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INFO

Velkou úlohu v psychickém rozpo-
ložení lidí celého světa hraje ztráta 
smyslu práce a života vůbec. Pro 
naši civilizaci je příznačné to, že 
lidé dělají práci, která je nenaplňuje 
a nebaví. To je například ve spojení 
se strachem z viru příčinou vzestupu 
agresivity, autoimunitních problémů, 
alergií, cholesterolu či nervových 
potíží. Máme štěstí, že naše zájmy 
a náš smysl života jsou takové, jaké 
jsou. Žije se nám snadněji. 

Stává se, že i ve chvílích volna 
přemýšlím nad detoxikací, což je 

Bakterie a koky vystřídal stres
v podstatě moje práce. Říkám si, 
že preparáty v různých dobách by 
měly různý obsah. Jiné toxiny ohro-
žovaly lidstvo v 18. století a jiné nás 
ničí dnes. Doba chemických léků 
a prostředků, antibiotik či umělých 
hmot je cosi nového. 

Emoce zatěžují jiné orgány, než 
tomu bylo v minulosti. Dříve to 
byly bakterie, koky a viry, dnes je 
to stres, který poškozuje energii 
jater a srdce. Antibiotika někdy 
nenávratně ničí střevní mikroflóru. 
Je nadevše prokázáno, že do dvou 

let věku odsoudí dítě k mizernému 
zdraví po celý život. Zkrátka mu-
síme mít stále prst na tepu doby, 
abychom detoxikaci přizpůsobili 
typu toxinů. Při covidové epidemii 
řešíme poškození virem a vak-
cínou. Obě zátěže rozjíždí řetěz 
problémů souvisejících s DNA. 
Doprovodný stres způsobený sadi-
stickými politiky a kariéristickými 
novináři kosí v našem lese. Držme 
se proto skautského hesla: Vždy 
připraven!

MUDr. Josef Jonáš
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Při velkém resetu, kdy se naplno 
projevil mizerný stav zdraví 
společnosti, na kterém se 

podílí především lékaři, se promar-
nila šance říci lidem pravdu o jejich 
zdraví a něco s tím udělat. Špatné 
zdraví je živnou půdou pro infekce, 
rakovinu, cukrovku, deprese a další 
zdravotní problémy. Covid způsobil 
smrt jen zhruba 0,2 procent ne-
mocných, z toho jen šest procent 
nemělo jiné potíže. Společnosti se 
podařilo vytvořit normy, které chro-
nické nemoci považují za normální. 
Hlavní úlohu hraje špatná strava, 
konkrétně vysoký podíl průmyslo-
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Obrana před covidem 
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

vě zpracovaných potravin plných 
cukrů, chemikálií a tuků. 

Zdravý životní styl
Současná strava poškozuje střevní 
mikroflóru a degraduje metabolis-
mus. Způsobuje inzulinovou resis-
tenci, rakovinu, obezitu. Konzumace 
průmyslově zpracovaných jídel více 
než čtyřikrát denně zvyšuje o 60 
procent riziko, že předčasně zemře-
te. Ve spojení se stresem v covidové 
době způsobuje 94 procent úmrtí 
na tento virus. 

Nejlepší lék na dobře fungující 
imunitní systém je zdravý životní 

Myslím, že je dnes téměř každému jasné, že se farmaceutickým firmám, 
superboháčům, uplaceným vládám a médiím podařilo díky psychóze strachu 
vyvolat v lidech přesvědčení, že lidstvo může zachránit jen vakcinace. 

styl. Omezte proto příjem cukru 
a uhlohydrátů na minimum. Jezte 
kvalitní bílkoviny, maso z volných 
chovů a přirozeně pěstovanou 
zeleninu. Pokud na to máte vůli, 
stravujte se systémem přerušova-
ného půstu. Tato strategie spouští 
očistu organismu procesem auto-
fagie. Je to nejlepší způsob léčby 
obezity, cukrovky druhého typu či 
hypertenze.

Sportujte, pohybujte se, meditujte, 
relaxujte, cvičte jógu, čtěte, poslou-
chejte dobrou hudbu, procházejte 
se a hrajte si s dětmi. Pracujte na své 
emoční svobodě, zbavte se negativ-
ních myšlenek a užívejte vitamin D, 
který zlepšuje imunitu. 

Detoxikace je výhodou
Nezapomínejte ani na vitamin C 
v lipozomální formě, v průběhu ne-
moci i megadávky. Při preventivním 
užívání můžete přísun snížit. Vele-
důležitý je také komplex vitaminu 
B, především vitamin B12. Pijte likér 
z černého bezu, případně berte i be-
taglukany, glukosamin nebo selen. 

Zdravá populace nebude ohro-
žena infekcemi, covidem ani jinými 
viry a bakteriemi. Výhodu mají ti, co 
užívají detoxikaci. Ta totiž ovlivňuje 
funkce imunitního systému (Brein), 
střevního mikrobiomu (Mun), 
redukuje stres (Emotion, Tens), čistí 
dýchací systému (Rescirk), posiluje 
vstřebávání vitaminů, minerálů 
a bílkovin (Col, Gas), čistí kostní dřeň 
(Os, Liencirk) a redukuje záněty 
(Imunokomplex). 
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V minulosti jsme už probírali 
význam tenkého střeva při 
vstřebávání látek ze stravy. 

Uvádí se, že jich organismus tímto 
způsobem získává kolem osmde-
sáti. My víme hlavně o vitaminech, 
minerálech, stopových prvcích, 
bílkovinách a tucích. 

Je zajímavé, že i současný vý-
zkum diabetu se orientuje na tenké 
střevo. Jen se podívaje na škálu 
potravinových doplňků odvozených 
z různých součástí stravy. Porucha 
využití těchto látek může mít dale-
kosáhlé následky – od psychických 
problémů až po nádory. 

Spotřeba stoupá
Problémy se vstřebáváním v ten-
kém střevě jsou velmi časté, na-
štěstí se týkají jen některých látek. 
My však neumíme většinu z nich 
diagnostikovat. Například při rako-
vinách měříme nedostatek selenu, 
většina lidí má také málo vitaminu 
D. Důležitý je i stav vitaminů sku-
piny B, magnezia, železa, vápníku 
a jódu. 

Jaký má tento deficit vztah ke ko-
ronaviru? Spotřeba zmíněných látek 
ve stresu výrazně stoupá. Čísla, která 
vzestup spotřeby vitaminů či mag-
nesia dokladují, jsou neuvěřitelná. 
Populace je obecně podvyživená 
nezbytnými doplňky, které působí 
jako katalyzátory metabolismu 
a mediátory nervového systému. 
Důvodem je naše strava – až 60 pro-
cent potravin je směs průmyslově 
změněných surovin. Ovoce i zele-
nina jsou příliš vyšlechtěné, podbí-
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Zastavte úbytek důležitých látek

zivé chuti, zvířata jsou chována na 
nepřirozeném krmivu. K tomu se 
přidává problém s tenkým střevem. 
Ústy přijímané potravinové doplňky 
se proto míjejí účinkem. 

Preparáty pomohou
Následky velkého nedostatku důle-
žitých látek mohou být dramatické. 
Setkal jsem se s pacienty, kteří chodí 
od lékaře k lékaři a uvádí potíže, kte-
ré nezapadají do žádného obrazu 
nemoci. Bolesti se u nich rychle pře-
misťují po celém těle, až nakonec 
končí bez pomoci na psychofarma-
cích. Důvodem je diagnóza latentní 
tetanie. Latentní proto, že deficit 

Epidemie covidu přinesla mimo notoricky známé problémy i potíže poměrně neče-
kané. Patří mezi ně například nedostatek některých důležitých látek v organismu.

nemusí být zachytitelný z krevního 
vyšetření. 

Řešením je preparát Col a koupe-
le, například v magnéziových vloč-
kách. Efekt je jednoznačný, složitější 
je náprava deficitu vitaminů B1, B6 
a B12. Prostřednictvím nervové sou-
stavy ovlivňují psychiku a nervové 
řízení řady orgánů a funkcí, včetně 
metabolismu buněk. Obejít perorál-
ní podávání můžeme jen formou 
injekcí, což je pro terapeuty obtížné. 
Tady je třeba doplnit ještě prepa-
rát Gas z fyziologických důvodů. 
V dlouhodobé perspektivě prepará-
ty zajistí využití zmiňovaných látek 
z potravy. 

Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock
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Právní postavení detoxika-
ce v porovnání s hlavním 
proudem současné medicí-

ny je slabé. Nemůže tedy účinně 
a plošně přispět k vylepšení neu-
spokojivého zdravot-
ního stavu populace, 
který se navíc neustále 
zhoršuje, jak dokládají 
zdravotní statistiky. 
„Pokud nenastanou 
nějaké společensky 
a ekonomicky velmi 
dramatické změny, 
není možné očekávat, 
že se v této oblasti 
něco změní.“ řekl na 
konferenci před třemi 
lety MUDr. Josef Jonáš. 
Nyní jsme ale ve zcela 
jiné situaci. 

Vyčerpané 
zdravotnictví
Bez ohledu na příčiny 
dochází k vyčerpání 
schopnosti zdravot-
nictví zastavit drama-
tické nárůsty výskytů 
mnoha závažných 
život ohrožujících 
onemocnění. Ekono-
mické otřesy způsobu-
jí, že nákladný systém 
zdravotní péče v našem státě bude 
muset razantně redukovat drahé 
lékařské výkony. Státní strategie 
preventivního přístupu ke zdraví 
a předcházení nemocem neexistu-
je. Alternativní přírodní cesty jsou 
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Text: Ing. Evžen Peleška, Foto: iStock

legislativně zatlačené do ilegality. 
Dalším popisováním neutěšeného 
stavu, který panuje ve zdravotnictví, 
je zbytečné se zabývat. Musíme 
vycházet z možností, které máme. 

Nadčasové řešení
V našem případě jde o jedinečnou 
a nadčasovou metodu detoxikace 
MUDr. Josefa Jonáše, která navíc 
nabízí nepředstavitelný a dosud 
nedoceněný potenciál možnos-

tí, protože se opírá o principy, 
na nichž funguje celá existence. 
Těmito základními principy jsou 
informace a elektromagnetismus, 
které spojují vše, co existuje. Bude-

me-li s metodou zacházet pečlivě 
a s úctou, odhalí nám netušené 
možnosti poznání, jak funguje 
tělo, nejen to lidské. Může nám 
všem prozradit mnohem víc o nás 
i o našem okolí. Buďte zvídaví!

Detoxikace pro budoucnost

Na jedné z prvních konferencí společnosti Marion pan doktor Jonáš prohlásil, 
že metoda detoxikace je dosud všeobecně nedoceněnou převratnou cestou 
ke zdraví. A měl pravdu.
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Flagelin se trochu podobá 
spikeproteinu či spiketoxi-
nu, který má covid na svých 

hrotech, najdeme ho ale u borrelie. 
Mimo akutní boreliózu se často 
setkáváme s pojmem chronická 
borelióza. Na tu jsou všichni krátcí. 
Antibiotika nezabírají, i když je 
někteří ,,šílenci“ podávají i rok v su-
perdávkách. 

Dareba v bičíku
Existuje i pár jiných postupů, 
vesměs přírodních, eufemisticky 
řečeno „nepříliš úspěšných“. Nám se 
poměrně často podaří stav zlepšit, 
nikoliv vyléčit. A ejhle na darebu, 
v bičíku borrelie byl objeven toxin 
flagelin, který dokáže napodobit 
příznaky akutní boreliózy. Může být 
ve všech tkáních a orgánech, proto 
nemá jednotný obraz. Možná, že 
půjde nyní proti borelióze vytvořit 
vakcínu na stejném principu jako 
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Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

proti covidu. Borrelie ovšem nemu-
tuje, o tom ale někdy jindy.

V každém případě se nám otevírá 
šance poradit si s chronickou bore-
liózou. Je pravda, že musíme ještě 
sebrat trochu zkušeností. Flagelin 
bude umístěn do všech orgáno-
vých preparátů. Souhrnně se ocitne 
v preparátu Bor. 

Miniaturní částečky
Druhý toxin je výrazně složitější 
a jeho pochopení nám dá zabrat. 
Zdá se ale, že postihuje nás všech-
ny. Nemohl jsem ho odhalit, musel 
jsem čekat na vědecký pokrok. Věda 
ho tedy zná, ale to je vše. Prvně jsem 
o něm slyšel před lety, kdy se popr-
vé řešila problematika očkovacích 
látek. Dozvěděl jsem se, že se v nich 
používá hliník v nanoformě. Ten 
proniká bez zábran do buněk CNS. 

Nanočástice mohou být miniatur-
ní částečky jakékoliv látky, chemi-

Výrazy Flagelin a Nano znějí jako z nějakého kresleného filmu, jde ale o dva nové 
toxiny do naší mozaiky. Jsou to velmi zásadní rušivé elementy pro lidské zdraví. 
Každý je jiný, oba ale nějakým způsobem souvisejí s covidem.

kálií, kovů, umělých hmot nebo třeba 
pesticidů. Nemůžeme se jim vyhnout. 
Jejich toxický význam vstoupil ze stí-
nu v souvislosti s RNA vakcínou. Náš 
detoxikační problém spočívá v tom, 
že nanočástice nejsou žádné speci-
ální toxiny. Jsou to většinou toxiny, 
které známe. Pravděpodobně jde 
také o částečky jiných toxických látek, 
protože těch jsou na světě tisíce. 

Možná přijde i preparát
Vývoj detoxikace může trvat ještě sto 
let, protože tak dlouho mohou lidé 
objevovat další a další toxiny. Nano-
částice jdou diagnostikovat akupor-
tem pod speciálním názvem. My se 
jimi diagnosticky zabývat nemusíme, 
protože detoxikační informace bude 
ve všech orgánových a energetic-
kých preparátech. Kvůli závažnosti 
tohoto toxinu ovšem není vylouče-
né, že jednou vznikne i samostatný 
preparát Nano.

Flagelin a Nano
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Močové ústrojí se skládá z led-
vin, které jsou vůdčím orgá-
nem pro tento okruh, dále 

z ledvinové pánvičky, močovodu, 
močového měchýře a močové trubi-
ce. U mužů sem patří i prostata, u žen 
gynekologické ústrojí. Onemocnění 
ledvin není vzácné, ale problémy 
s močovým měchýřem jsou daleko 
častější. Urcirk se spolu s Breinem 
dobře hodí na problém s močovými 
kameny nebo mírné záněty ledvin. 

Viníkem je E. coli
Vlastní filtrační orgány ledvin – klu-
bíčko (glomerulus) a klička – nemají 
regenerační schopnosti, není tedy 
možné je obnovit. Glomeruly se 
poškozují autoimunitními procesy, 
infekcemi a mikrobiálními toxiny, 
například po streptokokových 
angínách. Významně jim škodí stres, 
úzkost, ale i další věci. Na vlastním 
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Nespokojenost s Urcirkem 

případě mohu dokumento-
vat, jak vážná otrava houba-
mi ve 33 letech poškodila 
nezvratně mé ledviny. 

Jiné příčiny mají záněty 
močového měchýře. Jen při 
tzv. refluxu moče v dětském 
věku, kdy se moč z mo-
čového měchýře vrací 
zpět do ledvin, má stav 
tohoto orgánu vážné 
důsledky i pro ledviny. 

Záněty močového 
měchýře jsou většinou 
bakteriálního původu. 
Z 90 procent je způso-
buje mikroorganismus 
Escherichia coli, pro-
kázaný kultivací moče. 
Lékaři tyto záněty 
vysvětlují špatnými 
hygienickými zvyky 
při hygieně konečníku, 

Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Na závěr videokonference s polskými spolupracovníky jsem musel 
vysvětlovat, proč Urcirk nepůsobí tak dobře jako ostatní cirky. 
Tato otázka je jistě zajímavá i pro ostatní. 

není to ale pravda. Příčinou je speci-
fická dysmikrobie v tlustém střevě 
s přemnožením zmíněného mikrobu, 
který patří do skupiny enterobakterií 
a imunitně oslabeného člověka může 
i zabít. 

Různé kombinace
Ovšem ani v případě, že escherichii 
kultivace moči neprokáže, nemáme 
vyhráno. Záněty močového měchý-
ře pokračují dále. Tento orgán se 
skládá z mnoha vrstev. Escherichia 
se usadí pod sliznicí, ve které se 

místo mikrobů mohou na-
cházet imunokomplexy nebo 
mikrobiální toxiny. Dáváme 
tudíž mimo Urcirk i preparáty 
Mun a Bak, eventuálně Imu-
nokomplex či Mitox. 

Močový měchýř trpí poměr-
ně často rakovinou. Přes něj 
vychází z organismu karcino-
geny, zvláště u kuřáků, které 

mohou vyvolat rakovinné 
bujení. Naštěstí jde o ná-
dor povrchový, neme-
tastázující. Několik lidí 
s tímto problémem se 
mi podařilo vyléčit. V ka-
ždém případě Urcirk 
při zánětu močových 
cest vyžaduje jinou 
kombinaci preparátů 
než záněty ledvin. Bylo 
by možné ho pojmout 
jako kombinovaný 
preparát. To bychom ale 
mohli udělat i s ostatní-
mi preparáty.
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Filosofie pěti prvků pro nás 
nemá význam, ale díky EAV 
přístroji a preparátům Marion 

se podařilo ověřit smysl předsta-
vy řízení organismu pěti orgány 
a převést tuto myšlenku do praxe. 
Nemůžeme si představovat, že 
nám pět preparátů vše vyřeší. 
Někdy je podání preparátu ,,cirk“ 
zásadní, jindy pomocné, často 
však musíme použít preparáty 
na konkrétní toxiny a především 
zásah do činnosti mozku prepará-
tem Brein. Mozek Číňané neznali, 
jako neznali řadu toxinů. Pracovali 
s pojmy horko, teplo, chlad, vlhko, 
sucho, výpary země, špatná strava, 
špatné emoce a vliv kosmických 
sil. Nezapomínejte, že šlo 
o medicínu především 
preventivní. To dává pen-
tagramu jiný smysl, než jak 
léčení vnímáme my. 

Ledviny ovlivňují: 
• šumění v uších

• gynekologické záněty 
   a výtoky

• sny o strachu

• sucho v nose a ústech

• poluci a pohlavní slabost 

• předčasnou ejakulaci

• otoky kotníků

• tmavý až fialový jazyk

• ranní otoky obličeje

• časté močení v noci

• bolestivý ušní boltec

• poruchy menstruace

• bolestivou menstruaci

• poruchy sluchu

• bolesti v tříslech

• bolesti v bedrech

• zapomnětlivost

• lámavost kostí

• odhalování krčků zubů

• opožděný růst zubů

• plíseň mezi čtvrtým prstem 
   a malíkem

• plíseň v průběhu meridiánů

• klenbu chodidla, vnitřní kotník

• vnitřní chodidlo, tříslo, klíční kost

• slabost svalů dolních končetin

• změny na kořeni jazyka

• ekzémy v podkolení

• kloubní váčky

• čelní dutiny

• dělohu

• chrupavky
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• klouby

• kostní spongie

• míchu

• prostatu

• vaječníky

• vlasy

• zuby

• vnitřní ucho

Močový měchýř ovlivňuje:
• časté močení

• křeče v lýtkách

• ucpání nosu

• křivení páteře

• otlaky na malíku

• bolesti paty

• ostruhy

• krvácení z nosu

Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Jedním z pěti řídicích orgánů čínského pentagramu jsou ledviny, jejichž přidružený 
orgán je močový měchýř. Představa, že organismus je řízený pěti orgány vychází ze 
staročínské filosofie o pěti prvcích, ze kterých se skládá svět.  

Ledviny a močový měchýř
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Přečtěte si, nebo raději ne

Američtí autoři 
Joseph Mer-
cola a Ronnie 

Cummins napsali 
knihu ,,Pravda o co-
vidu-19“. Čtení je to 
jen pro silné jedince. Ti, 
kteří věří, že jim vakcína 
firmy Pfizer zachránila 
život, nechť knihu určitě 
nečtou. Přišli by stejně 
jako básníci o iluze. Za pře-
čtení stojí nádherná před-
mluva Roberta F. Kennedyho 
juniora. Motto knihy je výrok 
Hermanna Göringa v Norim-
berku: ,,Vždy je jednoduché 
získat lidi k podpoře, ať jde 
o demokracii, fašistickou dik-
taturu nebo parlamentní či ko-
munistickou ideologii. Stačí jim 

MARION
INFO

říci, že se na ně připravuje útok.“ 
Dnes se mocní odvolávají na toho 
nejstrašnějšího nepřítele – mikroby. 

Kniha je rozdělena do šesti kapitol: 
Jak se vyvíjely pandemické plány, 
Únik z laboratoře nebo přírodní 
původ, Událost 201 – událost, ze 
které se ždímá, jak to jen jde, Co-
vid-19 napadá jen ty nejohroženější, 
Využití strachu i uzavření svobody 

a Farmaceutická selhání v covido-
vé krizi.

Věříme, že průměrného člo-
věka je možné vzdělat, posílit 

a porazit digitální diktátory, 
šiřitele strachu, šílené vědce 
a poddansky vázané, koupe-

né a podplacené politiky. 
Tolik autoři a ostatní je 

již na každém z nás.
MUDr. Josef Jonáš

Kurzy a semináře

Firma Marion pořádá Kurz 
pro pokročilé terapeuty
Termín: 7. května 
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

Kurzy pro začátečníky 
9. dubna a 21. května jsou 
už plně obsazené.
V červnu chceme uspořádat v Praze 
konferenci, přesný čas a program se 
dozvíte v příštím bulletinu.


