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Tento návod obsahuje několik léčebných protokolů, používaných po celém světě. Zahrnuje i 

předcházení onemocnění, léčbu přirozenými látkami a farmaceutickými léky. Některé návody 

vyžadují předpis od lékaře – je nutno takového lékaře, který je ochoten předpis vystavit najít a 

řádně si ho považovat, protože není mnoho takových. Samozřejmě, jako se všemi léčebnými 

postupy, toto není rada jak se zachovat v případě onemocnění. Tento článek a v něm uvedené 

léčebné postupy jsou pouze návod, co je možno dělat v případě potřeby. Pokud chcete některý 

návod použít, je vaší povinností poradit se s lékařem o jeho použitelnosti pro váš případ. 

Když už musíte mít očkování, které je nejbezpečnější? 

Snad je to čínský výrobek Sinovac-CoronaVac, nebo Sinopharm. Očkování nefunguje, stejně 

jako žádné jiné, ale nemá podstatné vedlejší účinky a přitom dostanete potvrzení o očkování. 

Kdybyste byli donuceni dostat kterékoliv jiné očkování, Dávka Ivermectinu den předtím, plus v 

den očkování a jeden den poté může odstranit velkou část škodlivých vedlejších vlivů, jak 

potvrzuje významný badatel z Brazilie, jehož jméno není zveřejněno. 

Jak léčit Covid 

Je důležité si uvědomit, že všichni pacienti v nemocnicích mají jednu věc společnou: nezačali se 

léčit zavčas, anebo se neléčili vůbec. Předem je nutno sehnat lékaře, který je ochoten vám 

vystavit předpis na potřebné léky. Ne každý lékař je ochoten jít z cesty a vyzkoušet nové léčebné 

metody, které předtím nepoužíval. A ne každý si může přečíst přiložené návody, které jsou 

v Angličtině a podle nich se řídit. 

Jakmile máte podezření, že máte Covid, začněte se ihned léčit. Nečekejte na žádné testy a jejich 

výsledky, spolehněte na vlastní instinkt a úsudek a začněte s léčbou co nejdříve. Příznaky by se 

měly zmírnit již za 24 hodin po začátku léčby. 

Různé návody na léčbu: 

I-MASK+ Prevence a léčba, návod v několika řečech, ne čeština. 

Léčba podle Dr. George Fareeda a Dr. Brian Tysona. 

Léčba podle Dr. Vladimira Zelenko byla bohužel censurou stažena. Je ale obsažena v předešlém 

článku, nazvaném „Léčba následků tak zvaného „očkování“ a Covidu též, podle Dr. Zelenko.“ 

Léčba podle Dr. Chetty: popis a léčba. 

Italská léčba, velice účinná. Pouze 4 lidé ze 66 000 nemocných v Italii zemřeli. Je to léčba 

založená na Plaquenilu (Hydroxychloroquin = Plaquenil), protože Ivermectin je v Itálii zakázán. 

Egyptská léčba, velmi úspěšná v Egyptě. 

Léčba podle Dr. Urso. Zde je nevýhoda, že neudává jednotky pro tyto léky. 

https://www.skirsch.io/how-to-treat-covid/
https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/i-mask-plus-protocol/
https://www.thedesertreview.com/news/dr-george-fareed-and-dr-brian-tyson-share-early-treatment-protocol/article_7728815e-3ca2-11eb-8a08-7b4b0156c181.html
https://zenodo.org/record/5033246#.YOPY2OhKguU
https://zenodo.org/record/5033246/files/Supplement%20-%20dr_chetty_8th_day_therapy.pdf?download=1
https://ippocrateorg.org/en/2020/12/15/how-to-treat-covid-19/
https://www.researchgate.net/publication/345813633_Management_Protocol_for_COVID-19_Patients_MoHP_Protocol_for_COVID19_November_2020
https://www.skirsch.io/how-to-treat-covid/


Upravená Pattersonova včasná léčba. Nachází se na zlinkované na stránce dole, stejně jako léčba 

podle Dr. Urso. 

Další informace týkající se léčení této nemoci, vše v Angličtině: 

• Včasná léčba přinese lepší výsledky. 

• Podrobné informace o léčbě. 

• Deset věcí, které je nutno vědět pro léčbu Covidu. 

• Léky a jejich dávkování. 

• Shrnutí toho, co víme o včasné léčbě (stačí přečíst úvod). 

• Krátké shrnutí výhod fluvoxaminu pro léčbu Covidu. 

• Video, 15 minut semináře o Semmelweisově vlivu. 

• Podrobné shrnutí důkazů, které podporují použití fluvoxaminu pro Covid. 

• Úvod do včasné léčby Covidu-19, YouTube video. 

• Fluvoxamin: hledání možné léčby na Covid-19 s pomocí 40 let starého antidepresantu. 

 

 

https://www.skirsch.io/how-to-treat-covid/
https://docs.google.com/document/d/1lh-ElJGqUATOGrqQYXIQdKvw5I9s3F0-aMFCe5PQDzo/
https://docs.google.com/document/d/18y9EkSLHEHiwaGw4rJiGsBiVdqK5r5KYoBny964d5AY/
https://docs.google.com/document/d/1_8jF3yGztCW0YL6yFffeEmfsNigvPh650kelArCVmp0/
https://docs.google.com/document/d/1jmM73J6sNmTbsFlo3N9YAQoIM52Uy9l9Jn2e6kSKvQA/
https://www.quora.com/Is-there-any-cure-for-COVID-19/answer/Steve-Kirsch
https://docs.google.com/presentation/d/1fmc3xq41CT_bX49NVlhleHVTYFr7ykrTJftCSJClJHM/edit?pli=1
https://www.youtube.com/watch?v=ljNlg6DJ4AU
https://docs.google.com/document/d/1IG-7Adl0BIYAyugiQuerkMcBuf3JP4OzqbNR8oL3Mkc/edit#heading=h.p56fefjn89b9
https://www.youtube.com/watch?v=sgzan-XuI20
https://www.cbsnews.com/news/fluvoxamine-antidepressant-drug-covid-treatment-60-minutes-2021-03-07/

