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Vize něčeho mystického
Podle biblických pověstí byla
v chrámu krále Šalamouna uložena archa úmluvy. Bylo to „cosi“, co
umožňovalo komunikaci s Bohem.
Nemyslím, že jsem na takovou archu
narazil. Přesto mám jakousi vizi, že
se děje něco mystického.
Firma Pfizer veřejně doznala, že
u její vakcíny nikdy neproběhly
výzkumy, potvrzující schopnost
zabránit infekci koronavirem. Přesto
byla Babišova vláda schopna zničit
naši ekonomiku, poškodit naše děti,
zdevastovat naši identitu. Nikdo

se nemá k nápravě křivdy a lži. Proč
ovšem vakcína vznikla? Proč bylo
zkorumpováno tolik úřadů, úředníků
a státníků? Můžeme se zatím jen
domnívat. Ti, kteří nechali píchnout
vakcínu dětem, se sami musí srovnat
se svým svědomím.
A co ona zmíněná archa úmluvy?
Nevím, čí je to práce, ale není normální, aby se mi v mém věku podařilo vytvořit antivakcínu a preparát k takové
imunitní obraně, že není třeba obávat
se jakékoliv infekce. Mluvím samozřejmě o preparátech Vak a Mun. Ten,
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kdo ovládá měření akuportem, se
může přesvědčit o mých slovech.
Není snadné se v této době orientovat. Důležité je věnovat maximální pozornost osobní obraně
a ochraně svých blízkých. Když
upadne jeden a není poblíž ten druhý, tak první nevstane. Potřebujeme
mít kolem sebe stejně smýšlející
lidi. Detoxikační preparáty Marion
překročily svůj stín, což může být
naší velkou oporou v komplikované
době.
MUDr. Josef Jonáš
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Jdeme na to přes mozek
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: Pexels.com

Každý z vás zná pocit z dobře vykonané práce. Tento pocit mám z konstrukce
inovovaného či spíše upgradovaného preparátu Mun. Většinou si ho spojíte
se střevním mikrobiomem a dělejte to tak dál.

P

roti všem pokusům prováděným ve světě, na to jdeme
úplně jinak. Nedáváme žádná
probiotika, nespoléháme na prebiotika, nedržíme diety, nepijeme
bylinné čaje. Všechny uvedené věci
jsou správné, ovšem nikoliv k nápravě mikrobiomu, ale k udržení
rovnováhy ve střevech. My na to
jdeme přes mozek.
Funguje to a naše současná verze je ještě lepší, než
byl původní preparát. V této
době objevují mikrobiom
mnozí profesoři. Už nikoliv
jen ten střevní, ale i poševní,
ústní či kloubní. Najednou
vědí, že porušený ústní
mikrobiom způsobuje
zánět dásní či paradontózu, kazí práci implantologům. V kloubech
řádí také a pak kazí práci
ortopedům. Gynekologové a ženy vědí své
o poševní mikroflóře.
Málokdo ale ví, že jde
o jeden a ten samý mikrobiom. Preparát Mun
tedy upravuje nejen
obsah střev, ale i mikrobiomy ostatních orgánů.

Nekonečný příběh
Dvaceti dvou letá dívka přišla s problémem nadýmání – vypoulí se jí
náhle břicho a bolí. Také je k smrti
unavená, má slabou menstruaci,
časté angíny a bývá nemocná. To
není nic proti dětství, kdy měla

antibiotika třeba pětkrát
ročně. Přibírá na váze
a nemůže shodit ani
usilovným sportováním.
Obešla kde koho. Diagnózy byly vesměs správné
– střevní mikrobiom.
Ovšem žádná léčba nezabrala. Ideální případ pro
nás: Mun, Col, Vak a Horr.
Opusťme ale dívku
a věnujme se sobě,
protože příběh preparátu Mun nekončí. Pochopitelně
už samotná úprava střeva vede ke
zlepšení imunity. Nikoliv však do té
míry, aby bránila infekcím. Neovlivňuje totiž slizniční imunitu, která
je rozhodující pro průnik infekce.
Jakmile je mikroorganismus uvnitř
těla, tak se aktivují další imunitní
pochody.
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Vhodný i pro děti
Slizniční imunita je řízena mozkem.
Sám fakt, že mozek je rozhodující
v řízení imunity, vysvětluje, proč je
současná medicína v této oblasti
zcela bezmocná. Řízení z CNS je
totiž velmi komplikované. Víme, že
máme celou řadu mikroorganismů,
koky, bakterie, chlamydie, borrelie,
mollicutes, viry a další.
Řešením je právě nová část preparátu Mun, která chrání organismus
před infekcí. Je opravdu revoluční.
V preparátu máme nejen úpravu
mikrobiomů, ale i úpravu center
pro řízení imunity, především té
slizniční. A protože Mun můžeme
aplikovat na kůži, je velmi vhodný
i pro malé děti. Umožní jim se vyhnout antibiotikům, ochrání střevní
prostředí a zamezí zánětům v ústní
dutině či zánětům kloubů.
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V hlavní roli opět Brein
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: Pexels.com

Mozek se dělí na několik částí, z nichž každá má na starosti něco jiného.
Na povrchu mozku a míchy jsou tři pleny – meningy. Nejčastěji se záněty
projevují v pavučnici, která naléhá přímo na mozek. Může způsobovat
bolesti hlavy, únavu, nesoustředění a psychické problémy.
spánkem se retikulární formace vypíná a můžeme usnout, nebo také
nemusíme. To záleží na funkčnosti
této formace.
V mezencefalu se nachází černé
jádro. Jeho postižení je základem
vzniku Parkinsonovy choroby. K plnému rozvoji této nepříjemné nemoci přispívá autoimunita. V černém
jádru působí dopamin a jeho deficit
je vlastní příčinou. Poškození černého jádra způsobuje bílkovina
alfa symuklein, u Alzheimerovy
demence je to beta amyloid.

Zaostřeno na thalamus

Z

aměřujeme se na meningokoky a viry, zvláště na klíšťovou meningoencefalitidu.
Při postižení meningů se setkáme
s bolestivostí po celé délce páteře.
Mícha patří k centrálnímu nervovému systému. Její toxické zatížení
způsobuje potíže s chůzí.
Velmi složitá je i funkce mozkového kmenu. Nachází se zde mnoho
center, která zajišťují automatické
dýchání, krevní tlak a další vegetativní funkce. Z této části mozku se
řídí celá řada fyziologických hodnot,
například množství krvinek, složení
žluči nebo mikrobiomu. Tato část
mozku spadá pod preparát Brein,
částečně i pod preparát Hyperten.
Složení mikrobiomu střeva, úst, pochvy či kloubů je kódováno v preparátu Mun.

Postižení černého
jádra
Na prodlouženou míchu
a Varolův most navazuje mozeček. Velmi nás
zajímají funkce krátkodobé paměti a koordinace
pohybu. Především lidé po
šedesátce mají s těmito
funkcemi potíže, což detoxikace může zlepšit.
V oblasti mezencefalu
se nachází jádra řady
mozkových nervů. Z Varolova
mostu pokračuje retikulární formace, která vytváří elektrické impulsy
jdoucí do mozkové kůry. Jsou-li
pomalé a řídké, je to špatně. Stejně,
pokud je jich mnoho. Buď je člověk
unavený a ospalý, nebo hyperaktivní a neklidný. Zavřením očí před
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Nejdůležitější částí limbického
systému je diencefalus, jehož
funkcí jsou emoce. Hlavní
částí, kam se upíná naše
detoxikační snaha, je thalamus. V epithalamu nalezneme centrum deprese.
Hlavní roli hraje deficit
serotoninu. Thalamus je
i strukturou důležitou pro
vnímání bolesti. Nedivte
se proto, že po prohře
rány bolí víc.
Diencefalon je hodně
spjatý s autonomním nervovým systémem. Centrem je třetí
komora. Mimořádnou pozornost
musíme věnovat neurohypofýze,
která je sycena hormony z hypothalamu. Zásadně ovlivňuje náladu
a emoce pomocí endorfinů. K detoxikaci jsou mimo Breinu důležité
i preparáty Afirm a Hyperten.
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Nebezpečí skryté v hrdle
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: Pexels.com

Hrdlo je vlastně velmi úzké místo, kudy proudí do celého organismu
vzduch a živiny. Ne náhodou hraje v lidském životě důležitou úlohu.
Škrtiči a kati se na něj zaměřují, stejně jako sebevrazi.

B

olesti a záněty v hrdle jsou
častým problémem mezi
lidmi. Někdy akutní, jindy
chronické. V medicíně se vžil
pojem „velkoměstský krk“, protože pocházím z Mostecka, říkalo
se tam „severočeský krk“. Byl to
jeden z důležitých impulsů, proč
jsem se věnoval detoxikaci. Velmi
špatné životní prostředí vedlo
k častým nemocem
i předčasné smrti.

známých osobností tak zemřeli
například Jan Werich či Sigmund
Freud.
Infekce však bývají přítomné
nejen v akutní živé formě, ale i ve
formě antigenů a imunokomplexů.
Další toxickou složkou jsou zplodiny automobilů, chemické látky,
toxické prvky, zemědělská chemie
a další toxiny.

Mikroorganismy
a viry
Zánět hrdla byl
běžným problémem
Severočechů. Není
to smrtelná nemoc,
většinou se změnou
ročního období přejde. Pravidelně se ale
opakuje, člověka velmi obtěžuje a může
vést i k vážným
nemocem, jako jsou
záněty ledvin, kloubů
či srdce.
Nejčastější příčinou
zánětu hrdla jsou
mikroorganismy, viry,
koky, enterobakterie,
chlamydie a další.
Občas se mohou
vyskytnout i papilomaviry. Některé
kmeny jsou karcinogenní, tudíž
i rakoviny hrdla nejsou výjimkou.
Hlavní příčinou je a bylo kouření,
především dýmky a doutníků. Ze

Dva různé orgány
V hrdle se nachází dva orgány
rozdílného složení. Především to
jsou patrové mandle, které jsou
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součástí ochranného lymfatického
okruhu v oblasti hlavy. Lakunární
struktura mandlí ukrývá mikroorganismy a jiné toxiny. Přítomnost
četných bílých krvinek někdy vytváří bílé hnisavé čepy v lakunách.
V minulosti se častěji odebíraly
mandle (tonsilektomie) jako zdroj
nebezpečných mikrobiálních toxinů. V současné době se na záněty
i virového původu
podávají antibiotika. To neřeší virovou
zátěž, ale ničí se
střevní mikrobiom.
Následky pak odnáší celý organismus.
Druhou anatomickou částí
je pharyngeální
prostor vystlaný
sliznicí a zpevněný
fascií. Začíná nosovou částí, kterou
známe z častých
zánětů – tzv. zadní rýmy. Pharyng
pokračuje ústní
a laryngeální částí.
Podle typografie
zánětu pociťujeme
problémy v různých
částech pharyngu.
Základním preparátem je Oro. Hrdlo
pak musíme ještě
dočistit, protože Oro nemůže
obsahovat všechny možné toxiny.
Když vše uděláme správně, naši
klienti to ocení.
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Jak náš život ovlivňují „éčka“
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: Pexels.com

Opakovat větu o vlivu jídla na naše zdraví je nošením dříví do lesa. Většina z nás
toho ale mnoho neví o přídatných látkách, takzvaných „éčkách“. Složení potravin
zatím pečlivě studuje jen zlomek lidí.

S

ám jsem byl překvapený,
kolik přídatných látek v potravinách je. Jen namátkou: lubrikanty, čiřidla, gumy,
plnidla, zvlhčující,
zpevňující, aromatické,
pěnotvorné či želírující
látky, rozpouštědla,
emulgátory, stabilizátory, modifikované
škroby, zahušťovadla,
zvýrazňovače chutí
a vůní, sladidla, konzervanty, barviva,
antioxidanty a mnoho dalších. Určitě si
myslíte, že jsme obětí
potravinářských firem.
Ve světě je přitom celá
řada organizací a úřadů, které použití těchto látek hlídají. Řekli
bychom, že jsme pod
takovou ochranou, že
se nemusíme bát. Je to
ale opravdu tak?

Preparát Exadit, který obsahuje informace o celém souboru
přídatných látek, ukazuje, že jde

Chcete chytřejší
děti?

Problém
biopotravin
Onehdy jsem se ocitl
v obchodě a chtěl
jsem si koupit biošunku balenou
v igelitu. Žasl jsem, protože na
obalu byla inzerována čtyři éčka.
Domníval jsem se, že jde o nějaký
omyl. Podíval jsem se na předpisy
výroby potravin. S překvapením
jsem zjistil, že je to v pořádku. Bio
neznamená nepřítomnost přídatných látek.

kousku masa obsahuje i masovou
drť, dusitany, fosforečnany, rostlinnou gumu, aromata, vodu a vše drží
pohromadě želatina.

opravdu o problém. Jde o významný toxin, jehož nejčastějším cílem
je nervová soustava. U řady těchto
látek je také uvedeno: nevhodné
pro hyperaktivní děti a astmatiky.
To přece není možné, astmatik je
látkou ohrožený, neastmatik není?
Lidé trpí velkou neznalostí složení potravin. Šunka často vedle
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Ovocný jogurt obsahuje aromatické látky,
nikoliv ovoce. Výrobce
může tajit složení,
zákon mu to umožňuje. Light jogurty
pro dietáře obsahují
aspartam a acesulfam.
Hutnost a krémovost
jogurtů je získána přidáním sušeného mléka. V horším případě
najdeme v ovocném
jogurtu škrob, želatinu, guar, pektin či
algináty. Tmavý chléb
je barvený karamelem. Podle zákona to
není podvod a mohl
bych pokračovat dál.
Tužka by přestala psát,
kdybych zmínil třeba
instantní polévky.
Strava významně
ovlivňuje naše chování. Ve Spojených státech například proběhl
pokus na 803 veřejných školách,
kde děti snídají i obědvají. Byl jim
snížen podíl cukru, syntetických
barviv, aromat a syntetických antioxidantů. Během čtyř let se jejich
prospěch zlepšil o 16 procent. Že
by náhoda?
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Marion proniká za hranice
Určitě vás v detoxikačním úsilí podpoří, když uvidíte, jaký je o naši metodu
zájem v zahraničí. Ačkoliv se aktivně nesnažíme Marion rozšířit do dalších zemí,
ohlasy nám přibývají.
Koncem října přišel například dotaz na
Marion ze Severního Irska a ještě před tím
Prahu navštívila skupina terapeutů z Velké Británie. Dvoudenní seminář se vydařil,
jak dokládá následující mail:
Vážený pane Evžene
a pane doktore Jonáši,
píšeme, abychom ještě jednou poděkovali
za krásné chvíle strávené s vámi. Náš tým
byl potěšen, že se s vámi oběma mohl osobně setkat. Prezentace a její obsah na nás
udělaly velký dojem. Všichni jsme se vrátili
domů velmi nadšeni a motivováni k propagaci detoxikační metody Marion ve Velké
Británii. Těšíme se na další setkání. Dáme
vám vědět, zda se nám podaří zorganizovat další cestu ještě letos, nebo na začátku
příštího roku.
S pozdravem Tým z Velké Británie

Další velkolepou akcí byl seminář ve Varšavě. Dvoudenního setkání se účastnilo 160 Poláků. První den
přednášel Ing. Evžen Peleška, druhý den MUDr. Josef Jonáš. Ohlasy byly bouřlivé, jako by přijely hvězdy
showbyznysu. Posluchači byli velmi vnímaví a aktivní.
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Zkušenosti ostříleného kapitána
Text: Ing. Evžen Peleška, Foto: Pexels.com

Práci detoxikačního poradce lze smysluplně přirovnat k plavbě oceánem. Volba
způsobu ovládání lodi záleží na vnějších podmínkách. Bylo by od kapitána bláhové,
kdyby se při plavbě spoléhal výhradně na předpověď počasí, ta není nikdy jistá.

P

ředpověď počasí je pouze předpoklad s určitou mírou pravděpodobnosti. Na co se však
ostřílený kapitán spolehnout může, je
jeho vlastní zkušenost s vedením lodi
a posádky v rozličných povětrnostních podmínkách. Na akademii ani ve
štábu velení námořnictva ovšem tuto
praktickou zkušenost nezíská. Zkrátka ví, jak řídit loď, protože se v reálných podmínkách oceánu už ocitl.

terapeut možnost navštívit online
videokonzultace s frekvencí vysílání
každých 14 dní, kde se může ptát
na praktickou stránku měření s přístrojem EAV, případně položit otázky
z praxe.
Proti tomuto formátu probíhají
videokonference s panem doktorem, takže jsme vám prakticky

Aby proud nevyschl
Po nabytí osobních zkušeností u něj
roste schopnost vnímat a poučit se
ze zkušenosti ostatních mořeplavců.
Stejně tak je to i s kvalitou služeb
našich detoxikačních poradců. Každý
den se ve svých praxích vydávají do
neznámého terénu vybaveni teoretickými i praktickými zkušenostmi, jejichž smysl pochopili při předchozích
„plavbách“. Své teoretické znalosti
přetvářejí na osobní zkušenosti.
My se staráme o to, aby proud
jejich inspirace nevyschl. K dnešku
může každý návštěvník našich
webových stránek v sekci Vzdělávání nalézt 34 dílů výukových videí
a záznamy všech videokonferencí
s panem doktorem Jonášem. Aktuální novinkou bude i chystané uveřejnění 11 dílů čtyřicetiminutových
rozhovorů s panem doktorem, které
jsou ve fázi zpracování.

Bulletin i videokonzultace
Nezapomínejte ani na bulletin, který
si můžete pročíst až do prvního vydání. Současně má každý registrovaný
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každý týden k dispozici. Doplněním
vzdělávacího procesu jsou i naše
jednodenní školení, která pořádáme v Praze v sídle firmy. Termíny
uveřejňujeme v bulletinu. Zázemí
pro přípravu k vyplutí na moře tedy
máte. Přejeme vám všem šťastnou
a úspěšnou plavbu za osobními
zkušenostmi s detoxikací Marion.
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Svět patří
vizionářům
Manželka říká, že jsem vizionář.
Někdy je to pochvala, jindy kritika.
V každém případě preparát Pharmexit je už nějakou dobu na trhu,
ale vědecké práce o stopách léků
v pitné vodě se vynořují až nyní.
V žebříčku 104 zkoumaných zemí
se Česko umístilo uprostřed. Bylo
sledováno 61 farmak, ve vodě je jich
ale daleko víc. Řada z nich vytváří
v těle metabolity, o jejichž škodlivosti se nic neví. Aktuální koncentrace jsou pod hranicí normy. Co ale
dělá kumulace?
Nalezena byla antiepileptika,
antidepresiva, antibiotika, léky na
cukrovku, hormony, ibuprofen,
paracetamol a další. Zbytky léků

je možné z vody odstranit filtrací přes aktivní uhlí. Švýcarsko si
odhlasovalo, že tato technologie
bude zavedena všude. Česko na
to nemá peníze. Co ještě bychom
měli vědět? IQ člověka se prý ve
vzteku či strachu sníží až o 70 bodů.
Nedivte se, že vlády šíří atmosféru
strachu. S hloupými se jedná snáze.
Třeba o imunizaci, lockdownech
či rouškách. Dav je prý nejkrutější
a nejhloupější ze všech přírodních
živlů. Životnost endoprotéz kloubů
ovlivňují mikroorganismy, tedy dysmikrobie v našem těle. Že by další
smysl preparátu Mun?

Mozku svědčí výměna názorů a přátelé, kvalitní sociální kontakty. Každý
třetí obyvatel Země zakusí neurologickou nemoc. Ty jsou druhou nejčastější příčinou smrti. Jako prevence se
doporučuje celoživotní osobnostní
rozvoj a osvojování si nových věcí.
Lidé, kteří dělají to, co je baví, mají
méně patologických proteinů v mozku a méně často trpí demencemi.
Mozku také prospívá hudba, čtení,
učení cizích jazyků či výměna názorů. Příčinou Parkinsonovy nemoci je
patologický protein alfa-synuklein.
Nadále pokračují naše videokonference, zájemci o sledování těchto
přednášek se nám mohou ozvat
a dostanou pozvánku. Stejně tak mohou zájemci o bulletin poslat svou
e-mailovou adresu. Jednou měsíčně
dostanou do svého počítače aktuální
informační zpravodaj.
MUDr. Josef Jonáš

Kurzy a semináře
Firma Marion pořádá Kurzy pro začínající terapeuty
Termíny: 14. ledna a 25. února 2023
Čas: od 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: ZAČÁTEČNÍK

Firma Marion pořádá Kurzy pro pokročilé terapeuty
Termín: 28. ledna a 11. února 2023
Čas: od 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: POKROČILÝ
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