi 

nebo naopak podrážděnost a popudlivost. 

Praxe tradiční medicíny nevyvratitelně svědčí o tom, že petrolej a přípravky na 

něm založené jsou jedním z účinných prostředků v boji proti těmto onemocněním a 

udržování obecného tónu nervového systému za normálních podmínek. Níže 

uvádíme některé z nejúčinnějších předpisů. 

Vytlačte šťávu z petrželky (použije se celá rostlina včetně kořenů) a rostliny 

zeleného ovsa (během období květu). Smíchejte džusy s petrolejem v poměru 4: 1 a 

přidejte 1 dec. lžíce rafinovaného petroleje. 

Užívejte jednou denně před jídlem, každý druhý den. Průběh léčby je měsíc 

(kromě zmeškaných dnů). 

Před každým použitím je nutné produkt znovu připravit. 

Připravte infuzi: oregano (květenství), vlaštovičník (listy) - 1 polévková 

lžíce. lžíce sušených drcených surovin - vaříme s vroucí vodou a necháme jednu 

hodinu v termosce. Poté nalijte 1 polévkovou lžíci. lžíce petroleje, pevně zakryjte 

víčkem a nechejte další dvě hodiny. Hotový produkt přeceďte. 

Pijte 3krát denně půl hodiny před jídlem, 1/4 šálku najednou. 

Na litr čerstvého jablečného džusu - 75 ml rafinovaného petroleje. Dobře 

promíchejte a vypusťte do nádoby z tmavého skla, kterou byste měli uchovávat na 

chladném a tmavém místě. 



Vezměte 1 čajovou lžičku (1/2 sklenice převařené vody), dvakrát denně - ráno a 

večer, půl hodiny před jídlem. Délka kurzu je měsíc. Po tříměsíční přestávce lze 

tento kurz opakovat. 

Před každým použitím produkt protřepejte. 

V případě zvýšené podrážděnosti se doporučuje mazat loketní fossu, zadní část 

krku a ramena rafinovaným petrolejem. 

Procedura se provádí jednou denně před spaním po dobu 2 týdnů. Po 2 týdnech 

se doporučuje kurz opakovat, pokud terapeutický účinek není dostatečně stabilní. 

Připravte si sbírku: šalvěj (listy) - dvě části, měsíček (květenství) - dvě části, 

pampeliška (kořen) - jedna část. Rozdrťte a promíchejte suché suroviny. 3 

lžíce. lžíci směsi, nalijte 2 šálky vroucí vody a nechte hodinu. Poté nalijte 1 

polévkovou lžíci. lžíce petroleje, přikryjte pevným víkem a nechejte další 3 

hodiny. Ochlaďte, přeceďte přes tenkou látku. 

Užívejte jednou denně půl hodiny před jídlem po dobu jednoho týdne. 

Doporučuje se připravit tento produkt znovu pro každé použití. 

Nemoci žaludku a střev 

Správná výživa hraje při udržování zdraví zásadní roli a při poruše nebo 

nedostatečném přísunu živin do těla se spolu s jídlem rozvíjejí různé nemoci. Bez 

výjimky všechny školy tradiční i alternativní medicíny považují výživu obecně a 

celkový stav trávicího systému za primární podmínku normálního života. 

Nemoci žaludku 

Gastritida je druh zánětu žaludeční sliznice, který je doprovázen porušením 

všech jeho funkcí, zejména sekrece žaludeční šťávy a trávicího procesu. 

Pro rozvoj gastritidy je důležitých mnoho faktorů, včetně: 

• mechanické (drsné a kořeněné jídlo); 

• chemická (složení potravin, toxiny); 

• tepelné (příliš teplé nebo příliš studené jídlo); 

• poruchy příjmu potravy (nepravidelnost, suché jídlo atd.); 

• narušení nervové regulace trávicího traktu (nervové přepětí, stres); 

• porušení hormonálních a enzymatických funkcí; 

• chronická onemocnění (cholecystitida, pankreatitida); 

• poškození jater (hepatitida). 

Podle nejnovějších údajů má pro výskyt gastritidy a žaludečních vředů a 

duodenálních vředů velký význam nejen dysbióza, ale také účinek určitých 

patogenních mikroorganismů. 

Příznaky onemocnění žaludku jsou: 

• snížená chuť k jídlu; 

• říhání; 

• pálení žáhy; 

• nevolnost; 

• zvracení; 



• bolest. 

Povaha bolesti přímo souvisí s lokalizací bolestivého procesu a jeho povahou. V 

současné době zaujímá dietoterapie první místo z hlediska důležitosti jak v léčbě, 

tak v prevenci. Používá se také akupunktura, bahenní terapie a akupresura. 

Poruchy trávení (kolitida, enteritida, průjem, zácpa) 

Normální fungování střev je určeno prací několika regulačních systémů lidského 

těla. Střevo, ovládané centrálním nervovým systémem, závisí na stavu psychiky a 

současně má silný systém nervových zakončení. 

V případech, kdy nemoci nejsou spojeny s nervovou aktivitou, je možné 

normalizovat práci trávicího traktu pomocí správné volby potravinářských výrobků 

- vaše vlastní strava by měla být založena na individuálních vlastnostech těla. To 

vás zpravidla samo o sobě může zmírnit na průjem (průjem) a zácpu. 

Průjem (průjem)  je jednou z nejčastějších poruch funkce střev. Jedná se o časté 

(více než dvakrát denně) a tekuté pohyby střev. Pokud máte průjem, přestaňte pít 

čaj, kávu a další stimulanty. Je také možné, že vývoj onemocnění je spojen s 

používáním mléka. Obecně se doporučuje poradit se s lékařem, protože průjem 

může být často projevem jakéhokoli závažného onemocnění, například infekčního. 

Častá nebo dokonce chronická zácpa je také běžná. Jejich výskyt je často 

spojován se způsobem života - „sedavou“ prací atd. Obtíž střeva však může být 

způsobena funkčními nebo organickými chorobami centrálního nervového 

systému, chronickými zánětlivými procesy v zažívacích orgánech; jedním z důvodů 

může být intoxikace - chemická nebo infekční. Je také velký význam autonomního 

nervového systému, jehož stav ovlivňuje procesy normálního pohybu střev. 

Léčba petrolejem. Recepty 

V lidovém léčitelství se při onemocněních trávicího systému dlouhodobě 

používá několik osvědčených metod léčby pomocí petroleje a přípravků na něm 

založených. 

Kolitida, enteritida, zácpa 

Doporučuje se příjem rafinovaného petroleje. Může být vyroben různými 

způsoby. Standardní režim pro vnitřní použití výtažku z petrolejových ořechů je 

podrobně popsán v úvodních částech knihy. Můžete použít následující schéma: 

rafinovaný petrolej se užívá 5 kapek na sklenici teplé vařené vody dvakrát denně 

(ráno a večer) půl hodiny před jídlem, po dobu jednoho týdne. 

Po týdenní přestávce se doporučuje tento kurz opakovat. 

Tato metoda se také osvědčila: oblasti kůže na břiše, na které se promítá bolest 

nebo nepohodlí s kolitidou (zpravidla se jedná o anatomický výstupek tlustého 

střeva), se třou směsí čištěného petroleje a jedlového oleje, které se odebírají ve 

stejném množství a dobře se promíchají. 

Postup - jednou denně, nejlépe v noci; až 7 procedur v průběhu léčby. 



Peptický vřed žaludku, dvanáctníku 

Ošetření petrolejem lze v tomto případě považovat za pomocnou metodu 

léčby. Schéma použití čištěného petroleje je následující. 

Jednou denně, půl hodiny před jídlem, 1/2 čajové lžičky najednou (okamžitě 

vypijte sklenici mírně zahřátého ovocného džusu nebo jiné teplé tekutiny). 

Průběh takové léčby by neměl trvat déle než 7 dní bez přerušení, avšak s 

týdenními přerušeními se může opakovat až třikrát až čtyřikrát. 

Alternativně můžete k léčbě kolitidy použít také následující režim. 

5 kapek čištěného petroleje ve sklenici teplé převařené vody dvakrát denně (ráno 

a večer) půl hodiny před jídlem po dobu jednoho týdne. 

Po týdenní přestávce lze kurz opakovat. 

Zánětlivá onemocnění sliznice trávicího traktu 

V takových případech tradiční medicína doporučuje vzít purifikovaný petrolej 

dovnitř podle následujícího schématu. Jednou denně (odborníci doporučují ráno, 

ale v každém případě - pouze na prázdný žaludek) vypijte 1 čajovou lžičku 

rafinovaného petroleje, který okamžitě umyjte 1 polévkovou lžíci. lžíce 

rakytníkového oleje. Vhodný je také olivový olej, ale slunečnicový olej, zejména 

nerafinovaný, by se v žádném případě neměl používat. 

Průběh takové léčby není delší než týden. Celkově mohou existovat až 3 kurzy, 

ale přestávky mezi nimi musí být nejméně 2 týdny. 

Cholecystitida (onemocnění žlučových kamenů) 

Cholecystitida je zánět žlučníku. V klinickém obrazu pacientů jsou spolu s 

typickou biliární kolikou často narušeny tupé bolesti v pravém hypochondriu s 

ozářením pod pravou lopatkou, do klíční kosti a oblasti ramen. Bolest se zhoršuje 

po požití mastných, smažených a kořeněných jídel, vaječného žloutku, uzenin a 

alkoholických nápojů. 

Při léčbě této nemoci byste měli neustále dodržovat poměrně přísnou dietu, 

užívat choleretické léky. Během období ústupu zánětlivého procesu jsou 

předepsány termální fyzioterapeutické postupy; doporučují se minerální vody a 

různé choleretické čaje. 

Pro ty pacienty, kteří mají normální žaludeční kyselost, je vhodný následující 

recept: 1/2 sklenice vody - 3 polévkové lžíce. lžíce citronové šťávy a 3 kapky 

rafinovaného petroleje. Pijte jednou douškem jednu hodinu před jídlem třikrát 

denně po dobu jednoho týdne. Po týdenní přestávce lze kurz opakovat. 

Bylinná sbírka: Třezalka tečkovaná (tráva) - jedna část, visící bříza (listy) - dvě 

části. Třezalka tečkovaná by měla být suchá a rozdrcená a listy břízy by se měly 

používat čerstvé. Zeleninové suroviny se rozdrtí v dřevěné maltě, přidá se 1 

des. lžíci jemně mleté jedlé soli a znovu důkladně rozemlete. Nalijte vroucí vodu a 

vložte do vodní lázně; po 20 minutách odstraňte, nalijte 1 polévkovou lžíci. lžíci 



rafinovaného petroleje a poté nechejte po dobu 3 hodin v nádobě s víkem zabalené 

(můžete také v termosce). Ochlaďte a důkladně přeceďte přes tenkou látku. 

Mělo by se užívat 1/2 šálku půl hodiny před jídlem třikrát denně po dobu 

jednoho týdne. 

Hemoroidy 

Hemoroidy jsou nodulární expanze žilních cév pod kůží konečníku a pod sliznicí 

rektální ampulky. 

K rozvoji onemocnění přispívají následující faktory: 

• častá zácpa; 

• těhotenství; 

• různá chronická onemocnění střev; 

• nádory břišní dutiny; 

• neustálé přejídání; 

• alkoholismus. 

Bolest v konečníku během a po stolici, krvácení z konečníku, výhřez hemoroidů. 

Léčba v mírných případech se redukuje na normalizaci stolice, pečlivé točení 

konečníku. Čípky a masti se aplikují lokálně. 

Kromě jakékoli metody léčby jsou vynikající výsledky v této patologii 

poskytovány použitím petroleje, který pomáhá s jistotou normalizovat stolici. Za 

tímto účelem se doporučuje následující lék. 

Připravte si směs rostlinného oleje (nejlépe rakytníku nebo olivového), 

ricinového oleje a rafinovaného petroleje - v poměru 6: 2: 1. 

Vezměte 1 polévkovou lžíci denně. lžíce v noci po dobu 2 týdnů. Po této době je 

zpravidla dosaženo poměrně stabilního terapeutického účinku. 

Lidé také široce používají metodu ohřívání hemoroidů petrolejovou párou v 

kombinaci s česnekem. K tomu se připravuje česneková kaše, přidá se několik 

kapek petroleje a umístí se do velmi předehřáté pánve. Někdy je pro větší pohodlí 

vyrobeno speciální sedadlo (židle) s otvorem uprostřed, pod kterým je umístěna 

pánev se směsí vylučující páru. 

Urologie 

Enuréza 

Enuréza je pomočování. Lidé si dlouho všimli, že toto onemocnění je léčeno ... 

petrolejem. Překvapivě to však dokazují zkušenosti tradičních léčitelů: pokud pod 

noc pacienta vložíte pod postel malou otevřenou nádobu s velkou plochou 

(umyvadlo, misku) s čištěným petrolejem, nedobrovolné močení nedojde. Proč je to 

tak, je zcela nejasné, ale mezi lidmi je takový lék považován za vysoce účinný. Je 

docela možné, že jde o účinek par petroleje na nervový systém, který, jak víte, má 

uklidňující charakter. 

BPH 



Tento benigní nádor prostaty je dnes extrémně rozšířený: do té či oné míry je 

tímto onemocněním postižena většina mužů ve věku nad 45-50 let. Adenom 

vyžaduje pozornost a lékařský dohled, protože je možný přechod do maligní 

formy. Pokud však není důvod k obavám, dobrý účinek má krém z rafinovaného 

petroleje na polovinu se slunečnicovým olejem, který se denně aplikuje na 

perineální oblast. Doba aplikace - ne více než 15 minut; procedury se provádějí 

každý druhý den - pouze do 10 krémů na léčbu. Hodně záleží na individuální 

citlivosti pokožky pacienta - tato metoda léčby není vhodná pro každého kvůli 

možnému podráždění pokožky. 

Chronické onemocnění ledvin 

V tomto případě tradiční medicína doporučuje požití extraktu ořech-petrolej 

podle obecného schématu (je uvedeno v části popisující základní principy 

petrolejové terapie) v kombinaci s infuzí vřesové byliny. 

Recept na infuzi: 20 g suché drcené byliny vřesu, nalijte sklenici vroucí vody, 

pevně zabalte a nechte 2 hodiny; vychladnout, vypustit. 

Vezměte 1 polévkovou lžíci. lžíce třikrát denně půl hodiny před jídlem. 

Infuze se pije po celou dobu užívání petroleje podle schématu (asi 2 

týdny). Současně se doporučuje zavést do stravy čerstvé šťávy z ovoce a zeleniny v 

množství nejméně 3 sklenice denně. 

Celý průběh léčby lze opakovat, ale pouze po přestávce nejméně 3 měsíce. 

Urolitiáza 

Kus vlněné látky namočený v rafinovaném petroleji se aplikuje na dolní část zad 

a zakryje se jako každý jiný obklad. Doba expozice závisí na individuální citlivosti 

pacienta, ale při dobré toleranci to může trvat až hodinu. Pro léčbu - až 10 procedur 

(v řadě). Po dvoutýdenní přestávce lze kurz opakovat. 

Část III. Buď opatrný! 

Kapitola 6 Petrolej - léčitel „s povahou“! 

Odpůrci používání petroleje jako léku považují za první a hlavní argument proti 

jeho použití to, že petrolej je jedovatý. Je to tak? Ano přesně. Argumentovat tímto 

je nejen zbytečné, ale také extrémně nebezpečné. Pokud se však podíváte do 

jakékoli lékařské příručky o otravě, uvidíte, že příčinou extrémně závažné otravy je 

velmi často ... obyčejný paracetamol. Ano, stejný paracetamol, který je součástí 

nespočetných léků. 

„Všechno je lék a všechno je jed“ - tato fráze se již stala tak klasickou, že lidé 

často zapomínají označit jejího autora, a to je legendární lékař Paracelsus, který žil 

ve středověku (podle indických zdrojů byl však tento axiom znám ještě před naším 

éra). 



Toxický účinek petroleje je spojen s jeho narkotickým účinkem na centrální 

nervový systém a k otravě může dojít jak při pronikání par petroleje dýchacími 

cestami, tak při vystavení významné části kůže. Toxická dávka petroleje při požití 

je od 20 do 50 g. Děti a oslabení starší pacienti jsou obzvláště citliví. 

Vdechování par petroleje způsobuje závratě, bolesti hlavy, intoxikaci, neklid, 

nevolnost a zvracení. V závažných případech porucha dýchání, ztráta vědomí a 

někdy křeče. 

K otravě petrolejem často dochází zcela náhodou. Jeho klinický obraz se 

prakticky shoduje s klinickým obrazem otravy benzínem. Stejně jako benzín je 

petrolej nervový jed a vylučuje se z těla hlavně dýchacími cestami a částečně močí, 

což při těžké otravě vede k poškození ledvin. 

Náhodné použití petroleje uvnitř není tak neobvyklé. Jako první pomoc je nutné 

vyvézt postiženého na čerstvý vzduch, podat kyslík a provést umělé dýchání. A při 

první příležitosti - pošlete ho do nejbližšího zdravotnického zařízení. 

Odpovědný přístup k vašemu vlastnímu zdraví 

Je však úplně jiná věc, když k otravě dojde, když pacienti poruší doporučení 

lékařů. 

Petrolej, užívaný podle léčebného schématu vyvinutého odborníky, s přísným 

dodržováním uvedených dávek, prakticky nezpůsobuje vedlejší účinky, ale léčí 

mnoho nemocí. Tato skutečnost byla ověřena nejen tradičními léčiteli, ale také 

vědeckými metodami klinické medicíny a je nepochybná. 

A zde nechceme hovořit o neškodnosti petroleje - naopak považujeme za naši 

přímou povinnost udělat vše pro to, aby si čtenář plně uvědomoval možné 

nebezpečí. Udělejte to předtím, než budete pokračovat v popisu metod léčby 

pomocí petroleje. 

Autor si je jistý, že níže uvedené informace jsou užitečné pro každého; také 

doufá, že tato informace přiměje každého pacienta, aby před použitím 

petrolejových přípravků k léčbě znovu pečlivě prostudoval všechna doporučení a 

dávkování, aby se předešlo náhodným potížím. 

Začněme tedy nejobecnějšími ustanoveními. 

Kapitola 7 Základy nouzové péče při jakékoli otravě 

Nouzová péče o akutní otravu spočívá v provedení řady terapeutických opatření: 

• zrychlené vylučování toxických látek z těla (metody aktivní detoxikace); 

• použití specifické terapie, která příznivě mění metabolismus toxické látky v 

těle nebo snižuje její toxicitu; 

• symptomatická léčba zaměřená na ochranu a udržování funkcí těla, které jsou 

touto toxickou látkou nebo jedem ovlivněny převážně. 

Nejprve byste měli zjistit příčinu otravy, typ toxické látky, její množství a cestu 

vstupu do těla, v závažných případech, pokud je to možné, zjistit také dobu 

otravy. Všechny tyto informace mohou být nezbytné pro správné zacházení. 



Vstup toxické látky do těla je možný nejen ústy, ale také dýchacími cestami, 

kůží. 

Všechny oběti s klinickými příznaky akutní otravy jsou urgentně 

hospitalizovány ve specializovaných centrech pro léčbu otravy nebo v 

pohotovostních nemocnicích. 

Metody aktivní detoxikace organismu 

V případě otravy toxickými látkami užívanými interně je povinným a nouzovým 

opatřením výplach žaludku hadičkou. Pro výplach žaludku použijte 12-15 litrů 

vody při pokojové teplotě (18-20 ° C) v dávkách 300-500 ml. V případě těžké 

intoxikace u pacientů v bezvědomí se žaludek první den po otravě dvakrát umyje 

dvakrát, protože v trávicím traktu může být značné množství neabsorbované 

toxické látky. 

Na konci výplachu se jako projímadlo vstříkne do žaludku přibližně 100–150 ml 

30% roztoku síranu sodného nebo vazelíny. 

Pro adsorpci toxických látek v zažívacím traktu se používá aktivní uhlí s vodou 

(ve formě kaše, 1 polévková lžíce. Lžíce uvnitř před a po výplachu žaludku) nebo 

5-6 tablet karbolenu. 

V případě otravy vdechováním nejdříve vyveďte postiženého na čistý vzduch, 

uložte ho, zajistěte průchodnost dýchacích cest, zbavte ho omezujícího oděvu a 

vdechněte kyslík. 

Pokud se toxické látky dostanou na pokožku, je nutné ji umýt tekoucí vodou. 

Léčba se provádí v závislosti na typu látky, která otravu způsobila. 

Hlavní metodou léčby otravy je metoda nucené diurézy založená na užívání 

diuretik (tj. Diuretik - furosemid, lasix) a je prokázána ve většině intoxikací, kdy se 

vylučování toxických látek provádí hlavně ledvinami. Metoda zahrnuje tři po sobě 

jdoucí fáze: 

• zatížení vodou; 

• podávání diuretika; 

• kapejte infuzi roztoků elektrolytů (pokud je to nutné). 

Metoda nucené diurézy se nepoužívá pro intoxikace komplikované akutní 

kardiovaskulární nedostatečností, renální dysfunkcí. Je třeba mít na paměti, že u 

pacientů starších 50 let je účinnost nucené diurézy výrazně snížena. 

Specifickou (protijedovou) terapii pro akutní otravu lze provést následujícími 

pokyny. 

• Inaktivující účinek na fyzikální a chemický stav toxické látky v zažívacím 

traktu - například zavádění různých sorbentů do žaludku (vaječný bílek, aktivní 

uhlí, syntetické sorbenty). 

• Specifická fyzikální a chemická interakce s toxickou látkou a zrychlené 

vylučování močí pomocí nucené diurézy. 

• Výhodná změna v biochemických reakcích, při kterých toxické látky vstupují 

do těla (biochemická antidota). 

Otrava petrolejem nebo benzínem 



Toxický účinek 

Selektivní narkotický účinek na nervový systém a toxické účinky na játra, 

ledviny, plíce a sliznice dýchacích cest a gastrointestinálního traktu. 

• Vdechování par - závratě, bolesti hlavy, opilost, neklid, nevolnost, zvracení. 

• V závažných případech - selhání dýchání, ztráta vědomí, křeče, benzínový 

zápach z úst. 

• Při požití - bolest břicha, zvracení, zvětšení a bolestivost jater se žloutenkou 

(toxické poškození jater a ledvin). 

• Inhalace - bolest na hrudi, krvavé sputum, cyanóza, dušnost, horečka, silná 

slabost (toxická pneumonie). 

Léčba 

Odstranění oběti z místnosti nasycené výpary. 

• V případě požití - výplach žaludku pomocí sondy, podání 200 ml vazelíny 

nebo aktivního uhlí. 

• Při vdechování par - inhalace kyslíku, antibiotika (12 000 000 U penicilinu a 1 

g streptomycinu intramuskulárně, při vdechování), banky, hořčičné náplasti; kafr (2 

ml 20% roztoku), 2 ml kordiaminu, kofein (2 ml 10% roztoku) subkutánně; 30-50 

ml 40% roztoku glukózy s korglikonem (1 ml 0,06% roztoku) nebo strophanthinem 

(0,5 ml 0,05% roztoku) intravenózně. 

• Na bolest - analgetika a atropin subkutánně. 

• V případě respiračních poruch - kyslíková terapie, v nejzávažnějších případech 

- umělá ventilace. 

Petrolej je hořlavý lék! 

Nakonec nelze zmínit tuto zdánlivě dobře známou vlastnost naší 

medicíny. Zkušenosti ukazují, že zbytečné připomenutí nikdy neublíží, pokud jde o 

lidské zdraví a pohodu. 

Zapomenout, že petrolej je extrémně hořlavá a hořlavá látka, je zcela 

nepřijatelné. To je zvláště důležité při výrobě léků na něm založených, stejně jako 

při jejich následném skladování. Proto byste měli dodržovat bezpečnostní pravidla 

a přijmout veškerá možná opatření, abyste zabránili požáru nebo popálení. 

Dodržujte pravidla skladování! 

Vyčištěný petrolej by měl být skladován doma: 

• v souladu se všemi obecnými opatřeními pro hořlavé látky; 

• na tmavém a chladném místě; 

• místo pro skladování musí být zaručeno pro děti nepřístupné. 

Doba použitelnosti rafinovaného petroleje není delší než jeden rok. 

Aplikace 



A. Farmakologické přípravky na bázi petroleje 

Todikamp 

Unikátní drogu Todikamp vytvořil Michail Petrovič Todika, kterého lze nazvat 

skutečně lidovým léčitelem. Todika byl zároveň vzdělaným člověkem, odborným 

asistentem na Geografické fakultě Moldavské státní univerzity, ale neměl žádné 

lékařské vzdělání, a to cestou studia lidového léčitelství a vlastní inspirací. Léčitel 

byl po dlouhou dobu vystaven nezaslouženému pronásledování ze strany tehdejších 

úřadů pro „nelegální lékařskou praxi“. O jeho práci se však začal zajímat slavný 

vědec, profesor, doktor biologie Andrei Georgievich Malenkov. Profesor se 

věnoval testování nových farmakologických léčiv ve Vědeckovýzkumném ústavu 

Ministerstva zdravotnického průmyslu poblíž Moskvy a dosáhl práce na studiu 

léčiva navrženého Todikou - a závěr vytvořené vědecké komise byl pozitivní. Tak 

se narodil Todikamp. 

Ve skutečnosti je droga v mnoha ohledech podobná výtažku se samotnými 

ořechy a petrolejem, jehož domácí technologie je popsána v této knize - ano, ve 

skutečnosti sám Todika právě takový extrakt použil. 

Průmyslový způsob výroby má samozřejmě nepopiratelné výhody oproti 

domácímu: petrolej se používá s nejvyšším možným stupněm čištění (čehož je 

dosaženo technologií jeho destilace), množství zbytečných nečistot je minimální a 

speciální technologie extrakce výrazně zvyšují účinek biologicky aktivních látek 

obsažených v ořechu. To vše určuje jeho vyloženě zázračné vlastnosti. Sám 

A.G.Menenkov o nich píše: 

Klinické studie s přípravkem Todikamp ukázaly, že má alespoň dva další typy 

aktivit, které jsou pro medicínu nesmírně důležité (myslím, že protirakovinový lék 

je již dobře známý). 

Nejprve bych chtěl zmínit úlohu Todikampu při prevenci infarktu, včetně 

takových impozantních, jako je infarkt. Ukázalo se, že spolu s obecně přijímanými 

opatřeními ve stavu před infarktem zabránění útoku další čajovou lžičkou 

Todikampu u všech subjektů. V kontrolní skupině (tj. Mezi těmi, kteří užívali 

konvenční léky) se pouze 50% pacientů podařilo zabránit infarktu. 

Je třeba také poznamenat, že následné podání přípravku Todikamp u první 

skupiny pacientů (v obvyklých dávkách - 10-12 kapek třikrát denně) umožnilo na 

krátkou dobu normalizovat játra ... 

Todikamp posiluje stěny krevních cév, předchází krvácení a důsledkem této 

vlastnosti je protiteratogenní a protiinfarktová aktivita. Lze očekávat, že se 

Todikamp prokáže jako účinný profylaktický prostředek v podmínkách před cévní 

mozkovou příhodou, ale tento předpoklad mohou zjevně prokázat pouze klinické 

studie. 

Je skutečně úžasné, že dnes droga s takovou silou působení na nejobtížněji 

léčitelné nemoci, před níž klinická vědecká medicína prakticky podlehne, dnes v 

naší zemi neobdržela konečné oficiální uznání. 

Todiklark 



Todiklark - toto je název léku, který je velmi blízký Todikampu, protože 

základem pro jeho vytvoření byl vývoj amerického lékaře X. Clarka v oblasti 

léčebného použití černého ořechu v kombinaci s hřebíčkem a hořkým 

pelyňkem. Samotná H. Clarková navrhla použít na vodku tinkturu z černého 

vlašského ořechu a bylin, ale skupina vědců, logicky navazujících na myšlenku 

M.P.Todiky, vytvořila odrůdu pomocí petroleje, a jak brzy vyšlo najevo, výsledky 

předčily všechna očekávání. Na druhou stranu existuje názor, že Todiklark je v 

určitých parametrech lepší než Todikamp a v ostatních je stále nižší než on. 

V této knize se toho o výše popsaných dvou lécích příliš neříká (zde 

mimochodem lze připsat i Fitodtik - mast na bázi tinktury ořech-petrolej s 

přídavkem pelyněk, březové pupeny, česnek, vavřín a eukalyptus). Důvod je 

jednoduchý: je nepravděpodobné, že si čtenář bude moci snadno zakoupit všechny 

tyto skvělé výrobky z lékárny. Prozatím stejně. Doufejme, že se tento stav brzy 

změní. 

Proto autor této knihy nenalezl možnost popsat indikace ani konkrétní způsoby 

užívání těchto léků. To je velmi důležitý bod. Všechno, co se říká o Todikampu a 

Todiklarku, se týká výhradně přípravků, které se vyrábějí průmyslovým, nikoli 

však řemeslným způsobem. Naši čtenáři, bohužel, musí používat nejnovější typ 

léků na bázi petroleje. 

C. Látky blízké chemickému složení jako petrolej a jejich léčivé vlastnosti 

Naftalen, naftalán, parafin 

Petrolej je derivát frakčního oleje. Existuje několik látek, které lze také získat z 

oleje a současně mají do určité míry podobné chemické složení jako 

petrolej. Kromě toho mají do určité míry také léčivé vlastnosti. Právě tyto látky 

zahrnují především naftalen, naftalán a parafin. 

Vyzýváme čtenáře, aby se s nimi krátce seznámil - tento druh informací může 

být někdy velmi užitečný. 

Naftalen se získává z ropy a černouhelného dehtu. Je to bezbarvá krystalická 

látka. Naftalen je široce známý pro svůj velmi charakteristický zápach, jeho páry 

mají vynikající insekticidní účinek, a proto je naftalen široce používán v 

každodenním životě. Pravděpodobně každý ví, že je smrtelný pro můry; Věděli jste 

ale, že tentýž naftalen se používá v medicíně a zcela oficiálně, a ne jako lidový lék? 

Je široce používán v pediatrii: pro virové infekce u dětí a při léčbě tak 

nebezpečného onemocnění, jako je černý kašel. V době záchvatu dostávají děti s 

černým kašlem inhalace naftalenem, což výrazně usnadňuje jejich stav, snižuje 

kašel a bolest vůbec nezmiňuje. 

Naftalan je název oleje vyráběného v blízkosti stejnojmenného letoviska v 

Ázerbájdžánu (naftalanský olej). 

Naftalan obsahuje jód, aromatické a biologicky aktivní látky, které při aplikaci 

na pokožku stimulují její nervová zakončení a poté pronikají skrz kůži dovnitř a 

mají různý účinek na lidské tělo. Vyznačuje se následujícími hlavními účinky: 

• znecitlivění; 



• lék proti bolesti; 

• protizánětlivý. 

Kromě toho se zvyšuje obecný metabolismus (trofismus buněk a tkání), 

zaznamenává se zrychlení regeneračních procesů, zejména buněk nervové tkáně. 

Známé masti a některé další oficiální léky se vyrábějí z naftalanového 

oleje. Kromě toho existují klinické metody léčby Naftalanovým olejem: 

• koupele; 

• aplikace; 

• komprese atd. 

Tyto postupy mají vynikající účinek na nemoci, jako je artritida, lumbosakrální 

radikulitida, různé neuralgie, stejně jako kožní onemocnění - psoriáza, ekzémy, 

neurodermatitida; pozitivní účinek je také zaznamenán u zánětlivých procesů v 

oblasti ženských pohlavních orgánů. 

Parafin se také získává z ropy, ale jeho fyzikální vlastnosti jsou velmi podobné 

včelím voskům; používá se hlavně pro tepelnou terapii - zahřívání. Parafín při 

poměrně vysoké teplotě (do 60 ° C) nezpůsobuje popáleniny pokožky a navíc se 

ochlazuje mnohem pomaleji než jiné látky používané pro tepelné procedury (sůl, 

písek atd.). 

To vše také umožňuje jeho velmi široké použití v kosmetice - na odstraňování 

chloupků, na masky atd. 

Doma můžete také úspěšně provádět mnoho procedur - například aplikace 

parafínového ohřevu na nachlazení i na chronická onemocnění pohybového 

aparátu, která jsou doprovázena bolestí. 

Kromě výše popsaných látek stojí za zmínku takové látky ze skupiny ropných 

živic jako ozokerit a bischofit . 

Ozokerit, bischofit 

Ozokerit , podobně jako parafín, má vlastnosti podobné včelímu vosku: vysoká 

tepelná kapacita v kombinaci s minimální tepelnou vodivostí a pomalým přenosem 

tepla. To vše umožňuje jeho použití pro širokou škálu tepelných postupů. 

Terapeutický účinek je způsoben následujícími faktory: 

• teplota; 

• mechanické; 

• chemická (vzhledem k obsahu biologicky aktivních látek, které mohou 

pronikat kůží). 

Účinek na tělo a indikace na lékařský předpis se téměř úplně shodují s účinky 

parafinu. 

V útrobách naší Země se skrývá mnohem více tajemství. Jedním z příkladů 

je bischofit . V roce 1960, během průzkumných vrtů, geologové těžili minerál v 

stepích Dolní Volhy, který vypadal jako led, ale zbarvený - od bledě modré po 

třešňovou barvu. Ve vzduchu se rychle roztál a proměnil se v olejovitou 

kapalinu. Tato látka se nazývala bischofit. Od té doby odborníci tvrdě pracovali na 

stanovení vyhlídek na použití nově objevené látky, a to i v oblasti medicíny. 



Ukázalo se, že na základě bischofitu je možné získat nejen polymerní materiály s 

nízkou hořlavostí, odlitky, elektrodové povlaky, ale také nejdůležitější jsou 

biologicky aktivní látky, které mohou být zavedeny do stravy jako přísady do 

potravin a také použity jako minerální doplněk pro rostliny. Bischofit lze navíc 

použít také jako velmi účinný balneologický prostředek při léčbě řady nemocí. 

Od té doby se bischofitu dostalo zaslouženého uznání v lidové i klinické 

vědecké medicíně. Od roku 1985 je použití bischofitu ve formě soli a solného 

roztoku oficiálně povoleno při léčbě kožních onemocnění a onemocnění 

pohybového aparátu, gastrointestinálního traktu, orgánů ORL, periferního a 

centrálního nervu, kardiovaskulárního systému, oblasti ženských pohlavních 

orgánů, domácnosti a sportu trauma, konečně, pro prevenci a zotavení. Je pravda, 

že biologický mechanismus působení bischofitu nebyl dosud dostatečně 

studován. Podle některých zdrojů je jeho protizánětlivý, vstřebatelný, antispastický 

a vazodilatační účinek zajištěn přítomností vysoké koncentrace solí hořčíku, 

bromu, vápníku a dalších stopových prvků, které způsobují řadu reflexních reakcí, 

které mají vliv na kožní receptory. 

U onemocnění kloubů, svalů, vazů tedy dobře fungují místní lázně s bischofitem 

(v podílu 125 g léčiva na litr vody při teplotě 36–38 ° C). 

C. Několik slov o léčivých vlastnostech terpentýnu 

Terpentýn, stejně jako petrolej, není v současné době uznáván vědeckou 

klinickou medicínou jako lék. Mezitím ji tradiční medicína v této funkci používá již 

dlouhou dobu a velmi široce. 

Existuje také zcela vědecká metoda používání terpentýnu pro léčebné účely - 

jedná se o terpentýnové koupele, které se používají k intenzivnímu čištění 

kapilár. Tuto metodu vyvinul vynikající ruský vědec profesor A. S. Zalmanov 

(který byl mimochodem osobním lékařem rodiny Uljanovů a samotným 

Leninem). Ale o tom bude pojednáno podrobněji. 

Recepty na různé nemoci 

Začneme několika jednoduchými, ale v praxi plně ověřenými metodami 

používání terpentýnu na některá onemocnění. 

Níže je několik takových receptů nabídnuto čtenáři - to je docela logické, 

vzhledem k tomu, že některé z nich mají nejpřímější souvislost s hlavním 

předmětem této knihy - petrolejovou terapií. 

Studený 

Používají se terpentýnové obklady, které se v noci aplikují na oblast hrudníku 

nebo krku (krku). 

Vezměte terpentýn, přírodní včelí med a rostlinný olej (nejlépe olivový nebo 

rakytníkový) ve stejných částech a důkladně promíchejte, dokud nezískáte 

homogenní látku. Je lepší vařit v malém množství, protože směs je připravena pro 



každý obklad vždy čerstvý. Zpravidla stačí vzít 1 polévkovou lžíci. lžíce každé ze 

složek. 

Migréna 

S tímto oslabujícím onemocněním tradiční medicína doporučuje užívat terpentýn 

uvnitř. Vezměte po jídle 2krát denně, na kus cukru, 3 kapky terpentýnu; pít 

vodu. Průběh léčby je až 2 týdny. Je důležité si uvědomit, že extrémně dobře 

předčištěný terpentýn je vhodný pro orální podání. 

Bronchiální astma 

U bronchiálního astmatu ve chvílích remise, tj. Absence záchvatů (ale ne v 

okamžiku exacerbace!), Nabízí tradiční medicína následující lék. 

Vařte sklenici plnotučného mléka, nechte ji mírně vychladnout a přidejte 3 

kapky rafinovaného terpentýnu. 

Užívejte jednou denně, půl hodiny před jídlem. Průběh léčby je jeden týden. Po 

dvoutýdenní přestávce lze kurz opakovat. 

Hemoroidy 

U tohoto onemocnění se doporučují denní krémy (přímo na hemoroidy), které 

lze provádět dvakrát denně: ráno a před spaním. Před zákrokem je nutné důkladné 

umytí konečníku teplou vodou a změkčovacím mýdlem. 

Recept na směs na pleťové vody: na 0,5 litru převařené vody - 10-15 kapek 

čištěného terpentýnu. 

Další možností použití terpentýnu je požití. Léčba se v tomto případě provádí v 

kurzech. Musíte užívat 3krát denně, 5 kapek vyčištěného terpentýnu v 1/2 sklenici 

vody, po dobu 10 dnů. Pro dosažení stabilního terapeutického účinku se doporučuje 

provádět 3 takové kurzy, ale doba mezi nimi by měla být nejméně 3 měsíce a ne 

více než šest měsíců. 

A v prvním, a zejména v druhém případě, je velmi důležité si uvědomit, že 

překročení doporučené dávky je zcela nepřijatelné. 

Nemoci pohybového aparátu s bolestivým syndromem. Bolest kloubů 

Radikulitida 

Recept číslo 1 
Vezměte bílkovinu z jednoho kuřecího vejce, přidejte 1 polévkovou lžíci. lžíci 

terpentýnu a ingredience důkladně promíchejte (nejlépe ve skleněné nebo 

kameninové misce). 

Aplikujte kompozici na kousek lněné látky a aplikujte na bolest na postiženém 

kloubu. 

Recept číslo 2 (tření) 



Recept: terpentýn - 0,5 l, 5 kuřecích vajec, octová esence - 0,1 l. Složky 

důkladně promíchejte, protřepejte, nádobu uzavřete víkem a nechejte 2 týdny třepat 

denně. 

Používá se na tření silnou bolestí. 

Recept číslo 3 
Připravte následující složení: terpentýn - 100 g; amoniak - 100 g; včelí med - 

100 g; petrolej a kuchyňská sůl - každá 1 polévková lžíce lžíce. Přidejte pár zrn 

černého pepře a všechny ingredience důkladně promíchejte ve skleněné nádobě, 

poté je zakryjte víčkem a nechejte týden třást každý den. 

Nástroj se používá k tření do bolavých kloubů. Procedury se nejlépe provádějí 

před spaním, abyste mohli v noci teple zabalit namazané místo. 

Při externím nanášení je terpentýnový kontakt se sliznicemi a očima zcela 

nepřijatelný! 

V případě onemocnění pohybového aparátu existuje také originální lidový recept 

- kombinovat tření nemocných oblastí s přípravky na bázi terpentýnu s následnou 

aplikací „omítky“ z žitného těsta. 

Těsto (čerstvě připravené) se umístí na vrstvu gázy a umístí se na předem 

rozemletou oblast pokožky terpentýnem, poté se dobře zabalí a nechá se 30-45 

minut. Pokud dojde k pocitu pálení, je třeba těsto okamžitě odstranit. 

Taková léčba se provádí v kurzech, každý pro 5 procedur, po každém kurzu - 

přestávka po dobu 3 dnů. Celkový počet kurzů je až pět. 

 
 

Osteochondróza 
U bolesti způsobené tímto onemocněním se terpentýn používá k potírání 

bolestivých oblastí během exacerbace. 

Recept na takové tření: vezměte terpentýn, slunečnicový olej a vodku nebo 70 

procent alkoholu ve stejných částech; důkladně promíchejte a před každým 

použitím dobře protřepejte. Procedury se provádějí v noci před spaním. 

Směs promíchejte do sucha a poté ošetřenou oblast zabalte do rána. 

Někteří léčitelé také doporučují přidat do výše uvedeného složení trochu kafru. 

 
 

Pata podnět 
Terpentýn pro tuto patologii se používá ve formě obkladů. Praxe ukazuje, že to 

přispívá, pokud ne k resorpci samotné ostruhy, pak alespoň k významnému snížení 

bolesti. Komprese se doporučuje aplikovat před spaním, v noci. Navlhčete kousek 

gázy nebo látky v terpentýnu, lehce stlačte a přiložte na bolavé místo. 

Zakryjte kompresi celofánovým obalem; na ni položte vrstvu vaty a zafixujte ji 

(k tomuto účelu je zpravidla nejvhodnější použít běžnou bavlněnou ponožku). 

Trvání takové léčby může být od 2 do 4 týdnů. V prvním případě se komprese 

aplikují denně, ve druhém - každý druhý den. Pokud se léčba provádí podle 

druhého schématu, tradiční léčitelé doporučují kombinovat použití terpentýnu s 

použitím petroleje. 



Ve všech případech dlouhodobého přímého kontaktu terpentinu s kůží je nutné 

pečlivě sledovat možný vývoj kožních zánětlivých reakcí, které závisí na 

individuální citlivosti pacienta. Při sebemenším projevu takové reakce by měla být 

léčba okamžitě zastavena. 

Terpentýnové lázně pro čištění kapilár 

Tuto techniku, jak již bylo zmíněno, navrhl Dr. A. Zalmanov a používá se jak k 

léčbě, tak k obecné prevenci a uzdravení. Věda ví, že jedním z hlavních důvodů 

nástupu biologického stáří je narušení kapilárního odtoku tkání. Terpentýn díky 

svým éterickým olejům zvyšuje propustnost kapilárních stěn, čímž obnovuje 

normální metabolismus tkání. 

Obecné indikace 

Terpentýnové koupele jsou účinné při následujících onemocněních: 

• vyhlazení endarteritidy; 

• jiné vaskulární záněty; 

• angina pectoris; 

• hypertenze; 

• v období zotavení po infarktu myokardu; 

• osteochondróza; 

• revmatismus. 

Dnes se používají tři typy koupelí - bílá, žlutá a smíšená. Bílé zvyšují krevní 

tlak, zatímco žluté ho snižují. Účinek smíšených koupelí závisí na individuálních 

charakteristikách pacienta. 

Bílé koupele se připravují na bázi bílé terpentýnové emulze. Mají výrazný 

tonizující účinek na kapiláry, zvyšují jejich tonus, pružnost a rychlost svalové 

odpovědi stěny cévy. Složení bílé terpentýnové emulze: 

• voda - 500 ml; 

• kyselina salicylová - 3 g; 

• strouhané dětské mýdlo - 30 g; 

• terpentýn - 500 ml. 

Schéma průběhu terpentýnových koupelí s bílou emulzí 1. lázeň - 20 ml emulze, 

teplota - 36 ° C, po 5 minutách - 37 ° C, celková doba trvání lázně - 12 minut; 2. - 

respektive 25 ml, 37,5 ° C, 13 min; 3. - 30 ml, 37,5 ° C, 14 min; 4. - 35 ml, 36,5 ° C 

a až 38 ° C (po 5 minutách), doba trvání - 15 minut; 5. - 40 ml, počáteční teplota je 

stejná jako předchozí, konečná teplota je 38,5 ° C, také 15 minut; dále je teplota 

stejná a doba trvání se nemění, liší se pouze množství emulze; 6. koupel - 45 ml, 7. 

- 50, 8. - 55, 9. - 60; a tak přidejte 5 ml do 17. lázně, když emulze vyžaduje 100 

ml. Doba koupele se 100 ml emulze - do dosažení maximálního terapeutického 

účinku. 

Hlavní indikace pro terpentýnové koupele s bílou emulzí jsou: hypotenze, 

neuritida a polyneuritida, svalová atrofie, vyhlazující endarteritida, ochablá 

paralýza, impotence; lázně navíc urychlují hojení zlomenin. 



Kontraindikace jsou společné pro všechny terpentýnové koupele. 

Příprava žluté emulze 
Nalijte 300 ml ricinového oleje do 3 l pánve a vložte jej do vroucí vodní lázně. 

Míchejte, dokud se ricinový olej nezmění z viskózní na vodnatou kapalinu. 40 g 

hydroxidu sodného se rozpustí ve 200 ml studené vody. 

Nalijte výsledný roztok do horkého ricinového oleje a za stálého míchání 

upravte na krupici. 

Nalijte 200 ml kyseliny olejové a míchejte, dokud se produkt nestane 

průhledným. Poté ve vhodné nádobě smíchejte výslednou kapalinu se 750 ml 

terpentýnu - dostanete nažloutlou průhlednou kapalinu se slabou vůní terpentýnu. 

Schéma průběhu terpentýnových koupelí se žlutou emulzí 

 
 

Kurz smíšených terpentýnových koupelí 



 
 

Kurzy by měly být aplikovány dvakrát týdně u pacientů s normálním krevním 

tlakem - pro stejné indikace jako bílé a žluté koupele zvlášť. 

Doporučuje se užívat terpentýnové koupele před spaním. V každém případě 

musíte po koupeli ležet v posteli alespoň 2 hodiny. Doporučuje se nejíst 1,5-2 

hodiny před koupelí. 
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Poznámky 

1 

Podrobnosti najdete v části Aplikace. - Zde a níže, pokud není uvedeno - 

poznámky autora. 
( zpět ) 

2 

Více o tom na str. 15. 
(zpět ) 

3 

Konkrétní recept naleznete v příloze C. 
( zpět ) 

4 

Cit. podle knihy: Kazmin V.D. Petrolej, ošetření a očista těla. Rostov-n / D: 

BARO press; M.: Ripol-classic, 2004. 
( zpět ) 
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