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INFO

Na projektu detoxikační a imunoak-
tivační medicíny pracuji systematic-
ky už 25 let. Víme, že naše preparáty 
Marion jsou programovatelné. Vše 
se na tomto světě digitalizuje. S na-
šimi preparáty to není jinak. Me-
dicína je polovojenská organizace 
s pevnými pravidly, řády, hodnostmi. 
Je vlastně nemožné do této pevnos-
ti proniknout. Kdyby nás byly tisíce, 
desetitisíce nebo raději miliony, tře-

Digitalizací ke zjednodušení
ba bychom měli šanci. Je nás ovšem 
jen hrstka bojovníků v obklíčení. 
Možná jsme odsouzeni k zániku, 
ale třeba jsme jiskrou, která zapálí 
pochodeň. Nechme to koňovi, ten 
má větší hlavu. V každém případě je 
stále co hledat, vymýšlet, zlepšovat. 

Naším přáním je celý proces deto-
xikace zjednodušovat, zprůhlednit. 
Někdy si říkám, že děláme chybu. 
Zažil jsem doby, kdy šikovný člověk 

s jedním preparátem dobyl polovi-
nu světa. Máme úžasné preparáty 
na regulaci vysokého krevního 
tlaku, cholesterolu, alergie, po-
stcovidového syndromu, zátěže 
očkováním. Stamiliony lidí by něco 
takového uvítaly, vzít tak pout-
nickou hůl jako Kristus a vydat se 
mezi ně. Škoda, že mně už nohy 
tak neslouží.

MUDr. Josef Jonáš
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Covidová epidemie si postupně 
vybírá z bohaté nabídky lidí se 
špatnou protivirovou imuni-

tou. Člověk však nemusí mít špatnou 
slizniční či lymfocytární imunitu. 
Stačí, když organismus vykazuje 
známky chronického stresu, úzkosti, 

smutku, starostí či rozladění. Může 
být frustrován, citově deprimován, 
může mít jedem otrávené srdce, 
tudíž ztratil radost a veselí, může mít 
chronický únavový syndrom nebo 
nedostatek vitální energie. To vše 
výrazně snižuje funkčnost imunit-
ního systému. I kdyby byl dokonalý 
a fungoval jako švýcarské hodinky, 
tak ho napětí, stres, nejistota, utrpení 
či úzkost srazí na kolena. Virus má 
pak volnou cestu. 
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Před covidem, za covidem nikdo nesmí stát
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Hromadění toxinů
Stát, respektive vláda jednoho 
muže a jeho přisluhovačů, se snaží 
už dlouho rozšířit epidemii strachu 
a nejistoty. Na tuto epidemii zemřelo 
a zemře mnohem více lidí než na 
covid. Přítomnost těchto psychických 

jedů způsobí hromadění toxinů ve 
tkáních. Prorazí ochranný obal orgánů 
a toxiny napadnou nakonec orgán 
samotný. Jak myslíte, že se oslabí plíce, 
aby se staly snadnou kořistí korona-
viru? Mysleme v informačních a ener-
getických souvislostech. Dlouhodobé 
psychické napětí, depresivní nálada 
partnera či napjatá situace v rodině 
prorazí ochranný energetický obal 
plic (poplicnici), oslabí plíce, a ty se 
stanou snadnou obětí covidu. 

Vidíte, k čemu se hodí dětská říkanka. Mnozí se zasnili a vybavila se jim vzpomínka 
na bezstarostné dětské hrátky. Rychle se však probuďme do přítomnosti. 

Štěstím proti viru
Virové infekce různého typu aktivují 
ostatní mikroorganismy. Mnohé 
příznaky pak souvisí s aktivitou 
dalších mikroorganismů, kterých 
je v každém organismu mnoho. 
Musíme mít na paměti, že na naší 

psychice se podílí dědičnost, od-
pozorované chování rodičů, ztráta 
zájmu rodičů o dítě, nedostatek 
sdíleného citu a řada dalších faktorů, 
které udělají naši psychiku vnímavou 
takovým traumatům, které už dva 
roky prožíváme. Berte tento článek 
jen jako zamyšlení nad primitivním 
mechanickým vnímáním obrany 
proti covidu. Čím šťastnější národ, 
čím šťastnější rodina, čím šťastnější 
člověk, tím menší má virus šanci. 
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Změny, které přicházejí, jsou zřej-
mě mnohem rozsáhlejší, než si 
dokážeme představit. Někteří 

citlivější jedinci však říkají, že vyús-
tění těchto změn bude blíže pravdě 
a umožní projev dosud neprojeve-
ného lidského potenciálu ve všech 
oblastech, které přináší do života 
smysl, radost a potěšení. Přidržme se 
však pro tuto chvíli tématu detoxika-
ce Marion MUDr. Josefa Jonáše. 

Neobjevené hranice
Princip, na kterém je založena, se zdá 
být opravdu nadčasový. Jde ruku 
v ruce s moderními způsoby chápání 
podstaty hmoty a existence. Stojí na 
pevných základech léta ověřovaných 
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Text: Ing. Evžen Peleška, Foto: iStock

v každodenní praxi samotným auto-
rem metody. Detoxikace systémem 
Marion má dosud neobjevené hra-
nice svého potenciálu, je ve všech 
známých ohledech bezpečná a ze 
své podstaty může být pouze pro-
spěšná. Jejím masovým použitím 
dojde, jak pevně věříme, k potvrzení 
funkčnosti a univerzální prospěš-
nosti, o které svědčí úžasné výsled-
ky dosahované v oblasti celostní 
péče o zdraví samotným autorem 
už po mnoho let. 

Informace je základ
Nové způsoby komunikace a maso-
vé používání technologií přispívají 
ke všeobecnému přijetí skuteč-

nosti, že informace je podstatou 
fungování existence a vůbec všeho 
v nás a kolem nás. Při vzájemném 
působení dochází k situacím, kdy 
je potřeba informace za nějakým 
účelem přenastavit tak, aby procesy 
vedoucí k vytýčenému cíli probíhaly 
přirozenou cestou. Rovněž překotný 
vývoj mnoha důležitých parametrů 
v rámci našich životních podmí-
nek ovlivňuje negativně přirozený 
proces adaptace na změnu. I zde 
lze informačně pozitivně zasáhnout 
a přirozenou komplexní cestou 
upravit přístup organismu ve smys-
lu harmonizace dějů, které vedou ke 
zvýšení schopnosti vnitřní adaptace 
na vnější podmínky. 

Princip detoxikace je nadčasový

Věříme, že naše společná práce s mnoha zanícenými a odborně velmi dobře 
vybavenými terapeuty potvrdí naděje, které do metody detoxikace jako 
důležitého pilíře péče o zdraví vkládáme.
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Světová média už téměř dva 
roky popisují symptomy co-
vidu-19. Příčinu nemoci znají, 

léčbu nikoliv. Nadšeně jásají, když 
objeví symptom, který je trochu 
odlišný od jiných viróz. Za normální 
považujeme, že po pásovém oparu 
můžeme měsíce i roky cítit silnou 
bolest v oblasti výsevu změn na 
kůži. Bezmocná medicína dokonce 
přijala zavděk přírodním prostřed-
kem, pálivou složkou některých 
druhů paprik – kapsaicinem. 
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Kdo hledá, i u covidu najde

V postcovidových centrech přibývá 
unavených a vyčerpaných lidí. Me-
dicína netuší, že ve středním mozku 
je proužek nervové tkáně zvané 
„formatio reticularis“, která svou ak-
tivitou určuje, je-li člověk unavený 
a ospalý nebo čilý a svěží. 

Detoxikace zná recept
V 90. letech vrcholil výskyt tzv. CFC, 
chronického únavového syndromu. 
Lidé na tento symptom získáva-
li invalidní důchod. Příčina byla 

Popis symptomů, které se vyskytují u všech známých nemocí, tvoří základ medicíny. 
Většina léčebných postupů současnosti je tedy symptomatická. Souhrn symptomů 
tvoří syndrom a syndromy vytváří diagnózu – pojmenování nemoci. 

jednoznačně nalezena, virus zvaný 
EB – Epstein Barr. Nevím, co dělají 
v postcovidových centrech, ale 
v detoxikační medicíně bychom 
zmíněnou formatio reticularis 
detoxikovali preparáty Mitox, 
Pharmexit, Met, snad i Dechem či 
Orgatox. Byli bychom zcela jistě 
úspěšní. 

Covid si nevybral formatio reti-
cularis náhodou. Velmi mnoho lidí 
má potíže s tímto kouskem mozku. 
Problém se neprojevuje pouze 
únavou, ale i nespavostí, ospalostí, 
neklidem nebo otupělostí. Většina 
pacientů má po prodělaném covi-
du problémy s dušností. Možná, že 
by měla přijít ke slovu starověká 
čínská medicína. 

Důležitá je tkáň
Plíce jsou podle tradičních čín-
ských lékařů hybatelem energie. 
Jsou ovšem i zdrojem zármutku. 
Doporučoval bych preparáty Lien-
cirk, Emotion, Mitox a Rescirk. Jedl 
bych slzovku jako přílohu alespoň 
jednou denně. Ke slovu by přišel 
i plicník lékařský a ženšen. Lidé se 
potřebují rychle dostat do kondice, 
složenky nespí. Postižená je výstel-
ka plicních sklípků a bronchiolů 
(průdušinek), tam budu hledat 
i další toxiny. Plíce moderního 
člověka nejsou ve valné kondici už 
kvůli toxinům, které nese polétavý 
prach. Snad se ještě vrátíme k dal-
ším symptomům postcovidového 
syndromu. Důležitá je vždy tkáň, 
která je nositelem toxinů.

Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock
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Nejméně polovina lidí, kteří 
přicházejí do mé ordinace, 
jmenuje pocit únavy mezi 

svými potížemi. Především musíme 
únavu jako symptom rozdělit do 
dvou kategorií. 

Únava často doprovází jiné 
onemocnění, například anémii, 
rakovinu, infekce a mnoho dalších 
patologických stavů. Takové únavě 
se říká symptomatická a určitě není 
předmětem našeho zájmu. Úna-
va ale může být také idiopatická, 
u které není známa její podstata. 
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Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Jde o stav neměřitelný a její hod-
nocení je zcela subjektivní. Taková 
únava má samozřejmě své příčiny, 
ale protože se nachází v nervovém 
systému, není léčebně snadno 
ovlivnitelná. 

Chronický únavový 
syndrom
Jednou z příčin může být chronic-
ký únavový syndrom. Masivně se 
objevil koncem minulého století. 
Dosahoval takové intenzity, že 
mnoho lidí invalidizoval. Zabývali 

Pocit únavy patří mezi pozoruhodné jevy lidského života. Nevíme, zda i zvířata 
mohou trpět nepřirozenou únavou. Člověka však doprovází velice často. 

se jím psychiatři, imunologové, 
internisti, psychologové a další. 
V posledních letech se s ním setká-
vám stále často, ale už ne v takové 
intenzitě. Jako příčinné agens 
byl označen EB virus. Dnes víme, 
že příčinou může být i chronická 
borelióza či virus klíšťové meningo-
encefalitidy a jak vidíme v součas-
nosti, třeba i covid. Místo působení 
je ve středním mozku ve struktuře 
formatio reticularis. Pro tento typ 
únavy neexistuje jeden přípravek. 
V první řadě je třeba strukturu očis-
tit univerzálními preparáty Phar-
mexit, Met, Exadit, Mun, Dechem 
a Orgatox. Následně sledujeme 
mikrobiální ložisko. Organismus ho 
může vyřešit sám nebo mu pomů-
žeme preparáty Bor či Ver. 

Odstranění 
mimochodem
Syndrom chronické únavy patří do 
okruhu sleziny, to znamená, že více 
ohrožení budou lidé, kteří nad vším 
mnoho přemýšlí, jsou zodpovědní, 
dělají si starosti. Podobnými potí-
žemi trpí lidé, u kterých převažuje 
tonus centrálního parasympatiku. 
Detoxikace je prakticky stejná. 
Jen místo sledování úspěšnosti či 
neúspěšnosti je jinde. Hledáme ho 
v autonomním nervovém systému, 
protože disponujeme univerzálními 
preparáty. Často se stane, že pocit 
únavy odstraníme jako vedlejší 
produkt detoxikace, jen tak mimo-
chodem. Může to být třeba při vý-
skytu únavy jako součásti larvované 
deprese. 

Příčin únavy může být celá řada
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Mezi lidmi se často šušká, že 
mléčná bílkovina (kasein), 
mléčný cukr (laktóza) či 

obilná bílkovina (gluten) mohou 
dělat člověku zdravotní problémy. 
Také bychom mezi lidmi našli řadu 
vegetariánů či veganů, občas fruta-
riána nebo příznivce raw stravy. To 
všechno jsou lidé, kteří se obávají 
metabolických problémů, protože 
metabolismus, výměna látková, je 
základním procesem, který umož-
ňuje žít organismu mnoho let. 

Příčinou je toxin
Látkovou výměnou organismus 
umožňuje buňkám regeneraci 
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S preparátem Meta proti metabolitům

a produkty metabolismu 
se stávají jedy. Nejsnáze 
pochopitelné jsou poruchy 
metabolismu základních 
potravin. Samozřejmě, 
že nejdůležitější je 
poznat podstatu a pří-
činu této poruchy. My, 
detoxikační terapeuti, 
to máme jednodu-
ché. Víme, že příčinou 
je toxin, potenciálně 
jedovatá látka, která 
i v nepatrném množ-
ství může být příčinou 
dysharmonie životně 
či zdravotně důleži-

tých funkcí lidského organismu. 
Samozřejmě, že víme o existenci 
genetických poruch metabolis-
mu, například celiakie, nebo až 
se životem těžko slučitelných 
poruch, jakou je například fenyl-
ketonurie. Tyto poruchy jsou ale 
mimo náš okruh působnosti. 

Komplikované procesy
Naopak získané poruchy látkové 
výměny jsou u detoxikačních 
terapeutů velmi oblíbené. Práce 
s nimi vyžadují vždy nejméně 
dva detoxikační kroky, někdy i tři. 
Třetím krokem bývá dieta, jestliže 
odhalíme potravinu, která je za 

poruchu přímo odpovědná. 
To se ovšem ne vždy podaří, 
protože procesy metabolis-
mu jsou velmi komplikova-
né a zahrnují stovky látek 
– metabolitů. Naše součas-
ná úroveň znalostí umož-
ňuje definovat jen některé 
metabolity. Máme však 

také možnost vytvořit 
univerzální pojmy, 
které neumíme přímo 
definovat. Tyto známé 
i neznámé metabolity 
jsou obsahem prepa-
rátu Meta. Obsahuje 
základní metabolity 
potravin, například 
gluten či kasein, i mno-
ho jiných metabolitů, 
jako jsou třeba různé 
druhy alkoholu a dal-
ších látek. 

Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Meta patří mezi univerzální preparáty. To znamená, že automaticky spouští 
detoxikaci několika stovek tkání i orgánů. Navíc ovlivňuje rezidua metabolitů 
ze současné i minulé doby, což jiné preparáty nedovedou.
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Orgánové a tkáňové 

Ac – akné, okruh mandlí
Artis – detoxikace kloubů
Auro – sluchové ústrojí
Autim – autoimunitní poruchy
Bak – bakterie 
Bcl – bacily
Betum – nezhoubné nádory
Bor – borelie, FSME
Brein – mozek, mícha
Clim – klimakterium
Col – tlusté a tenké střevo
Corcirk – srdce
Cut – kůže
Elerg – alergie
Gas – žaludek
Gyn – gynekologické ústrojí
Hepcirk – játra
Horr – hormonální potíže
Hyperten – vysoký krevní tlak
Chlam – chlamydie
Kok – koky 
Liencirk – slezina
Lymmex – lymfatický systém
Mam – prsa
Mig – migréna
Mun – imunita
Myk – plísně
Nechol – cholesterol
Ocul – oko
Pan – slinivka břišní
Par – paraziti
Penev – periferní nervy
Prost – prostata
Rescirk – dýchací systém
Resys – mikrobiální preparát 
(Mollicutes, Ricketsie)
Supercort – nadledvinky
Thyr – štítná žláza
Urcirk – ledviny, močový systém
Veg – vegetativní nervový systém
Ver – viry
Vert – páteř
Vondr – gliový systém

Univerzální
Acid – acidosa, kyselé biogenní soli
Afirm – blokovaný emocionální 
konflikt,  pozitivní myšlení-afirmace
Anbio – rezidua antibiotik
Dechem – průmyslové chemické 
látky, cizorodé látky
Elektrosmog – elektrosmog, pato-
genní pole
Emotion – emocionální zátěž
Exadit – potravinová aditiva 
(„éčka“), toxické zubní materiály
Himin – histamin
Imunokomplex – komplexy 
antigenů a protilátek
Met – kovy a toxické prvky
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Přehled detoxikačních preparátů Marion

Meta – metabolity
Mitox – mikrobiální toxiny
Neutron – plasty
Orgatox – zemědělská chemie 
a rezidua drog
Per Primam – emocionální část 
mozku
Pharmexit – rezidua léčiv
Radex – radioaktivní látky
Salur – soli kyseliny močové, bio-
genní soli, metabolismus 
cukru a škrobu
Tens – chronický stres
Tox – střevní toxiny
Vak – rezidua očkování
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Co říká rezoluce Rady Evropy
Text: MUDr. Josef Jonáš, Ing. Pavel Sejkora

Podle publikace profesora Telce je zákon „O odškodnění při zdravotním 
poškození po očkování“ nepoužitelný. Chybí seznam konkrétních následků. 
Soudy proto nemohly nikdy vyhlásit rozsudek tohoto typu. 

Podle zpráv, které prošly médii, 
má 30 procent očkovaných ne-
žádoucí reakce různého druhu. 

Tito lidé se nemohou domáhat 
odškodnění. Podle výsledků EAV má 
nežádoucí účinky 90 procent. Velká 
část z tohoto počtu nemá příznaky 
subjektivně postřehnutelné.

Očkování není povinné
Ve světle současné celosvětové 
pandemie vybízí Parlamentní shro-
máždění Rady Evropy členské země 
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Transparentní smlouvy
Také mají transparentně oznamo-
vat obsah smluv s výrobci vakcín 
a zveřejňovat je k podrobnému 
přezkoumání parlamentem i ve-
řejností. Měly by spolupracovat 
s nevládními organizacemi nebo 
jinými lokálními iniciativami za 
účelem oslovení marginalizova-
ných skupin a spojit se s lokálními 
komunitami k vývoji a realizaci při-
způsobených strategií na podporu 
proočkovanosti.

a Evropskou unii mimo jiné k tomu, 
aby s ohledem na zajištění vysoké 
proočkovanosti zajistily, aby občané 
byli informováni o tom, že očková-
ní není povinné, a aby na nikoho 
nebyl vyvíjen politický, společenský 
ani jiný nátlak na to, aby se nechal 
očkovat, pokud si to sám nepře-
je. Rovněž mají zajistit, aby nikdo 
nebyl diskriminován za to, že není 
očkovaný kvůli možným zdravotním 
rizikům nebo proto, že nechtěl být 
očkován. 

Podařená konference
Šestnáctý říjen letošního roku 
byl po delší době velkým dnem 
firmy Marion a jejích příznivců. Po 
covidové absenci jsme se sešli na 
konferenci. Lidé se potřebovali 
vymluvit, informovat, zasmát. Byly 
koláčky, káva, čaj i kuřecí soté. 
Podle ohlasů účastníků se nám 
opět něco povedlo.

Kurzy pro terapeuty
Termíny: 20. listopadu a 29. ledna kurzy pro začátečníky, 4. prosince a 15. ledna kurzy pro pokročilé.
Čas: 10.00 do 16.00 hod.
Místo konání: sídlo firmy Marion, 
Orlická 9, Praha 3, II. patro
Lektor: Ing. Evžen Peleška
Hlaste se prostřednictvím e-mailu: 
jonas.recepce@seznam.cz,
předmět e-mailu: KURZ


