
 

 

AMAZONSKÝ PROTIPARAZITÁRNY PROTOKOL 

pre liečbu boreliózy, pľúcnych chlamýdií, toxoplazmózy, herpetických vírusov (aj ostatných 

patogénov, parazitov a plesní) a detoxikáciu od kovov a chemických jedov. 

 

RUDÝ STROM: 

✓ 1. mesiac 2 – 3 x denne piť bylinnú zmes Rudý strom 

✓ (Začať 2 x a pomaly pridávať na 3 x denne) 

✓ 1/2 kávovej lyžičky zaliať do cca. 2,5 dcl a nechať 15 min lúhovať 

VILCAREINA Soft: 

✓ 2. mesiac začať užívať extrakt Vilcareina Soft: 

✓ 3 x 2 kvapky 4 dni a po 4 dňoch zvýšiť o 3 kvapky denne a opäť zvýšenie užívať 4 

dňi a takto pokračovať až sa dostanete na dávku 3 x 7 kvapiek. Na dávke 3 x 7 kvapiek 

pokračovať do užitia fľaštičky a ak to bude dobre znášané, pokračovať Vilcareinou 

Forte.  

Ak by bola reakcia na extrakt príliš výrazná, je možné užívať namiesto toho stále Rudý 

strom. 

✓ Počas užívania extraktu je nutné piť dostatok vody (ku každej dávke aspoň 2 dcl vody) 

VILCAREINA Forte: 

✓ Po Vilcareine Soft začať užívať extrakt Vilcareina Forte: 

✓ 3 x 2  kvapky 4 dni a po 4 dňoch zvýšiť o 3 kvapky denne a opäť zvýšenú dávku užívať 4 

dni a takto pokračovať až sa dostanete na dávku 3 x 7 kvapiek 

✓ Na dávke 3 x 7 kvapiek pokračovať do doužívania fľaštičky a ak to bude dobre znášané, 

pokračovať ďalšou fľaštičkou 

✓ Čistá doba liečenia prvého cyklu by mala byť 4 mesiace 

✓ Ak by bola reakcia na extrakt príliš výrazná, je možné užívať namiesto toho stále bud 

Vilcareina Soft, alebo Rudý strom 

✓ Počas užívania extraktu je nutné piť dostatok vody - KAŽDÚ DÁVKU nakvapkať do 2 dcl 

VODY !!!! 

DRAČIA KRV: 

(Užíva sa súbežne s Rudým stromom a Vilcareinou) 

✓ 1 x denne nakvapkať do 1 dcl vody Sangre de drago - Dračiu krv 



✓ začať na 1 kvapke a každý deň pridávať o 1 kvapku až do 25 - 30 kvapiek a na tejto 

dávke zostať po celú dobu. 

✓ od 10 kvapiek rozdeliť dávku na 2 x denne 

✓ V celkovej dávke nie je nutné dôjsť na najvyššiu možnú hranicu dávky, ak by to telu 

nevyhovovalo - uvedená dávka je hranica, ktorú telo znesie bez zaťaženia a bude sa 

liečiť najväčším tempom, ale je možné sa liečiť aj pomalšie. Najlepšie je ak je pauza 

medzi užívaním bylín a jedla pol hodiny a Rudý Strom a Dračiu krv neužívať v 

rovnakom čase. 

✓ Dračiu krv je lepšie užiť po jedle, aby zvieravá chuť toľko nedráždila žalúdok, ale 

nie je to nutné u každého, len u citlivých jedincov s podráždeným žalúdkom. 

(Ak by nebolo možné dodržať tieto pokyny, je lepšie vziať byliny kedykoľvek, než vôbec !!!!!) 

 

Dĺžka liečby Amazonským protokolom: 

✓ Cyklus je v dĺžke jedného mesiaca užívania Rudého stromu a užitia 2 fľaštičiek 

Vilcareiny 

✓ Ďalšie cykly sú vždy po 3 fľaštičkách Vilcareiny 

✓ Dĺžka liečby je približne (podľa závažnosti ochorenia) 2 - 4 cykly. 

✓ Po prvom mesiaci - po Rudom strome, ak nebudete cítiť zhoršenie stavu, môžete 

pokračovať bez pauzy až do užitia fľaštičky s Vilcareinou Soft. 

✓ Po každej fľaštičke robiť prestávku na 5 dní (po pauze pokračovať v užívaní protokolu v 

plnej dávke) 

✓ Ak by ste užívali len Rudý strom a Dračiu krv, tak každý cyklus by mal trvať 4 mesiace 

čistého času liečenia. A najmenej teda 3 - 4 cykly liečenia. 

-------------------------------------------------- ----------------------------------------------- 

Pozor na Herxheimerovu reakciu počas liečby: 

✓ Herxheimerova reakcia je reakcia organizmu zaťaženého vyplavovaním mŕtvych 

patogénov - môže zapríčiniť zhoršenie fyzického stavu na začiatku liečby) 

✓ Ak je reakcia výrazná, je možné bylinnú kúru prerušiť na 1 - 5 dní, alebo kým sa vám 

trochu neuľaví a potom pokrčovat v protokole tam kde ste prestali. 

✓ Ak by ste cítili tlak alebo bolesť v obličkách, alebo sa dostavili vážne srdcové arytmie je 

nutné protokol prerušiť a počkať na odznenie problémov. Po odznení pokračovať v 

užívaní protokolu tam kde ste prestali. 

✓ Prvý mesiac takmer pravidelne dochádza k zhoršeniu subjektívnych pocitov - telo je 

zahltené mŕtvymi pagnetmi - toxínmi a musí sa ich rýchlo zbavovať. Preto zvykne pri 

liečbe byť horšie, niekedy to môže pretrvať aj do druhého mesiaca liečenia. Neľakajte 

sa teda, len môžete prispôsobiť dávky bylín svojmu stavu - buď na chvíľu vynechať, 

alebo znížiť dávky. 

✓ Uzdravovanie sa dostaví väčšinou v tzv. Energetických sínusovkách - človeku sa urobí 

lepšie, potom zase chvíľu horšie (takže neprepadnúť v tomto prípade panike), potom 

sa to zase vylepší - ale už o niečo viac, potom príde zase prepad - ale už o niečo menej 



a takto to pokračuje až do uzdravenia, kedy človek zostane vo svojom optime. Pri 

ťažkých ochorenia je to samozrejme dlhá doba a je dobré použiť všetky dostupné 

možnosti - ako sú byliny a meditácie. 

Upozornenie: 

Väčšinou je potrebné absolvovať 2 - 3 štvormesačné cykly liečenia, (u ťažkých ochorení ako 

borelióza alebo pľúcna chaamýdia treba absolvovať až 4 štvormesačné cykly a možno aj viac) 

aby sa telo dostatočne prečistilo od patogénov. To čo sa v tele nazbieralo od detstva nemožno 

z tela dostať preč za 2 mesiace, s tým sa musí počítať. 

Po každom cykle je potrebné urobiť 1 mesiac pauzu a je možné v pauze použiť nejaký 

detoxikačný čaj, ako napríklad Modrý alebo Fialový kvet, Čistiaci ker, alebo náš sovenský 

veľmi šetrný repík alebo zlatobyľ, alebo extrakt Hercamuprino. 

Doplnok: 

K Amazonskému protiparazitárnemu protokolu je veľmi vhodné využívať počas 

štvormesačného cyklu 1 - 2 balenia byliny Jergon Sacha a to 1 x lyžičku denne.  Ako doplnok 

výživy možno vždy užívať k protokolu Macu horskú (okrem ľudí s hyperfunkciou  štítnej žľazy, 

či podozrením na nádorové bujnenie) a Camu-Camu, ako zásobáreň vitamínu C. 


