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Černobylská havárie je stále obrovská tragédie pro zdraví
miliónů obyvatel Evropy
Důsledky radioaktivního záření pro lidský organismus
bývají tragické. Proto patří detoxikace radioaktivních látek k našim prvořadým úkolům, máme-li být úspěšní.
V první řadě si musíme přesně uvědomit, od čeho chceme
vlastně organismus očišťovat.
V přírodě existuje asi sto různých prvků. Z těchto prvků – základních stavebních kamenů se sestává veškerá příroda. Lidský
organismus jich ke svému životu potřebuje pouze okolo dvaceti z nich. Každý další prvek, který není biogenní (netvoří
základ života) organismus nepotřebuje a pokud se dostane do
organismu, tak se ho spontánně snaží zbavovat. Pravdou je, že
se téměř všechny prvky v člověku ve stopových koncentracích
vyskytují. Neexistuje tak třeba člověk, který by i ve velice zanedbatelném množství nenosil v sobě rtuť Hg.
Každý prvek kromě jiného je charakteristický počtem protonů v atomovém jádře. Zatímco vodík má jeden proton v jádře,
chlor má 17 protonů v jádře, rtuť 80 a uran 92. Čím vyšší je protonové číslo, tím jsou prvky v přírodě méně stabilní a snaží se
přeměnit na prvky s nižším protonovým číslem. Některé prvky
s počtem protonů nad 100 byly vytvořeny pouze uměle v laboratořích a jejich život je velice krátký – zlomek sekundy, neboť
se okamžitě přemění na prvek s nižším protonovým číslem a tedy stabilnější.
Prvky, které ztrácejí svoje protony a přeměňují se na jiné prvky, to dělají za současného vyzařování radioaktivního záření.
Základní typy radioaktivního záření jsou tři: alfa, beta a gama.
Alfa záření je tvořeno proudem odštěpujících se jader helia, beta záření proudem pozitronů nebo elektronů a gama záření je
záření mikrovlnné povahy (podobně jako rentgenové záření
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používané v lékařské diagnostice). Naše detoxikace se týká radioaktivních prvků, které se usadily v organismu, rozpadají se
(například v kostech) na jiné prvky a září. Nejškodlivější je alfa záření. Jeho dosah v organismu je velmi malý, asi tak do jednoho milimetru, ale má velikou razanci v místě svého působení. Záření beta působí do několika milimetrů a nemá již takovou razanci. Záření gama má velký dosah – několik set metrů
a působí tak spíše na vzdálené objekty. Mám-li najít nejvhodnější přirovnaní, tak alfa záření je granátem který ničí všechno
okolo místa dopadu, beta záření jsou broky z brokovnice po zásahu objektu a gama záření je přesná střela z ostřelovací pušky.
Radioaktivní záření je pro organismus nebezpečné svými
ionizujícími účinky (odtud název ionyx). Záření odštěpuje
z molekul vázané elektrony a tyto molekuly se tak stávají látkami, které mají snahu rychle zreagovat a spojit se tak s jinou látkou. Pro zdraví organismu je to nebezpečný jev a pro vznik
zhoubného nádoru je to jev zásadní.
Pokračování na straně 2
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Další charakteristickou vlastností radioaktivních látek je takzvaný poločas rozpadu.
Je to doba, za kterou se právě 50 % množství dané látky přemění na látku jinou.
Z černobylské elektrárny například uniklo mimo jiné radioaktivní stroncium. To má
schopnost akumulovat se v tkáních (například v kostech). Poločas rozpadu radioizotopu stroncia 90 je 29 let. Když budeme v kostech pozorovat 100.000 atomů stroncia, tak
za 29 let (to bude v roce 2015) od černobylské havárie bude stále v kostech zářit 50.000
atomů stroncia, zatímco zbylých 50.000 atomů zmutovalo a přeměnilo se na zirkonium
– těžký kov. Stroncium se dostává do kostí proto, protože si ho organismus „plete“ kvůli
obdobným chemickým vlastnostem s vápníkem a zabudovává ho tak do kostí místo vápníku. Odborná literatura uvádí, že i neradioaktivní stroncium přirozeně se vyskytující
se zabudovává do kostí a v malé míře to nevadí, organismus ovšem bohužel nerozlišuje
mezi radioaktivním a stabilním izotopem…
Přestože se v literatuře uvádí, že umělé záření tvoří pouze 20 % celkového příspěvku
radioaktivního záření s ohledem na lidské zdraví (80 % je přírodní z toho 40 % radon!),
tak má záření z umělých (lidmi vytvořených) prvků fatální dopad na lidské zdraví.
Organismus nemá ve své genetické výbavě zkušenost, jak zacházet s těmito neznámými
prvky a chová se důvěřivě, jak jsme se již zmínili na příkladu stroncia z Černobylu.
Před dvěma měsíci jsme sestrojili specielní preparát na černobylské látky, které unikly do atmosféry na konci dubna a začátku května 2006. Čerpali jsme z výpočtů ukrajinských inženýrů – zaměstnanců černobylské elektrárny, kteří zveřejnili až mnoho let po
tragédii seznam radioaktivních prvků, které z elektrárny unikly (viz graf). Zároveň jsme
pečlivě sledovali osud těch10000
to látek, které se buď dýcháním nebo kontaminovanou
1000
stravou dostaly do organis100
mu. Stopovali jsme jejich
metabolické přeměny a mu10
tace na jiné prvky. Výsledek
1
jsme zaznamenali do pokusného preparátu a dali
0,1
jsme ho k užívání 10 jihočechům, kteří byli v květnu
2006 blízko Šumavy. Jejich
Izotopy
detoxikační průvodní jevy
při zbavování se těchto látek byly šokující! Jenom namátkou: prudké zhoršení pleti, boláky na lymfatických uzlinách obličeje a krku, bolest v krku, bolest hlavy, bolest kostí (holenní kost, paty), bodavé
pocity na kůži, průjmová stolice, tlaky ledvin, zakalení moči… Pro mě bylo šokující, že
na to reagoval každý! Letos jsme si připomínali dvacet let od černobylské havárie a zaregistrovali jsme, že se v tisku objevilo mnoho zlehčujících článků, které pokládají tuto
událost za dalekou minulost. Na internetu jsem našel toto vyjádření k Černobylu: „Není
radno zlehčovat havárii v Černobylu“, míní Jaroslav Sečkář a pokračuje: „Byl jsem v té
době ve Vimperku a měřili jsme u nejmenovaného vojenského útvaru 2x denně radioaktivitu, do záznamu jsme museli psát, že vše je v normě. Úroveň radiace dosahovala průměrně asi po dobu 1 týdne hodnoty 1,4 milirentgenu za hodinu. Podotýkám,
že vojenské normy té doby, (stavěné na válečný stav) při hodnotě takové radioaktivity zakazují připravovat stravu a jíst se může jen z konzerv, ve stanu přetlakovaném
přes filtr. Když jsem se přeměřil na konci směny „svítil jsem“ něco kolem 1 milirentgenu/hod asi tak do výše kolen. Když to konečně trochu spláchl déšť, tak mi filtr vzduchu ve Škodě 105 měnili kluci z protichemické jednotky – tak to bylo silné!
Po roku 86 jsem dělal ve zdravotnictví a kdokoliv z endokrinologie vám poví, kolikrát stoupl počet onemocnění štítných žláz po této katastrofě. Zlehčovat to, co se
stalo, mi připadá jako účelová manipulace. Podotýkám, že nejsem odpůrcem této
energie, spíše naopak, při naší spotřebě je to nejlepší varianta z těch které známe.“
Zbavit organismus radioaktivních látek trvá pravděpodobně řadu měsíců až let. Preparátem Joalis Ionyx pouze nastartujete proces, který pak probíhá sám, pouze jednou
za půl roku doporučuji Ionyx opět zopakovat. Více informací uslyšíte na pražském říjnovém kongresu nebo na specielní přednášce na toto téma.
Ing. Vladimír Jelínek

Nový preparát
Infovit
Od doby objevu vitamínů, minerálních
látek a stopových prvků v lidském organismu se ví, že jde o mimořádné látky, které se zúčastní všech procesů
v lidském těle. Názory na spotřebu
těchto látek lidským organismem kolísají mezi dvěma extrémy. Na jedné
straně lékaři tvrdí, že naše strava je dostatečným zdrojem vitamínů i dalších
elementů. Na straně druhé zastánci ortomolekulární medicíny doporučují
mega dávky vitamínů a stálou substituci dalšími nezbytnými prvky. Například Linus Pauling, nositel Nobelovy
ceny za práce v oblasti vitamínů, užíval
sám denně dvacet gramů vitamínu C.
Dožil se ve zdraví vysokého věku.
Normy pro spotřebu vitamínu C jsou
však až stokrát nižší. Již několik desítek let se vědci přou, která cesta je
správná.
K nedostatku vitamínů a prvků
může dojít ze tří důvodů:
1. potrava neobsahuje dostatečné
množství těchto látek (náprava je
popsána v bodě 1)
2. ze střeva se nevstřebávají tyto látky
ve správním množství a poměru (náprava této poruchy je v bodě 2)
3. tkáně nejsou schopny využít nabízené vitamíny a další prvky (co s tím –
je uvedeno v bodě 3)
1. Řada lidí užívá různé přírodní i chemické koncentrované přípravky,
které mají za úkol zvýšit hladinu vitamínů a dalších elementů v krvi.
Tímto způsobem se může nahradit
chybné složení stravy. A nadměrná
spotřeba umožní udržovat potřebnou hladinu vitamínů a prvků
v orgánech i přes špatné vstřebávání.
2. Ke vstřebávání vitamínů a elementů
dochází v dolní části tenkého střeva
a v tlustém střevě. Záněty, dysbiózy
a enzymatické poruchy, stejně tak
poruchy tzv. přenosových bílkovin
mohou způsobit, že organismus není schopen z potravy využít všechny
nabízené prvky a vitamíny. Detoxikace, která vede k nastolení střevní
symbiózy, k odstranění ložisek ze
střevní stěny a k tomu mechanické

vyčištění střevní sliznice – to vše odstraní
zmíněnou poruchu.

BURSY JSOU V LIDSKÉM TĚLE TYTO:
Bursa musculi tensoris veli palatini
Bursa subcutanea prominentiae
Bursa retrohyoidea
Bursa infrahyoidea
Bursa subcutanea musculi trapezii
Bursa subacromialis
Bursa subdeltoidea
Bursa musculi coracobrachialis
Bursa subtendinea musculi infraspinati
Bursa subtendinea musculi subscapularis
Bursa subtendinea musculi teretis major.
Bursa subtendinea musculi latissimi dor.
Bursa subcutanea olecrani
Bursa intratendinea olecrani
Bursa subtend. musculi tricipit. brachii
Bursa bicipitoradialis
Bursa cubitalis interossea
Bursa subcutanea trochanterica
Bursa trochant. musculi glutaei maximi
Bursa trochant. musculi glutaei medii
Bursa trochant. musculi glutaei minimi
Bursa musculi piriformis
Bursa ischias. musc. obturatoris interni
Bursa subtend. musc. obturatoris interni

3. Podstatně větším problémem je však
schopnost tkání využít elementy a vitamíny kolující v krevním systému. Orgány nepracují podle systému „houba“ – nenasáknou do sebe jakékoliv množství těchto
látek. Jejich spotřeba vitamínů a různých
prvků je složitým způsobem přesně regulována. Stručně řečeno: tkáň si vezme tolik, kolik těchto látek potřebuje pro svou
činnost, např. pro tvorbu a systém enzymů, hormonů, látek humorální části imunitního systému, neuroefektorů, atd.
Rovněž přenos vzruchů v nervovém
systému vyžaduje přítomnost všech zmiňovaných látek. Sám centrální nervový
systém je jedním z největších odběratelů
vitamínů a elementů, ovšem je odběratelem nejvíce vybíravým. Podle teorie
infekčních ložisek, která svět mikroorganismů v lidském těle označuje za organizované společenství disponující specifickým druhem inteligence, je právě ono
schopno narušovat správné vstřebávání
se správným množstvím těchto nezbytných látek. Tato rušící činnost se provádí
ze sítě ložisek, rozesetých po celém lid- nost nervového systému. Člověk se cítí unaském organismu.
vený, neschopný přemýšlet a v jeho mozku
probíhají špatně kontrolované elektrické
Pro lepší pochopení si představme, že tato výboje. Objevují se migrény, epilepsie, zásíť se podobá síti rozhlasových stanic, které chvaty vzteku, ale stejně tak deprese a taky
vysílají informace vedoucí k dezorganizaci, úzkostné paniky a řada dalších poruch CNS.
k chaosu. Tyto „rozhlasové stanice“ v lid- Na periferním nervstvu dochází k poruském organismu jsou rozmístěny v útva- chám vodivosti nervů a v nervosvalovém
rech, které nazýváme bursy. Bursy jsou vazi- aparátu se objevují křeče, tetanie, či naopak
vové kapsle s gelovou náplní, které jsou stavy ochablosti a ztráty síly. Hormony provloženy mezi dvě pohybující se tkáně. Např. dukované sice v konstantním množství jsou
mezi dva svaly, mezi šlachu a kost apod. poté chybně konstruovány na molekulární
Důsledek výše uvedených rušivých informa- úrovni. A vnímavost tkání vůči těmto hormocí je pro lidský organismus velmi poškozují- nům je rozdílná. Enzymatické procesy zajišcí. Je naopak prospěšný pro společenství ťující metabolismus jsou narušeny a objevují
mikroorganismů. Nedostatečná schopnost se metabolické poruchy zpracování jednotlivyužít elementy a vitamíny narušuje čin- vých složek potravy. Látky imunitního systé-

Bursae intermusculares musc. glutaeorum
Bursa ischiadica musculi glutaei maximi
Bursa iliopectinea
Bursa subtendinea iliaca
Bursa musculi bicipitis femoris superior
Bursa subcutanea praepatellaris
Bursa subfascialis praepatellaris
Bursa subtendinea praepatellaris
Bursa suprapatellaris
Bursa subcutanea infrapatellaris
Bursa infrapatellaris profunda
Bursa subcutanea tuberositatis tibiae
Bursae subtendineae musculi sartorii
Bursa anserina
Bursa subtend. musculi bicipitis femoris
Bursa subtend. musc. gastrocnemii later.
Bursa subtend musc. gastrocnemii media
Bursa musculi semimembranosi
Bursa subcutanea malleoli lateralis
Bursa subcutanea melleoli medialis
Bursa subtend. musculi tibial. anterior.
Bursa subcutanea calcanea
Bursa tendinis calcanei (Achilles)

mu ztrácí své schopnosti a člověk je nedostatečně chráněn před pronikajícími infekcemi.
Narušuje se kvalita kůže, sliznic, nehtů a vlasů. Kůže a sliznice ztrácí své ochranné schopnosti, vlasy a nehty se lámou, deformují
a jsou napadány dalšími nemocemi.
K odstranění tohoto patologického jevu,
který se vyskytuje u většiny jedinců v dospělé populaci, slouží nový preparát Infovit.
On rozbíjí „rozhlasové vysílače“ v bursách
lidského organismu. Tím vrací tkáním
schopnost regulovat svoji spotřebu vitamínů a minerálů. Detoxikací burs se zabraňuje
jejich zánětům (bursitis), které patří k častým problémům pohybového ústrojí.
MUDr. Josef Jonáš

Může se hodit! Do vaší sbírky 53 nových receptů…

Nový kalendář MUDr. J. Jonáše
na rok 2007
Objednávky přijímá:
Economy Class Company s. r. o.,
Na Výhledech 8/1234, 100 00 Praha 10, e-mail: eccompany@iol.cz, www.joalis.cz, www.eccklub.cz, tel. 274 781 415, mobil 604 247 774,
Expediční centrum: U Řepické zastávky 1293, 386 02 Strakonice ll, tel.: 383 321 741, 604 247 774, fax: 383 321 696
Body centrum, Cejl 7, 602 00 Brno, tel. 545 241 303
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Vaše kauzy
Vážení přátelé detoxikační medicíny,
chci se s vámi podělit o své poznatky kolem nemoci zvané
VITILIGO. Je neuvěřitelné, kolik článků už jsem četla o vitiligu,
které bylo prezentováno jako záhadná a nevysvětlitelná nemoc.
Mám vystřižený článek o tom, že v Německu se dokonce pokoušejí
transplantovat tmavou kůži na světlá místa. Drahá kosmetika,
laser, diety, meditační cvičení a jiné netradiční postupy byly
uváděny jako možná léčba. Přitom příčinou jsou „banální“
kvasinky.
Patřím také k těm, kteří touto chorobou trpěli. Skvrn jsem se
zbavila necíleně, za pochodu. A to během zhruba půlroční
detoxikace, kdy jsem „naháněla“ borrelii. Pamatuji se, že viditelné
pokroky jsem dělala hlavně v době, kdy jsem brala METABEX. Dnes
už si to umím vysvětlit. Upravila jsem si totiž metabolismus cukrů
a zamezila tak kvasinkám v růstu. Také čištění ledvin mělo efekt,
protože jsem tehdy ještě mimovolně zvyšovala protiplísňovou
imunitu. Slyšela jsem názor, že bílé skvrny v kůži jsou
nahromaděné těžké kovy a užíváním ANTIMETALU skvrny mizí.
Když z tkáně odstraňujeme jakoukoliv nežádoucí zátěž – tkáň
posílí, zvýší se lokální obranyschopnost a s dalšími toxiny
a patogeny si už orgán poradí sám lépe. To je ono kouzlo
detoxikace: všechny cesty vedou ke zdraví, ať rychle nebo pomalu,
přímo nebo oklikou.
Pátrala jsem po mikrobu, který by způsoboval nebo ovlivňoval
pigmentaci. Pár bakterií nebo dermatomykóz produkuje různě
barevné pigmenty, ale nesplňují podmínku, aby depigmentovaly
a současně byly relativně běžné. Až jsem narazila v učebnici na
kvasinku Malassezia furfur. Zajímavý byl údaj, nejen že
depigmentuje, ale způsobuje naopak i pigmentové skvrny. Ty jsou
velmi rozšířené. Změřila jsem si Malassezii ke kůži a heuréka! byla
tam. Jako zajímavost uvádím i dalšího podezřelého, který mne
chvíli děsil. Naštěstí je to přeci jen dost exotický kandidát –
Mycobacterium leprae. Proč zapadal do mého pátrání? Je netoxické
povahy, lidé mohou mít miliony bakterií v gramu kožní tkáně nebo
v krvi, aniž by měli klinické projevy intoxikace. Může být přítomno

TIP Hany Bednaříkové
z Pardubic
Velmi dobrou zkušenost mám
i s léčbou našeho psa –
labradora. Trpí v době koupání
záněty středouší, jako asi všichni
pejsci s tímto typem uší, podobné
je to s ušními parazity. Na
„veterině“ vždy dostanete
antibiotika a musíme tam se
zvířetem opakovaně docházet na
bolestivé čištění ucha a podobně.
Mě napadlo použít preparát NO BACTER, protože jde
o bakteriální záněty ze špinavé vody. Toto kapeme do ucha, ale
i na jazyk. Za tři dny přestává klepat hlavou, protože zánět je
zdolán. Přestali jsme z těchto důvodů navštěvovat veterinární
zařízení, protože preparát problém zvládne během tří až pěti
dnů.
Telefon: 602 647 321
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i ve volné přírodě, pravděpodobně v symbióze s amébami nebo
jinými prvoky (koupání ve vodních tocích a rybnících?).
Jen u malého procenta infikovaných dojde ke klinickým
projevům!!! Branou vstupu je respirační trakt nebo kůže.Důležité
je vědět, že M. l. má dvě formy: tuberkuloidní a lepromatózní.
Inkubační doba u tuberkuloidní formy je dva až tři roky,
u lepromatózní nejméně sedm let.
První klinickou známkou onemocnění jsou drobné depigmentace
kůže. Kůže, periferní nervy a cévy jsou infiltrované leukocyty
a histiocyty. Mykobakteria jsou v nervech, svalech, nebo
v subepidermální vrstvě.Tyto léze se mohou spontánně vyhojit,
přetrvávat, nebo přejít v lepromatózní formu. Tuberkuloidní
forma onemocnění je relativně stabilní, má sklon k regresi
i k spontánnímu vyhojení. Prakticky není nakažlivá.
Moje prababička měla aktivní tuberkulózu, M. tuberkulosis jsem
vytestovala sobě, své matce i strýci. Po preparátu Mycobac a čištění
plic už ne. Co když se mycobakteria vyskytují ve směskách? Podle
statistik Světové zdravotnické organizace je největší počet
malomocných ve střední Africe, v jižní a jihovýchodní Asii.
V Evropě je lepra častá ve Španělsku, Portugalsku, Řecku i na
Balkáně. Na celé zeměkouli existuje přes 10 miliónů nemocných.
Lepra není tedy ještě vymýcená a není zas tak daleko od nás.
Aktivní nakažlivá Mycobacteria se uvolňují z nosní sliznice.
Protože jsem byla ve Španělsku a několikrát v Řecku, napadla mne
i myšlenka , zda na mne nemohl prsknout nějaký infikovaný
číšník, u nějž teprve probíhala inkubační doba. Když jsem se
dostala k metodě detoxikace, měla jsem totiž vitiligo teprve asi
rok. Nicméně přeci jen je to dost krkolomné vysvětlení
a vytestování si obyčejné kvasinky bylo úlevou.
PITYRIASIS VERSICOLOR je postižení kůže, zanechávající
nepigmentované skvrny. Původcem je opět lipofilní kvasinka
Malassezia furfur. Kvasinka se dá dobře testovat a je často
přítomna i u lidí, kteří žádné skvrny nemají, ale naměříte jim
slabou protiplísňovou imunitu. Je běžná, považuje se za normální
součást kožní mikroflóry. Starší název je Pityosporumovale.
Malassezia tvoří jak hypo- tak hyperpigmentované skvrny bez
známek zánětu, které fluoreskují v UV světle. V postižených
místech se vyskytuje v podobě protáhlých buněk tvořících
pseudohyfy. Když se kultivuje, tvoří pouze oválné kvasinkové
buňky. Klasická léčba využívá síru, selen a kyselinu salicylovou,
nebo nověji azolová antimykotika. To je návod, jak si léčbu spolu
s detoxikací urychlit.
Četla jsem magazín Právo z 5. 8. 2006, kde dermatoložka MUDr.
Andrea Vocilková potvrzuje, co jsem tak pracně hledala: ,,Banální
infekce kvasinkovými mikroorganismy žije na kůži celoročně, ale
až při opalování světlejší neopálená ložiska upozorní svého
majitele, že se něco děje. Z hlediska zdravotního rizika jsou
neškodné. Lidé často považují tyto světlé plochy za trvalou ztrátu
pigmentu, a tak když nakonec zjistí, že jde jen o ,plíseň’ uleví se
jim.“ My, kteří se zabýváme detoxikací, takovou radost zas
nemáme. Malassezia je známkou snížené imunity a víme, že
produkty plísní bývají toxické. Každopádně se ale na vitiligo
neumírá.
Ing. Hana Bláhová , tel.: 603 209 866

Vážení spolupracovníci,
s přicházející podzimní sezónou si vám dovolujeme představit novinku, se kterou naše společnost právě přichází. Dne 11. 9.
2006 bude zprovozněna nová mezinárodní
internetová prezentace JOALIS. Nový
systém nahradí doposud užívanou prezentaci. Jedná se o plánovanou změnu, která
nám všem přinese nové a mnohem pokrokovější možnosti prezentace a komunikace.
Naším cílem je přinést nový čistý a moderní
design vhodný pro prezentaci metody
MUDr. Josefa Jonáše na mezinárodní úrovni:
• místo full flash technologie bude použita
technologie html+flash, která umožňuje
vytvořit mnohem přehlednější a intuitivnější internetovou prezentaci
• systém je lépe optimalizován pro světově
nejpoužívanější internetový vyhledávač
Google, ale i další často používané vyhledávače. Tato funkce u předešlého systému nefungovala v potřebné kvalitě.
Pomocí prověřené informační technologie nás nyní ve světě nalezne mnohem více potencionálních zájemců než dříve
• návštěvník bude mít možnost upozornit
známé (či přátele) na informaci na webu
a poslat ji e-mailem přímo z internetových stránek. Dále bude možné přidat
konkrétní obsahovou stránku z webu mezi oblíbené položky
• návštěvníci se mohou zaregistrovat a následně dostávat informační e-maily + získat přístup k informacím určeným pouze
pro konkrétní typy návštěvníků. (Bude
existovat několik pohledů na obsah stránek podle typu uživatele: veřejnost, novinář, akreditovaný profesionál, lékárník).
Získáme tak možnost pružně přizpůsobit
obsah informací v prezentaci dané skupině návštěvníků
• s obsahem stránek bude možno dále pracovat (zkopírovat do wordu atd.)
• stránky jsou přístupné pro hendikepované návštěvníky (např. nevidomé), či návštěvníky se zhoršeným zrakem (systém
umožňuje nastavit velikost písma zobrazeného na obrazovce)
• systém poskytuje lepší a přehlednější
systém pro vyhledávání v samotné prezentaci, v seznamu detoxikačních center
a v plánovaných akcích

• prezentace počítá s vytvořením databáze
dotazů a odpovědí jak pro běžné návštěvníky tak profesionály. Budete si tak
časem moci listovat v seznamu odpovědí
na odborné dotazy, ke kterým bude možné připojit např. i video s odpovědí lektora. Odpovědi na dotazy z praxe tak budete moci získat téměř okamžitě
• produkty bude možné objednávat on-line s možností následného sledování
stavu objednávky včetně vyhledávání
stavu, ve kterém se odeslaná zásilka nachází, pokud byla odeslána poštou. Akreditovaným profesionálům s aktivovaným
přístupem se po přihlášení v katalogu
objeví i produkty JOALIS 25 ml včetně
všech specialit. Systém bude schopen
také sledovat historii objednávek terapeuta a počítat aktuální cenový tarif pro nákup dle platných obchodních podmínek
centrálního distributora.
• speciální novinářský administrační
systém umožní doslova okamžitě aktualizovat či editovat obsah internetových
stránek. Žádané změny v prezentaci bude možné realizovat během hodin či minut.
• administrátoři národních prezentací budou mít možnost k základní prezentaci
přidávat speciální menu a tím přizpůsobit prezentaci na míru daného regionu
To je jen stručný výčet možností nového sytému pro internetovou prezentaci JOALIS,

která začne fungovat na již známých internetových doménách (www.joalis.cz,
www.joalis.cz/hu, www.joalis.co.uk, www.joalis.at, www.joalis.pl)
Dále si Vás dovolujeme upozornit na zprovoznění domény www.joalis.eu , která bude mít za úkol prezentovat metodu „Řízené
a kontrolované detoxikace MUDr. Josefa
Jonáše“ v mezinárodním měřítku.
Přechod na nový internetový systém představuje náročnou technickou operaci.
Věříme, že se proces podaří realizovat bez
větších technických komplikací.
Nový systém bude vyžadovat nové přidělení přístupů pro akreditované profesionály,
kteří již mají přístup do této části ve stávající prezentaci umožněn. Nová přístupová
jména a hesla získáte přímo od pracovníků
centrálních distribucí na základě info dopisu či e-mailu. Pro akreditaci je nutné splňovat podmínky vyhlášené centrálním distributorem. V případě potřeby tedy prosíme
kontaktujte příslušné pracovníky.
Vývoji nového internetového systému jsme
věnovali nemalé úsilí a mimořádnou pečlivost. Systém budeme dále postupně vylepšovat se zaměřením na nejmenší detaily.
O dalších novinkách v prezentaci vás budeme informovat.
Za JOALIS s .r. o.
Jan Gonda
obchodní ředitel
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V Bratislavě otevřeli nové Centrum detoxikace MUDr. Josefa
Jonáše, a to v ulici Čečinová 3. Telefony: 00421 2 4342 5939,
nebo mobil 00421 903 311 063

AKCE

Po dobu kurzu je otevřena prodejna
13 .9. 2006 – Economy Class
preparátů. Je nutné přihlásit se a zaplatit
Company s . r. o., Na Výhledech
kurzovné nejpozději týden předem.
1234/8, Praha 10, 100 00
V opačném případě může být místo
DOŠKOLOVACÍ KURZ MĚŘENÍ NA
nabídnuto dalším zájemcům. Počet
PŘÍSTROJI SALVIA.
účastníků maximálně 10. Lze se
Určeno zkušenějším měřičům vlastnícím zúčastnit i opakovaně. Program je určen
přístroj Salvia, kteří se chtějí zdokonalit. požadavky zúčastněných. Je možné ( po
Určeno maximálně pro skupinu 12
dohodě ) přívést „figuranta“. Přístroj
posluchačů. Osobní přístup lektora.
Salvia vezměte s sebou.
Přednášející: Marie Dolejšová
Doba konání: 13:00–17:00 hod.
Doba konání: 9:30–15:30 hod.
Cena: 300,00 Kč.
Cena školení: 350,00 Kč.
Přihlášky: Mgr. Šmehlíková,
Přihlášky: Lenka Matasová,
tel. 545 241 303, 604 280 051,
tel. 274 781 415, eccpraha@joalis.cz
bodycentrum@cmail.cz
13. 9. 2006 – BRNO – bude upřesněno
adresnou pozvánkou.
KI. - ZÁKLADNÍ KURZ ŘÍZENÉ
A KONTROLOVANÉ DETOXIKACE.
Určeno pro začátečníky - základní pojmy,
práce s přístrojem Salvia. Všem
přihlášeným bude zaslán informační
dopis. Oběd možný v místě konání. Na
kurzu je možno zakoupit některé
materiály, přístroj, testovací sady.
Cena: 550,00 Kč.
Doba trvání: 8:45–16:30 hodin
Přihlášky: Mgr. Šmehlíková,
tel. 545 241 303, 604 280 051,
bodycentrum@cmail.cz
18 .9. 2006 – BODY CENTRUM – DC
ECC, Cejl 7, BRNO 602 00
KIII. – POKRAČOVACÍ SEMINÁŘ
URČENÝ PRO MAJITELE PŘÍSTROJE
SALVIA.
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19. 9. 2006 – BODY CENTRUM – DC
ECC, Cejl 7, BRNO 602 00
KII. > POKRAČOVACÍ SEMINÁŘ URČENÝ
PRO MAJITELE PŘÍSTROJE
SALVIA.
Určeno pro vážné zájemce o detoxikační
metodu MUDr. Jonáše, majitele
testovacího přístroje Salvia, kteří se touto
metodou chtějí dále zabývat. Po dobu
kurzu je otevřena prodejna preparátů. Je
nutné přihlásit se a zaplatit kurzovné
nejpozději týden předem. V opačném
případě může být místo nabídnuto
dalším zájemcům. Počet účastníků
maximálně 10. Lze se zúčastnit
i opakovaně.
Cena: 300,00 Kč.
Doba trvání: 13:00–17:00 hod.
Přihlášky: Mgr. Šmehlíková,
tel. 545 241 303, 604 280 051,
bodycentrum@cmail.cz

27. 9. 2006 – Hotel Olšanka,
Táboritská 23, Praha 3
ZÁKLADNÍ KURZ DETOXIKAČNÍ
MEDICÍNY
Úvod do informační medicíny MUDr.
Josefa Jonáše. Její princip, čínský
pentagram, řízená detoxikace
organismu. Ukázkové měření.
Přednášející: Ing. V. Jelínek
Doba trvání: 9:00–15:00 hod.
Cena školení: 450,00 Kč. Úhrada přímo
na místě.
Přihlášky: Lenka Matasová
tel. 274 781 415, eccpraha@joalis.cz
2. 10. 2006 – BODY CENTRUM – DC
ECC, Cejl 7, BRNO 602 00
KII. – POKRAČOVACÍ SEMINÁŘ URČENÝ
PRO MAJITELE PŘÍSTROJE SALVIA.
Určeno pro vážné zájemce o detoxikační
metodu MUDr. Jonáše, majitele
testovacího přístroje Salvia, kteří se touto
metodou chtějí dále zabývat. Po dobu
kurzu je otevřena prodejna preparátů. Je
nutné přihlásit se a zaplatit kurzovné
nejpozději týden předem. V opačném
případě může být místo nabídnuto
dalším zájemcům. Počet účastníků max.
10. Lze se zúčastnit i opakovaně.
Cena: 300,00 Kč.
Doba trvání: 13:00–17:00 hod.
Přihlášky: Mgr. Šmehlíková,
tel. 545 241 303, 604 280 051,
bodycentrum@cmail.cz
5. 10. 2006 – Kinosál Radnice,
Mírové náměstí 19, Jablonec n. Nisou

NOVINKA PRO VŠECHNY

– publikace Detoxikační souvislosti informační medicíny podle MUDr. Josefa Jonáše,
autorka Iva Batůšková (detoxikační metodu MUDr. J. Jonáše používá od jejích počátků – už od roku 2000)
Citace z úvodního slova Ing. V. Jelínka v publikaci Detoxikační souvislosti od Ivany Batůškové: …Tato publikace je výborným počinem, nic na kvalitě jí neubírá fakt, že je kompilací řady textů, které autorka uvádí na
konci… Oslovuje všechny ty, kterým nestačí pouze úvodní informace o detoxikační terapii…
Doporučujeme tuto knížečku novým i zkušeným poradcům detoxikační medicíny MUDr. Jonáše. Mimo jiné je
praktickým souhrnem preparátů (které a na co používat…) a nabízí možnost si znovu (nebo naopak nově)
stručně uvědomit – co s čím souvisí – a proč. Pí. Batůšková popisuje i své vlastní odzkoušené metody pro podporu očistných reakcí.
Objednávky přijímá:
Economy Class Company s. r. o., Na Výhledech 8/1234, 100 00 Praha 10,
e-mail: eccompany@iol.cz, www.joalis.cz, www.eccklub.cz, tel. 274 781 415,
mobil 604 247 774
Expediční centrum: U Řepické zastávky 1293, 386 02 Strakonice ll, tel.: 383 321 741,
604 247 774, fax: 383 321 696
Body centrum, Cejl 7, 602 00 Brno, tel. 545 241 303

VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA MUDr. J. JONÁŠE
Téma: Celoroční detoxikace organismu,
detoxikační balíčky, vnitřní hygiena
organismu.
Doba konání: 18:00–20:00 hod.
Vstupné: 50,00 Kč.
Předprodej, rezervace vstupenek
a informace: p. Málová, tel. 777 245 860
Přihlášky: Vlaďka Málová, tel. 777 245 860,
Lenka Vlčková, tel. 604 247 774
7. 10. 2006 – Hotel DUO, Teplická
492/19, 190 00 Praha 9
KONGRESOVÝ DEN S MUDr. J. JONÁŠEM
A ING. V. JELÍNKEM.
Téma MUDr. Jonáš: Vitamíny, minerály
a jiné pomocné látky v detoxikačním
procesu. Novinky v detoxikační praxi –
hormony.
Téma Ing. Jelínek: Toxikologie prvků
a jejich souvislosti s biochemickými
procesy v lidském organismu. Zásadní
vylepšení preparátů Antimetal a Ionyx.
Doba trvání: 10:00–17:00 hod.
Cena: 550,00 Kč uhraďte nejpozději do
30. 9. 2006 na firemní účet
ECC 205 511 314/0300, jako variabilní
symbol uveďte osmimístné číslo – 1. šest
čísel je vaše reg. č. v ECC + dvojčíslí 01
(rozlišení pražského kongresu). Poplatek
je možno uhradit přímo na místě za
650,00 Kč.
Přihlášky: Lenka Vlčková,
tel. 604 247 774, l.vlckova@joalis.cz
16. 10. 2006 – Havířov – KD P. Bezruče
VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA ING. V. JELÍNKA

Téma: Detoxikace organismu,
detoxikační balíčky, vnitřní hygiena
organismu.
Vstupné: 50,00 Kč.
Doba trvání: 18:00–20:00 hod.
Předprodej vstupenek a informace:
p. Hamanová, tel. 604 323 774.
Přihlášky: p. Hamanová,
tel. 604 323 774, L. Vlčková, 604 247 774
18. 10. 2006 – Economy Class
Company s. r. o., Na Výhledech
1234/8, Praha 10
DOŠKOLOVACÍ KURZ MĚŘENÍ NA
PŘÍSTROJI SALVIA.
Určeno všem, kteří se chtějí naučit
pracovat na přístroji Salvia. Osobní
přístup lektora. Určeno pro cca 12
posluchačů.
Lektor: Marie Dolejšová.
Doba konání: 9:30–15:30 hod.
Cena školení: 350,00 Kč. Poplatek
uhraďte nejpozději do 13. 10. 2006 na
firemní účet ECC 205 511 314/0300. Jako
variabilní symbol uveďte své registrační
číslo v ECC. Po tomto datu bude místo
nabídnuto dalším zájemcům.
Přihlášky: Lenka Matasová,
tel. 274 781 415, eccpraha@joalis.cz

Doba konání: 18:00–20:00 hod.
Vstupné: 50,00 Kč.
Předprodej , rezervace vstupenek
a informace: p. M. Dolejšová,
tel. 605 265 347.
Přihlášky: Marie Dolejšová,
tel. 605 265 347, p. Vlčková, tel. 604 247 774
23. 10. 2006 – Hotel Slunce, Jihlavská
1985, Havlíčkův Brod
VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA ING. V. JELÍNKA
Téma: Detoxikace organismu,
detoxikační balíčky, vnitřní hygiena
organismu.
Vstupné: 50,00 Kč.
Doba trvání: 18:00–20:00 hod.
Předprodej vstupenek a informace: p.
Čapková, tel. 737 324 932.
Přihlášky: p. Čapková, tel. 737 324 932,
p. Vlčková, tel. 604 247 774

24. 10. 2006 – HospiMedica
– Mezinárodní veletrh Brno
24.–27. 10. 2006 – DC ECC Brno
Metodu Řízené a kontrolované
detoxikace reprezentuje každoročně na
mezinárodním veletrhu o zdraví
HospiMedica na BVV. Prezentace na
informační úrovni je určena široké
veřejnosti, ale i lékařům, kteří se doposud
19. 10. 2006 – Dům kultury
s touto metodou nesetkali. Softwarový
METROPOL, Senovážné náměstí č. 2, program se 14-ti tisíci informacemi
umožňuje určit toxické zatížení
České Budějovice (divadelní sál)
VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA MUDr. J. JONÁŠE organismu a cíleně řešit příčiny
Téma: Celoroční detoxikace organismu, zdravotních potíží. Detoxikace
organismu se ukazuje jako metoda
detoxikační balíčky, vnitřní hygiena
budoucnosti v oblasti prevence a řešení
organismu.
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chronických potíží. Pozvánky
opravňující k 50% slevě na vstupném –
budou k dispozici v Body Centru měsíc
před akcí.
Přihlášky: Mgr. Šmehlíková,
tel. 545 241 303, 604 280 051,
bodycentrum@cmail.cz
25. 10. 2006 – Hotel Olšanka,
Táboritská 23, Praha 3
POKRAČOVACÍ KURZ DETOXIKAČNÍ
MEDICÍNY.
Téma: Nové poznatky v detoxikaci
toxických kovů a radioaktivních látek.
Proč byl Černobyl tak nebezpečný a stále
v nás jeho pozůstatky září. Vliv zemského
radonu na lidské zdraví. Minerální
hospodářství organismu a mechanismus
jeho narušení v důsledku intoxikace.
Všichni účastníci obdrží zdarma
lékařský preparát Ionyx na odstraňování
toxických a radioaktivních látek
Černobyl 2006.
Přednášející: Ing. Vladimír Jelínek
Doba konání: 9:00–15:00 hod.
Cena: 450,00 Kč, úhrada přímo na místě
Přihlášky: Lenka Matasová,
tel. 274 781 415, eccpraha@joalis.cz

variabilní symbol uveďte své registrační
číslo v ECC. Po tomto datu bude místo
nabídnuto dalším zájemcům.
Přihlášky: Lenka Matasová,
tel. 274 781 415, eccpraha@joalis.cz
20. 11. 2006 – BODY CENTRUM – DC
ECC, Cejl 7, BRNO 602 00
NOVINKA! TÉMATICKÝ SEMINÁŘ
– DÝCHACÍ CESTY.
První z cyklu seminářů zaměřených na
zdravotní problémy v daném ročním
období. Určeno výhradně pro majitele
přístroje Salvia aktivně pracující,
absolventy kurzu K2, K3, kteří na
základě praxe mají dotazy, či příspěvky
k tomuto tématu. U každého ze
zúčastněných se předpokládá aktivní
zapojení v semináři – své dotazy,
příspěvky a inspirace předejte včas
v Body Centru osobně, nebo e-mailem
tak, aby koordinátorka mohla sestavit
osnovu programu. Takto zaslané dotazy,
či příspěvky, budou na semináři
probrány a zodpovězeny. U zúčastněných
se automaticky předpokládá znalost
tématu minimálně v rozsahu uvedeném
v učebnici MUDr. Jonáše Praktická
detoxikace (str. 50–61, 184–186, 143,
165).
Počet účastníků je omezený kapacitou
prostor. Tento druh semináře je vhodný
pro vzájemnou výměnu zkušeností nejen
začínajících, ale i zkušených poradců.
Cena školení: 300,00 Kč.
Doba trvání: 13:00–17:00 hod.
Přihlášky: Mgr. Šmehlíková,
tel. 545 241 303, 604 280 051,
bodycentrum@cmail.cz

30. 10. 2006 – Dačice – MěKS,
Palackého nám. 4.
VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA ING. V. JELÍNKA
Téma: Detoxikace organismu,
detoxikační balíčky, vnitřní hygiena
organismu.
Vstupné: 50,00 Kč.
Doba trvání: 18:00–20:00 hod.
Předprodej vstupenek a informace:
p. Šlápotové, tel. 606 743 060.
Přihlášky: p. Šlápotová, tel. 606 743 060,
p. Vlčková, tel. 604 247 774
23. 11. 2006 – Hotel International,
Husova 16, Brno – Sál Kaskáda
15. 11. 2006 – Economy Class
VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA MUDr. J. JONÁŠE
Company s. r. o., Na Výhledech
Téma: Celoroční detoxikace organismu,
1234/8, Praha 10
detoxikační balíčky, vnitřní hygiena
DOŠKOLOVACÍ KURZ MĚŘENÍ NA
organismu. Přednáška o zajímavostech
PŘÍSTROJI SALVIA.
informační medicíny a o možnostech,
Určeno zkušenějším měřičům vlastnícím které přináší v řešení chronických potíží,
přístroj Salvia, kteří se chtějí zdokonalit. ale i v oblasti prevence. MUDr. Jonáš
Osobní přístup lektora. Určeno pro cca 12 srozumitelnou formou seznamuje
posluchačů.
s logickými souvislostmi řídící náš
Lektor: Marie Dolejšová
organismus a zdraví z pohledu celostní
Doba konání: 9:30–15:30 hod.
medicíny.
Cena školení: 350,00 Kč. Poplatek
Doba konání: 18:00–20:00 hod.
uhraďte nejpozději do 10. 11. 2006 na
Vstupné: 50,00 Kč. Předprodej vstupenek
firemní účet ECC 205 511 314/0300. Jako v Body Centru, Cejl 7, Brno,

tel. 545 241 303, 604 280 051.
Přihlášky: Lenka Vlčková,
mob. 604 247 774, l.vlckova@joalis.cz
25. 11. 2006 – Hotel International,
Husova 16, 659 21 Brno – kongresový
sál
KONGRESOVÝ DEN S MUDr. J. JONÁŠEM
A ING. V. JELÍNKEM.
Doba trvání: 10:00–17:00 hod.
Cena: 550,00 Kč, uhraďte nejpozději do
20. 11. 2006 na firemní účet
ECC 205 511 314/0300, jako variabilní
symbol uveďte osmimístné číslo – 1. šest
čísel je vaše reg. č. v ECC + dvojčíslí 02
(rozlišení brněnského kongresu).
Poplatek je možno uhradit přímo na
místě za 650,00 Kč.
Přihlášky: Lenka Vlčková,
mob. 604 247 774, l.vlckova@joalis.cz
28. 11. 2006 – BRNO – bude
upřesněno adresnou pozvánkou.
KI. – ZÁKLADNÍ KURZ ŘÍZENÉ
A KONTROLOVANÉ DETOXIKACE.
Určeno pro začátečníky – základní
pojmy, práce s přístrojem Salvia. Všem
přihlášeným bude zaslán informační
dopis. Oběd možný v místě konání. Na
kurzu je možno zakoupit některé
materiály, přístroj, testovací sady.
Doba trvání: 8:45–16:30 hod.
Cena: 550,00 Kč.
Přihlášky: Mgr. Šmehlíková,
tel. 545 241 303, 604 280 051,
bodycentrum@cmail.cz
30. 11. 2006 – Dům Kultury
Rumburk
VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA MUDr. J. JONÁŠE
Téma: Celoroční detoxikace organismu,
detoxikační balíčky, vnitřní hygiena
organismu. Přednáška o zajímavostech
informační medicíny a o možnostech,
které přináší v řešení chronických potíží,
ale i v oblasti prevence. MUDr. Jonáš
srozumitelnou formou seznamuje
s logickými souvislostmi řídící náš
organismus a zdraví z pohledu celostní
medicíny.
Doba konání: 18:00–20:00 hod.
Vstupné: 50,00 Kč.
Předprodej vstupenek a informace:
p. Matysové - tel. 605 217 646.
Přihlášky: p. Matysová, tel. 605 217 646,
p. Vlčková, tel. 604 247 774
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O čem se přednášelo v Českém Šternberku?
Jedna z přednášek MUDr. J. Jonáše
Filozofie je jednoduchá – tkáň zbavená toxinů funguje bezchybně
– když zbavíme orgány, tkáně a vše, z čeho se skládá lidské tělo, toxinů.
Nastává uzdravení organismu.
Zní to jednoduše, ale cesta je těžká. Jak tkáň zbavit toxinů?
Už deset let se snažíme o lepší a lepší možnosti a postupy. Tak jako musíme systematicky (vlastně neexistuje univerzální postup) testovat všechny orgány – a každý toxin vyžaduje specifický postup, neexistuje
univerzální přípravek, který by mohl udělat všechnu práci. Úsměv vyvolává na tváři
tvrzení, že údajně jeden!!! preparát vyčistí
už za týden, měsíc… atd. vše. Víte dobře, že
to nejde. Ne-existuje přípravek, který by čistil srdce a zároveň střeva a ledviny… a já nevím co ještě. Každá tkáň vyžaduje nejen
specifický přípravek, ale i postup. Proč, to si
povíme. Je důležité, abyste přijali tuto filozofii, na ní se dá stavět vaše vlastní detoxikační činnost.
Zde na školení se dozvíte o nových postupech a přípravcích. Někteří získají pocit,
že mohou vše předchozí zapomenout. Ale
tak to není. Metoda se vyvíjí a zároveň
navazuje na předchozí.
První fáze detoxikace je v oné mechanické, ale důsledné poučce: při procesu detoxikace musíme postupovat jednotně. A to tak,
že libovolně jakýkoli orgán musíme systematicky začít testovat, hledat, co do tohoto
orgánu nepatří. Laik nemá představu, co
všechno můžeme nalézt v lidském organismu. Neexistuje pořadí důležitosti, ale přeci
jenom existuje nejdůležitější část – a to je
přítomnost INFEKČNÍHO LOŽISKA. Je to
hlavní toxická zátěž – infekční ložisko. Žádný orgán, který je zatížený – není orgánem
bez INFEKČNÍHO LOŽISKA! Kolem ložiska
se ukládá řada toxinů. Musíme proto systematicky měřit celou řadu zátěží na onom
orgánu, kterým začneme. Zátěž potravin,
chemie atd… radioaktivit, kovy.
Že mikroorganismy tvoří jakési inteligentní společenství, které postupuje podle
plánu, jsem již mnohokrát vyprávěl... Když
bychom tuto myšlenku nepřijali, museli bychom prohlásit, že ložiska jsou nahodilá.
Ale nahodilost zde neexistuje. Vždy jde
o nějaký účel a smysl. Zní to bizarně, že naše civilizace je v souboji s další civilizací –
s mikroorganismy. Tento souboj není soubojem o majetek, ale o přežití! Člověk má
hlavní smysl existence v tom, že musí vy-

tvořit další generaci, pokračovatele lidstva,
totéž existuje u mikroorganismů, tomu se
podrobuje veškerá činnost, kterou je potřeba pochopit. Už se objevují na veřejnosti práce, které o tom referují. Stručně např. o toxoplasmóze, onemocnění koček. Toxoplasmóza napadne mozek myši, udělá v něm změny,
aby se myš nechala chytit od kočky. Kočka ji
pozře, infikuje se a toxoplasmóza může začít
svůj rozmnožovací proces. Využívá myši, jako nosiče, aby se mohla množit. Neexistuje
člověk ani dítě, které by nemělo v mozku
mikrobiální ložisko, což je analogie k oné toxoplasmóze. Mikroorganismy potřebují s člověkem manipulovat.
Imunita
Imunitní systém jako nejdůležitější obrana má svá hlavní centra v mozku! Mikroorganizmy napadnou nejdříve imunitní centra
v mozku a změní fungování imunitního
systému. On není výkonný a funkční. Jedno
místo v předním mozku rozhoduje o řízení
imunitního systému vůči virům, plísním,
bakteriím atd. Jestliže je toto místo ovlivněno, pak vzniká alergie. Co je alergie? Stav,
kdy imunitní systém reaguje bouřlivě na nějakou bílkovinu jako je pyl, roztoč a jiné.
Jestliže imunitní systém reaguje prudce (díky toxinům) dosáhne se toho, že imunitní
systém reaguje i patologicky. Vyrobí zánět
na sliznicích, kde se děje tento jev. A to je
příznivé prostředí pro existenci mikroorganismu. Vytvoří se ideální prostředí pro množení mikroorganismů. Sliznice, která má být
dokonalou bariérou před toxiny, je narušena, mikroorganismus má vstup do orgánů
skrze sliznice usnadněn. Lidé trpí často
infekcemi (alergici), protože jejich mikroorganismy mají skvělou vstupní bránu přes
narušenou sliznici. Jestliže se ložiska vytvoří v obraně autoimunitního systému – opět
se onen orgán stane výhodným prostředím.
Použiji příklad na roztroušené skleróze. Je
napadán nervový systém. V něm se vytestuje celá řada infekcí, protože orgány ztratily
odolnost ve své vlastní imunitní schopnosti.
U každého člověka při první možnosti jsou
napadána centra imunitního systému a vytvoří se ložiska, která rozhodují jak bude
náš imunitní systém fungovat.

Mozek
Dále jsou napadána u každého člověka
i centra pro emocionální prožívání (konkrétní centra znají neurologové, např. centrum. úzkosti., deprese, agrese v mezimozku
atd..). Mikroorganismy rozhodují, jaký bude náš emocionální, psychický život. Když
má člověk psychické poruchy (deprese, naštvanost..) výrazně klesá zdravotní schopnost celého organismu. Kdo trpí depresí,
má nižší obranné schopnosti před poruchami zdraví.Prostě má malou imunitu. Dávno
se ví, že veselá mysl – půl zdraví. Když se
někdo dožil vysokého věku, byl váženým
člověkem, neboť prokázal moudrost.
Jakou? Žil tak, aby se dožil vysokého věku.
Mikroorganismy neovládly jeho mysl.
Máme-li ložiska v centrech pro sociální chování, pak je člověk sociálně blbý! Na silnicích jezdí tito lidé zcela úmyslně tak, aby se
ocitli v maléru. Pracoval jsem dvacet let se
zloději, vrahy, a podobnými. Oni jsou nutkáni zvláštním způsobem, aby něco provedli …to jsou vlivy mikroorganismů, ložisek
v centrech emocí, psychiky. Takových center máme mnoho, řídí krevní tlak, dýchání,
pocity hladu a jiné… Vypadá to složitě, přitom jde jen o určité programy v mozku, které měníme i podle výchovy, prostředí. Jsme
ovšem naprogramováni společenstvími
mikroorganismů. Manipulují s těmito všemi programy a vytvářejí v nás iluzorní svět,
máme pocit, že si vše řídíme sami, ale v důsledku se stáváme výhodným prostředím
pro existenci mikroorganismů. Jejich část je
přizpůsobena k existenci pomocí člověka.
My tomu říkáme nemoc. Jestliže lidský
organismus je příliš změněn, aby docházelo
k pomnožování mikroorganismů – orgán
přestane správně pracovat. Mluvíme o nemoci. Orgán je poté buď uříznut, nebo člověk je v pracovní neschopnosti. Skončí mu
na čas běžné starosti a problémy, aktivita ložisek se zpomalí a dojde k úlevě poruchy
zdraví. Nebo je orgán do smrti poháněn nějakými chemickými léky, aby mohl existovat.
Dvojice orgánů z pentagramu
Po mozku a psychice můžeme hovořit
i o dalších uzlových bodech detoxikace – to
je našich pět dvojic orgánů z pentagramu.
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Symbolicky je mohu přirovnat k městům,
metropolím v zemi, kterou chce nepřítel
obsadit. Z nich je schopen se šířit do dalších
částí našeho těla, postupně obsazuje celý
organismus. S přibývajícím věkem se zhoršuje činnost orgánů a tkání – tak jak postupuje řetězovitě obsazování (zatížení) orgánů člověka. Tomu se říká opět nemoc. Jde
o proces postupné likvidace tkání a orgánů.
Rozumnější mikroby nás nechají existovat
co nejdéle, aby mohli existovat i oni.
Zmutované druhy (HIV) nedodržují tato
pravidla a zahubí organismus rychle. Jako
hordy loupežníků, které si zdevastují krajinu a lid, který by je mohl živit!. Táhnou dál.
Tyto mikroorganismy jsou ale jiné, než ty,
které způsobují chronické problémy, nemoci. Skupiny virů hepatidy, oparů, EB viry,
chřipkové viry a jiné, jakož i molicuttes,
plísně, borrélie a další druhy najdeme
u každého člověka. Celá lidská populace
(a už nejen ta) je promořena borrélií. 90 %
území je zamořeno infikovanými klíšťaty.
Pokrývají celou populaci a zemi, už se nachází i ve vysokých nadmořských výškách.
Můžete se do konce života živit detoxikací
od borrélií! Současný způsob medicíny není
schopen odolat procesu šíření borrélie.
Ložisko produkuje toxin a ten toxin především účinkuje v místě své existence, čili
narušuje funkce orgánu, kde se nachází. Narušuje místní odolnost, jeho imunitu a tím
se orgán stává cílem dalších druhů mikroorganismů. Způsobuje dráždění v mozku:
lidé jsou vzteklí, hyperaktivní, nespí atd…
bolí je žaludek, trpí záněty, nevysvětlitelnými křečemi i ve svalech, bušením srdce… to
vše a další je dráždění orgánů toxiny. Nebo
naopak dochází k útlumovým reakcím: zácpa, ospalost, zpomalená činnost štítné žlázy. Jednou je orgán drážděný a jindy tlumený – skrze nervový systém a řídící orgány.
Působí samozřejmě i vzdálené toxiny, které
se vylučují a roznáší do celého těla, například krví a jinými tělními tekutinami.
Důležité je proto znát učení o čistém střevě.
V něm se toxiny vstřebávají do krve a lymfy, roznáší se do celého těla, poškozují
cokoliv v těle. Když je čisté střevo, pak se
sníží množství toxinů. Nejdou dovnitř, ale
ven – jak to má správně být.. Hlavním zdrojem rozvádění toxinů je lymfatický systém.
Příklad uvedu na dýchacím ústrojí. V každé
lymfatické uzlině uložené kolem něj (vidíte
na obrázku) je ložisko, které produkuje
toxiny, a ty jsou roznášeny do celého organismu. V zažívacím traktu a okolí jsou též
stovky uzlin a v nich ložiska, která má
téměř každý. Produkují toxiny a jsou též

roznášeny. Dráždí imunitní systém, dochází
k poruše imunity. Systém je ložisky ovládán!
Infekční ložiska
Zde už hovořím o prvním opěrném sloupu
detoxikačního systému – pochopení existence ložisek, jejich smyslu, jak vznikají
a jaký mají důsledek pro organismus člověka.
Nemocná játra znamenají, že tam jsou ložiska s mikroorganismy, která potřebují toto prostředí v játrech. Vytváří se tam stálý
tok toxinů. Když máte štěstí – nic se neděje,
ale když máte smůlu, pak vám mikroorganismy obsadí autoimunitní centrum
a vznikne např. cirhóza. Vytvoří-li se navíc
ložiska v centrech protinádorové imunity,
pak tam, kde dochází k nahromadění toxinů (a organismus není chráněn protinádorovou imunitou!) – dojde ke vzniku nádoru. Logické je, že se musíme pokusit odstranit tato škodlivá ložiska plná toxinů.
Uvolňování ložisek
To je problém číslo dvě a náš druhý sloup
detoxikace – UVOLŇOVÁNÍ LOŽISEK
Ložiska se chovají různým způsobem.
Víme, že velmi důležitá je psychika člověka.
Jestliže jsou orgány ve stresu ( z neustálého
psychického napětí), následují změny orgánů- pak se snadno zaktivizují ložiska. Proto
pomáhá nemocným pobyt v nemocnici či
na lůžku doma. Nemá starosti, zabývá se jen
s sebou. Svojí nemocí. Dojde k uklidnění
aktivity ložiska. Léčebný systém východních náboženství je založen na zklidnění.
Člověk je cíleně veden k uklidnění organismu, ovládá svou mysl filozoficky – nic od
světa nechce. Jakmile očekáváte bohatství,
kariéru, – jevy současného života… je to
stresující, tudíž nastává zvýšená aktivita ložisek. Rozvoj osobnosti probíhá tak, že si
člověk uvědomí, že přehnal svá očekávání
od „světa a života”, začne být méně stresovaný. Když někdo odejde do penze, též pro
něj skončí stres (pro někoho je to naopak!).
Největší ambice má mladý člověk a ten je
naštěstí, nejodolnější. Mladá tkáň je životaschopná, toxin nemá na to, aby jej snadno
poškodil. Neplodnost je též zablokovaná
tkáň, po adopci jde otěhotnět, když se lidé
uvolní psychicky… znáte zajisté ty případy.
Mikroorganismy nejen napadnou všechna důležitá centra a orgány, změní i strukturu pomocí ložisek třeba ve funkci hormonů. Udělají ložiska , kde je potřeba. Dokáží
zablokovat využití (nejen vstřebávání!)
určitých látek. Naše tkáně jsou vyživovány
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velikým množstvím minerálních látek, vitamínů a dalšími prvky, které je třeba k fungování lidského organismu, jsou to i enzymy, hormony, prostě vše nezbytné pro chod
tkání. Jakmile orgán nemá potřebné látky,
je jeho činnost poškozena, nemůže likvidovat toxiny, mají tam dobré bydlo! Mikroorganismy. mají obrovskou škálu možností,
obsazují strategické body a my se pokoušíme jim to znesnadnit. Rozbíjíme jim „hnízda“, aby se nemohli v klidu dále šířit.
To je důležitý bod naší činnosti. Proces je
nesnadný. Víme, že mikroorganismy. vytváří ochranné valy, aby nemohly být jednoduše rozbity. Pochopit jejich schopnosti je velmi komplikovaný proces. Jsou velmi inteligentní.To je důvodem, proč se snažíme metodu vyvíjet. Chceme pochopit jak fungují,
jak žijí.
Věnovali jsme se filozofii celé metody.
Když přijmeme tuto filozofii, pak si můžeme vyvozovat postupy, které děláme.
Příklady:
Třeba jak mikroorganismy. dokáží obsadit
střevní stěnu ve střevě pomocí lepku, než
proniknou do krve. Kdybyste vzali mouku
a stříkli ji někomu do krve, on by umřel.
Když tedy tento proces neproběhne
v střevě dokonale, tak tam dochází pouze!
k poškozování, je to vhodné pro mikroorganizmy, protože se nemusí bát o „život“,
podobné je to s masem, s cukrem. Mikroorganismy poškodí základní metabolismus
potravin a z nich se stane jed. Při judu se též
využívá síla protivníka, aby se sám poškodil. Mikroorganismy. využívají vaši sílu při
zpracování potravin. Organismus člověka
pak vykonává práci za mikroorganismy.
a sebe sám poškozuje. Dále se poškodí centra v mozku – centra „žravosti“ a sebepoškozování. Lidé mi říkají: než bych se vzdal té
a té potraviny, raději umřu…, já vidím, že to
„říkají mikroorganismy“ ne onen nešťastník. V Čechách detoxikuje spousty firem,
nebo alespoň nabízí různé detoxikační preparáty a metody. Může vzniknout rozpor,
může se mluvit o nekalé konkurenci. My
ovšem máme detoxikaci rozdělenou na dva
okruhy, jedna část je to, co pracovně nazýváme volní detoxikace. Uvolňujeme z tkání
toxiny. Jsou v tkáních pevně vázány, my je
musíme uvolnit! My ani v těch preparátech
nehovoříme o tom, jak dostat toxiny z těla
ven. V ideálním případě by se každá detoxikace měla skládat ještě z naší uvolňující části. Všechny druhy detoxikace, které existují,
a byly už dávno(hladovka, pocení, kúry
lázeňské atd…), jsou metody vylučující.
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Člověk vyloučí jedy. Především
močí. Jakékoliv procedury, které vedou ke zvýšenému vylučování vedou k detoxikaci, ale
k vylučovací! Je to i klystýr,
diety, hladovky, atd…jsou to vše
vylučující metody. Snižuje se
přitom hladina toxinů, ale jak se
s nějakou vylučovací metodou
přestane - tak se hladina doplní.
Lidé to provádí většinou jen
akutně, např. při viróze se potí,
vyloučí toxiny potem. Ale denně se nikdo
úmyslně nepotí. Člověku je jen lépe a dočasně. My musíme hlavně uvolňovat, a samozřejmě též vylučovat. My se zabýváme
zásadně tím, jak uvolnit toxiny z tkání!!!
Princip Klíčů
Všechny preparáty, o kterých budeme hovořit hovořit jsou z kategorie Klíčů. Použiji
přirovnání k tajné chodbě a pokladu. Do
oné chodby nemůžeme zajisté vstoupit přímo, nemá nápis „vstupte, zde je poklad“.
Ložisko je chráněné před přímým vstupem
velmi dobře. Musí se jít nenápadným vchodem (jako k pokladu, třeba stěnou) – tajnou oklikou. Jestliže my chceme otevřít cestu ložiskům, uvolnit je, musíme najít též
okliku. To je proces, hledání těchto tajných
vstupů (Klíčů), jako u pyramid falešné hrobky – většina podstatných ložisek je jištěna,
aby se k nim nedalo jednoduše dostat.
Proto vznikly Klíče. Není to zvláštní a speciální preparát. Znamená jen, že abychom odstranili nějaké speciální ložisko, musíme
působit na jiný orgán, který vůbec nemá
souvislost s oním založiskovaným.
Kosti, klouby, fascie
Společnou soustavou pro celý organismus
je kostra. V každé kosti se může vytvořit ložisko, které není primárně škodlivé pro tu
založiskovanou kost, ale je Klíčem k nějakému orgánu.. Např. klíční kost – obsahuje
Klíče pro žaludek, hrudní kost – jsou tam
Klíče – ložiska pro plíc atd… Každá kost je
Klíčem k nějakému orgánu. Jestliže chceme
uvolnit ložisko, tak musíme otevřít ložiskoKlíč v příslušné kosti. Zní to podivně, ale
mikroorganismy. vytvořily Klíče ve tkáních,
které jsou pevné, odolné, hutné. Proto je
nevytvořily ve svalech, v kůži, prostě v tkáních, kde by byly snáze zlikvidovatelné.
Kosti jsou pevné, většina civilizací je pálí. Je
to symbolika likvidace posledního škodlivého, aby se „to" nedostalo znovu do oběhu. Jde o neuvěřitelný systém v těle. Není
jediná kost, která by nebyla Klíčem! Proto

jsme vytvořili K1 + K2, jde o soubor Klíčů
pro řadu orgánů. Dalším, ale jiným klíčovým
místem jsou např. klouby. V kloubech nemůže být primární ložisko! Primárně je vždy
v kosti. Ale některá ložiska mají ještě ložiska
v kloubech. Ložisko mezi ramenem a kostí
klíčovou je Klíčem pro srdce. Například.
Kolik těch starověkých léčebných postupů si všímalo kloubů, existují různá cvičení,
uvolňování atd… Přítomnost ložiska v kloubu jej blokuje. Kloub tuhne a ztuhlý kloub
je ideálním místem pro přítomnost dalších
ložisek, v tomto případě Klíčů. Další tkáně,
které jsou velmi pevné jsou fascie. Jsou to
vazivové blány, nacházejí se kolem celé řady různých orgánů. Systém fascií tvoří
systém Klíčů pro celý lymfatický systém.
Musel jsem vytvořit preparáty pro každou
skupinu lymfatického systému zvlášť.
Každá skupina je nějak jištěna. V hlavě je
třeba asi deset fascií, každá tato skupina má
své jištění Proto preparát Lymfatex (nemá
nic společného s lymfou) je složen asi z 50
jednotlivých preparátů. Každý má asi 15 rezonátorů a ty opět mají další skupinu. Jde
o obrovské množství. Konstrukce tohoto
preparátu trvala asi rok.. Např. každá skupina uzlin (poševní, plicní, břišní…), má jištění ve fasciích, které jsou pevné a houževnaté. Na kostech zůstávají šlachy i facie tisíce
let. Když podáte Lymfatex, tak vlastně otevřete přístup k uzlinám. Nezmění se něco
hned, otevře se přístup, uzliny se začnou
čistit pomocí imunitního systému. Očistný
proces se nastartuje i prudce, ale bude trvat
dlouho i měsíce. Vy jste sice otevřeli přístup, ale záleží jak je proces intenzivní atd.
Celé měsíce se mohou z mízního systému
uvolňovat toxiny, pak zjistíte testováním,
i několikrát za rok, že se uvolňují např. borrélie atd. Ložiska v lymfatickém systému
jsou totiž právě kryta hlenem z naší chybné
stravy.
Bursy
Jedna skupina jsou tedy kosti, klouby, facie,
pak je tu ještě další, pro naši práci důležitá

skupina. Celý náš organismus je
prostoupen tíhovými váčky,
latinsky jde o BURSY. Jsou to vazivové čočky, naplněné rosolovitou tkání, jsou pružné. Např.
na zadku jsou mezi svaly, když
si kleknete a bolí vás koleno, tak
to je ta bursa atd… Každý hýbající se systém, se pohybuje přes
ochranné útvary – přes bursy.
Systém burs je ohraničen pevně
vazivově. Zde je další systém
Klíčů, nesmírně důležitý. Z něj je ovládáno
využití vitamínů, enzymu, hormonů atd.
Pod štítnou žlázou je např. bursa, která
ovládá hormon štítné žlázy. Je-li tam ložisko, pak je problém, organismus nesprávně
vylučuje, je těch poruch více a více, dochází
k přenosu z matky na dítě atd. V určité době
bude každý člověk chronicky nemocný, protože bude mít ložiska. Systém burs ovládá
své vitamíny a opačně každý vitamín, minerál a další prvek, má svou bursu. Zásadní
pro člověka je právě ta, co ovládá parahormon. Jde o čtyři malé žlázky, které jsou
usazeny pouze v této, nemají s ní však nic
společného. Parahormon rozhoduje o tom
(ne kolik!), jak bude využíván a zabudován
vápník v těle. Neexistuje žádný orgán, který
by se obešel bez vápníku. Není jen stavebním kamenem, ale i neutralizuje a má další
úlohy v lidském organismu. Když vás zde
všechny změřím, nejméně u poloviny zjistím špatné využití vápníku, to neznamená
že máte osteoporózu, ale např. bušení srdce
a jiné problémy (tato porucha je už od dětského věku). Hořčík má svou bursu, ten zas
ovšem potřebuje vápník. Špatným využitím
vápníku dochází i k předráždění, mění se
chování lidí, mění se zdravotní stav, vznikají
autoimunitní reakce a jiné poruchy. Dokonce i kyslík má svou bursu. Jeho využití je
nezbytné, síra má svou bursu atd..V lidové
léčbě se používají minerální vody, zábaly,
atd.. cibule (síra pro klouby… apod). Proenzym obsahuje to a to, síra je důležitá, selen
chrání před rakovinou, ten má též svoji bursu, a to nemluvím o množství enzymů, které
též mají svoji bursu. Vysvětlil jsem tedy další
systém Klíčů. Takže. Když budeme pracovat
s těmito preparáty – s Klíči: Artidren, Infovit,
Lymfatex, K, je to proto, abychom odkryli
Klíče.
Capsula
Není to vše o klíčích, pokračujeme. Každý
orgán je zabalen do vazivového orgánu – latinsky capsula. Uprostřed jater jsou různé
vazivové přepážky, například. A v těchto
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vazivových přepážkách jsou ložiska, která
nepoškozují vlastní přepážku, ale jsou
Klíčem, abychom se dostali k dalším ložiskům v orgánech. Všechny základní orgány
mají svůj vazivový obal.
Zde tedy všude jsou ložiska, Klíče. Z tohoto by vám měla vzniknout představa
o systému, který je úžasně proorganizován
a jak je chráněný, aby nebyl snadno zlikvidovatelný. Aby náš obranný systém nebyl
schopen rozbít svět mikroorganismů. Proto
jsou v ložiskách zmiňované Klíče. Ony
ochraňují a špatně, velmi špatně se hledají.
Sutury a centrální nervový systém
Systému tělesného se týkalo předchozí povídání. Ale! Existuje pro nás též velmi důležitý systém, a to centrální nervový systém.
On je vlastně nejdůležitější, první jej mikroorganismy okupují. Ten je důkladně zakódovaný. Kde? V kostech lebky. Jsou v ní
desítky kostí. V každé se může vyskytovat
ložisko, které kóduje některé části mozku.
Ale protože jde o Klíče, tak oni sami nepůsobí. Existují zde SUTURY (spojnice, klouby,
švy). Někdo se setkal s craniální terapií. Při
ní se pracuje s těmito švy, s jejich pohyblivostí. Jestliže se povede rozhýbat švy, mění
se psychika i zdravotní stav. V těchto švech
jsou důležité Klíče- ložiska. Jsou v novém
MINDRENU. Jde o Klíče uložené v suturách,
neboli v lebečních švech. Další jistící systém
CNS je ve vazivových blanách, do kterých je
uložen celý mozek. Jde o tři systémy – tři
blány. Pokrývají celý mozek. Tyto blány nepokrývají jenom mozek, ale i celou míchu.
A co je důležité v procesu detoxikace – že
z míchy vychází 32 kořenů. V těchto blánách se tvoří opět ložiska, která jsou nejen
Klíčem k CNS, ale vedou i k dráždění. Když
jsou aktivní tato ložiska v plenách vznikají
migrény, bolesti hlavy, křeče. Klíče jsou
v novém, vylepšeném NEURODRENU. Pro
ty, co trpí stálými bolestmi páteře: to je
„vedlejšák" ložisek v plenách! Jinak jejich
hlavním úkolem je blokovat ložiska, přístup
k míše. Starší lidé se šourají atd, prostě v jejich míše neprobíhají ty správné impulzy.
Tělo je jištěno míchou (kosti lebky jsou
v K), když odstraníte jedno ložisko, tak se
zaktivuje druhé, jiné. Čím více ložisek likvidujete, tím jsou aktivnější jiná. Vyrojí se
problémy se zbývajícími ložisky, proto je
dobré podávat komplexy.
NÁVOD na základní detoxikační postupy,
které pracují jak s imunitním systémem, tak
s ložisky, dále s nervovým systémem.
Otevřením těchto Klíče dojde k otevření
cest v celém těle.

Tělo je tedy kost, kloub i vazivová část
orgánu, to je třeba mít na paměti. Při procesu detoxikace musíme:
1. Káčka + ArtiDren a pak buď LiverDren,
nebo VelienDren, ColiDren, UrinoDren,
(dávat jen jedno Káčko na úvod, pak až
druhé) vznikne základní triáda!!!
2. A dále Lymfatex (fascie) a Infovit (bursy)
3. Mozek: opět např. K1, nebo i K2 (je
i pro periferní nervový systém), pak (sutury) MindDren + (meningy, pleny)
NeuroDren
Pořadí: Je to otázka závažnosti nemoci.
Když pospícháme, dejme klidně všechny,
ale lze je střídat po týdnu, aby se udělalo co
nejvíc práce v organismu. Pak už můžete
(u chroniků) podávat postupně, nebo u lidí
kteří nejsou na tom ekonomicky dobře, tak
těm pomalu též.
80 % postupů detoxikace by mělo být
stejné pro nás všechny, ostatních 20 % je
třeba tvořivě podávat podle testování sám
za sebe. Jako i svůj přístup ke klientům musíte používat podle svého přesvědčení: jsou
lidé kdy jim musíte vysvětlit přesný postup,
jiní to nechají zcela na vás atd.
Dotazy
Detoxikace mozku ?
Mozek je velmi důležitý, K1 a MINDREN jsou
startovací preparáty pro imunitu. Ta je nejdůležitější. Čili dávejte je klidně na
úvod. (V K2 jsou záležitosti kolem gynekologického systému).
Pak zvolíme dren pro určitý orgán – když
trpí bolestmi hlavy, dáme NEURODREN.
Doplnění Ing. Jelínka: můžete si pomoci
přístrojem, čili dáte-li 6 základních na začátku, ale musíte zopakovat později některý znovu, podle testování. Ale to jsou už
zkušenosti nepřenositelné. Někteří lidé už
nepřijdou, protože chtějí okamžité zlepšení. Jiní naopak.
Dáme-li na začátek výše řečené: co
můžu čekat? Bude mít klient
detoxikační efekt?
S K1 a MinDrenem se zvýší vitalita, čili je
to dobrá kombinace. Někdo
změny necítí, ale partner
řekne, že to není pravda.
Že vidí, že detoxikovaný
je čilejší atd. Často pacient neřekne, proč přišel
znovu, on vám neřekne,
že se cítí lépe. Jako existuje několik zahájení při
hře šachy, zde je to stejné, musíte něčím zahájit.
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Základní preparáty zopakujeme si
1. Klíče tělesné: KI, KII, Artidren, + přidat
k 1. Infovit, Lymfatex nebo je dejte až
v následující druhé části detoxikace)
2. Nervový systém: MindDren, NeuroDren,
KI, KII, (a: Infovit, nebo Lymfatex pokud
jste je nedali v začátku).
3. Na tento základ se váže další . část a to je
odstraňování těch základních toxinů jak
je známe od počátku, např. těžkých kovů
Antimetalem, radioaktivity Ionyxem,
Antichemikem chemikálie, Pesticidem,
Fungicidem, zemědělské chemikálie,
DeImun aktivem atd…
4. NO DEGEN
My máme čtyři nohy detoxikace, nám nestačí tři nohy – máme psychotoxiny a ty odstraňujeme, jsou důležité pro celou metodu. Jde o chybné programy, které se člověk
naučí nebo se „nahrají do něj“ v průběhu
jeho života. Nejdůležitější pro psychiku
člověka je 5 let před narozením a 5 let po
narození. Dítě je především vybaveno
základní psychikou matky v genovém systému, v těhotenství jsou už formovány základní emoce a psychika, pak pokračuje
„nahrávání“ podle okolí, kde žije. Psychika
se samozřejmě dále vyvíjí, prý až 30 let
podle psychologů. Takže člověk řeší a jedná
podle těchto programů. Nejkřiklavější příklad: dítě křičí – dostane láhev, začne pít
a uklidní se. Nebo bonbony, atd… i v ordinaci vidím, že matky mu dají bonbon, aby nekřičelo, nezlobilo.Jako dospělý člověk pak
může v životě věci řešit láhví nebo jídlem,
když se mu něco nelíbí. Jiný křiklavý příklad
uvedu. Když je dítě starší, matka ho přitisknutím uklidňuje – program přejde do psychiky člověka, jako jeho program: hledá tělesný dotyk k řešení problémů ...až promiskuita, programů je mnoho. Tyto programy
je žádoucí prozbíjet. Nejsme schopni přeprogramovat, ale rozbít ten starý program.
Člověk si ho musí nahradit jiným sám.
A na to je NO DEGEN.

