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Zázračný nový ANTIMETAL
Vývoj detoxikačních přípravků jde neustále dopředu. Hnací silou jsou některé neúspěchy detoxikační metody. Představte si,
že vy – nebo váš klient – provádíte poctivě detoxikaci řadu let
a už jste vyzkoušeli, co se dalo. Zdravotní stav se zásadně zlepšil, ale stále nevymizely některé nepříjemné pocity, dokonce
i vznikly zdravotní potíže, které jste vy nebo klient na začátku
procesu očisty neměli.
Na základě mnohaletých zkušeností víme, že každý zdravotní problém není způsoben pouze jedním druhem toxinů, ale
četným „koktejlem“ z různých příměsí a založiskovaných mikroorganismů. Za život (už od početí) se toho v organismu naskládá. Bohužel, ne vždy platí pravidlo, že pokud se z organismu odstraní jedna část (jeden druh) toxinů, tak se zdravotní
stav člověka o stejný díl zlepší. Nové pocity organismus nutí do
dalších detoxikací. Nejhorší je bezradnost, když už jsme vyčerpali všechny cesty a detoxikace se stále nedaří.
Úkolem nás, kteří stojíme u zrodu preparátů, je neustále
zkoumat, zda jsou naše přípravky dokonalé – a zda – a za jakých podmínek, zvládají avizované detoxikace důkladně.
Pokud nám výzkum umožní zlepšit účinek detoxikačních přípravků, vždy to rychle uděláme. Možná se některým spolupracovníkům může zdát, že se metoda neustále mění, ale má to
smysl!
Velikým příkladem je nový Joalis ANTIMETAL. Tento přípravek je používán již od samého začátku existence metody. Už
před šesti lety jsme mnoha lidem dokázali podáním tohoto preparátu výrazně pomoci. Dobře jsme si uvědomovali, že rezervy
tohoto preparátu (stejně tak jako všech ostatních dostupných,
účinných a použitelných metod na odstraňování těžkých kovů
– homeopatie, chelátové terapie) jsou v tom, že nedokáže důkladně detoxikovat nervový systém (periferní i vegetativní)
a mozkové tkáně.
Problematika těžkých kovů totiž nespočívá v tom, že by organismu kovy škodily přímo v čisté formě, ale zapojením do biochemických procesů. V organismu reagují s jinými látkami
a přeměňují se na daleko nebezpečnější sloučeniny, které (jsouli rozpustné ve vodě nebo v tucích) se poté stávají součástí metabolických procesů a zabudovávají se do organismu. Nejnebezpečnější jsou takzvané organosloučeniny, které vznikly
jako produkt metabolických procesů živých organismů (bakterií žijících v přírodě, měkkýšů nebo metabolickými schopnostmi jater vyšších živočichů). Nejznámější a nejškodlivější z nich
jsou zejména methylrtuť (zdroj amalgámové výplně zubů, kontaminace životního prostředí), methylkadmium (zdroj z vdechování tabákového kouře, NiCd akumulátory, kontaminace
životního prostředí), methylolovo (zdroj výfukové zplodiny

zvláště v dřívějších dobách, olověné akumulátory, kontaminace životního prostředí).
Jako příklad si uvedeme methylrtuť: CH3Hg+. Rtuť- Hg0 sama
o sobě toxická pro organismus není, protože není rozpustná
ani ve vodě ani v tucích. V literatuře se uvádí, že čistá rtuť se dostává do organismu trávicím traktem minimálně. Její požití
může vyvolat u postiženého průjmové stavy. Horší je to s rtuťovými výpary. Ty již v ústní dutině reagují (např. černo-modře
zabarvené dásně u krčku zaplombovaného zubu svědčí o přítomnosti sulfidu rtuťnatého!). Vdechováním rtuťových výparů
do orgánů plicního okruhu a následnou snahou lymfatického
systému o jejich odstranění se dostávají do krve a do jater. Zde
se rtuť přeměňuje na methylrtuť. Za ideálních podmínek se
methylrtuť stane součástí žluči, uvolní se do žlučových cest
a projde střevy z organismu ven. Ideální podmínky ovšem neexistují, methylrtuť má kumulativní schopnost, takže se desítky
let po malých dávkách shromažďuje v organismu. Jakmile dosáhne určité koncentrace v tkáních, pak se objeví chronický
problém organismu.
Problematika methylrtuti dále spočívá v tom, že je snadno
rozpustná v tucích – lipidech, ty jsou nezbytné pro správný
chod nervového systému, takže se methylrtuť postupně dostává
do nervového systému a mozku, nebo do podkožních tukových
tkání. Novodobým problémem je i to, že methylrtuť se již stala
součástí životního prostředí a do organismu ji dostáváme také
konzumací potravin (například mořskými rybami). V literatuře se uvádí, že biologický poločas rozpadu těžkých kovů je někdy i 20 let.
Znamená to, že pokud jsme se ve dvaceti letech kontaminovali rtuťovými výpary a předpokládáme, že jsme následujících
20 let žili v čistém životním prostředí a nemáme amalgámové
výplně (obojí většinou nebývá pravda), pak ve 40 letech ubude
právě 50% rtuti a jejích sloučenin z našeho organismu, ale 50%
zůstane. V 60 letech ubude dalších 50% z 50 zbývajících proPokračování na straně 2
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Nežádoucí kovy z organismu
odstraníme preparátem

Joalis ANTIMETAL
Rtuť, olovo, stříbro,
zlato, chróm,
molybden, nikl
a další kovy
se po využívání
preparátu
Joalis Antimetal
vylučují
z organismu
půl roku až
jeden rok

Zázračný nový ANTIMETAL – pokračování ze strany 1

cent původního množství, to znamená že zbude čtvrtina původního množství získaného ve věku 20 let.
Naše detoxikační zkušenosti dokazují, že existuje například
absolutně zřetelná souvislost mezi obsahem methylkovů v periferním a vegetativním systému lidí a stále narůstajícím

počtem alergiků, astmatiků a ekzematiků v civilizovaných
zemích. Na základě výše uvedené úvahy je to logické. Dokonce
na základě oficiálních výzkumů má Evropská Unie v plánu do
roku 2011 zakázat výrobu a používání rtuti právě pro její velikou škodlivost ve formě methylrtuti. Jelikož některé těžké
kovy jsou pro lidskou DNA mutagenní, může farmakologická
věda nacházet „příčinu“ alergie v lidském genomu. Změna genomu je ale důsledkem jiné příčiny – mutagenitou některých
toxinů životního prostředí a zvláště těžkých kovů!
Pokládáme za zázrak, že existuje takový přípravek, jakým je
Joalis ANTIMETAL, který dokáže nejméně 10x zkrátit dobu,
která je přirozeně potřebná pro odstranění těžkých kovů
z organismu. Pokud užíváme Joalis ANTIMETAL, pak první
měsíce dojde k největšímu uvolňování těžkých kovů (často to
klient znatelně pociťuje), ale kovy se z organismu mohou
uvolňovat i řadu dalších měsíců, ba i let. Některé zahraniční
zdroje uvádějí dokonce dva až tři roky uvlňování za pomoci
jiných dostupných terapií (které ovšem bohužel zásadně nečistí nervový systém a mozek).
Moje, v současné době oblíbená a vyzkoušená kombinace,
k odstraňování těžkých kovů, kterou dávám klientům, je následující:
Joalis ANTIMETAL
Joalis NO DEGEN na odstranění psychocyst, které svým působením stresují játra a další jaterní orgány pentagramu
Joalis Liver Help na detoxikaci samotných jater, jako nejdůležitější detoxikační orgán pro těžké
kovy
Ing. Vladimír Jelínek

Vaše kauzy

Může mít Parkinsonova nemoc něco společného s tetanusem?
Doufám,že tyto úvahy rozšíří kolegům ,,jídelníček“ možností, kudy se ubírat při podobných potížích.
Z mé rodiny
Že parkinsonismus může souviset s tetanem mne poprvé napadlo, když jsem četla.
že pro tetanus je charakteristický ,,sardonický úsměv“, což přesně vystihovalo křečovité stažení obličeje, které si pamatuji
u tatínka. Trpěl „parkinsonem“ 20 let.
Clostridium tetani produkuje tři druhy toxinů: tetanospasmin, tetanolysin (hemolyzující) a enzym, který zvyšuje krevní tlak
a ovlivňuje průtočnost ledvin. Clostridium
tetani je součástí normální flóry střeva savců, včetně člověka. Nesmí se však přemnožit.Vyskytuje se ve formě pohyblivých tyčinek, a toxiny mohou tvořit až 10 % jejich váhy. Může být přítomý i ve vagíně.
Po rozpadu tyčinek tetanospasmin proniká do membrán buněk a do neuronů. Sníží
práh dráždivosti motorických nervů a výsledkem jsou křeče. Při tonických křečích se
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zvýší tonus, napětí. Sval se stáhne až do kamenné tuhosti. Klonické křeče provází záškuby a třasy. Postihuje obličejové a kosterní
svalstvo, především zádové. Tatínka bolela
záda stále a ke konci života chodil sehnutý.
Potíže začaly třasem ruky, později ,,zakopával“. Postupně se chůze zhoršovala. Charakteristické bylo též neúměrné pocení,často
ho maminka převlékala i 2 x denně. Stažení
lícních svalů znemožňovalo srozumitelnou
řeč.
Bratr měl tetanický záchvat v půl roce,
kdy ho matka našla nad ránem prohnutého
do oblouku.
Běžela s ním do nemocnice, kde jí řekli, že
kdyby ji instinkt neprobudil, bratr by nežil.
Pupečníkový tetanus je prý dnes už vzácný,
ale bratra před 50 lety postihl.
Přesto jsem u něj dnes už Clostridium tetani, ani latentní tetanii nenaměřila.

Klienti
•Přibývá mi případů, kde tetanus hraje
nějakou roli. Začalo to 19 letým chlapcem, který si stěžoval na třas ruky a nadměrné pocení. Byl hodně nemocný od
miminka. V roce se mu začala třást ruka.
Ve dvou letech stále špatně chodil, neudržel rovnováhu a padal. Ze strachu z pádů začal znova lézt po čtyřech. Rozumná
dětská lékařka doporučila nepokračovat
s některým očkováním. Poslala chlapce
na důkladné vyšetření. Půl roku ležel
v Motolské nemocnici, kde prošel všemi
možnými testy. Diagnóza: porucha mozečkových funkcí, degenerace mozku
nepotvrzena, příčina nezjištěna. Považovala jsem případ za neuroborreliózu,
protože u nás na Brněnsku se borrelie
najde prakticky pokaždé. (V tisku byla
zveřejněna zpráva hlavního hygienika

ČR, podle které patříme k nejohroženějšímu regionu v republice.) Chlapec se
lepšil, ale nebylo to zas nijak závratné
zlepšení. Protože u matky se našlo velké
množství anaerobních bakterií, usoudila
jsem, že syn mohl zdědit po matce tuto
zátěž a zkusila jsem i latentní tetanii
k CNS a míše. Vyšla. Od té chvíle u všech
potíží typu třasy a tiky testuji i latentní
tetanii.
Dle očkovacího kalendáře platného
pro naši republiku se děti očkují ve
věku 12., 16., 20. týdne, ve 20 měsících, v pěti a ve čtrnácti letech. Pak po
každých 10 až 15 letech. Není divu, že
se nezpracované Clostridium tetani
u mnoha lidí najde, i jinde než ve střevě. Konkrétně ho nacházím v játrech,
žlučníku, žlučovodech a slinivce.
• Další případ: 16 let dívka, noční třasy
a záškuby ruky doprovázené hlasitými,
neovladatelnými výkřiky. Potíže trvají
dva roky! Při záchvatu má studené ruce
a nohy, pokryté ledovým potem. Borrelie
je přítomna také. Latentní tetanie v mozku výrazně silná, Clostridium tetani vytestováno v játrech, žlučovodech a střevech. Souběžně jsem čistila anaeroby
i borrelii, včetně jejich toxinů. Po vyčištění mozku, nervové soustavy a jater je dívka již měsíc bez potíží.
• Tento případ je KLÍČOVÝ pro pochopení souvislostí : mladá žena kolem třicítky, z vesnice, každý rok na senách nějaké klíště. Před půl rokem se zjistilo, že
prošvihla termín přeočkování proti tetanu, takže lékař nařídil očkování ve třech
dávkách po sobě. OD TÉ DOBY potíže
s rovnováhou, točení hlavy a závratě.
Drobné nepravidelné chvění ruky přičítala přepracování. Lékaře se ptala, jestli
to nemůže být způsobeno očkováním
proti tetanu, lékař to rozhořčeně vyloučil. Latentní tetanie jasná, Clostridium
tetani v játrech a žlučovodech nejsilněji,
též ve slinivce a střevech.
• Žena kolem 35 let, před rokem pro nedodržení termínu přeočkování proti tetanu
dostala tři dávky po sobě. Od té doby závratě, mdloby, párkrát upadla. Bojí se
chodit po chodníku, aby si nerozbila hlavu. Lékaři navrhují kortikoidy, léky na
psychiku, invalidní důchod. Potíže jsou
již takového rázu, že musela nechat zaměstnání. Latentní tetanie ano, nejvíc
v mozečku. Clostridium tetani všude v zažívání, nejvíce opět v játrech, žlučníku.
Migrény.

24.–27. 10. 2006 – účast DC ECC BRNO na Mezinárodním veletrhu HOSPIMEDICA. Číslo a poloha stánku ECC bude upřesněna. Pozvánky s 50% slevou na
vstupné na Výstaviště v Brně na Mezinárodní veletrh HospiMedica k vyzvednutí v DC ECC BRNO ( BODY CENTRUM, Brno, CEJL 7) zhruba měsíc před akcí.

• Asi padesátiletá žena, stejný příběh.
Potíže popisuje jako úzkost z pohybu venku a nejistotu při chůzi, závratě a točení
hlavy. Začaly v patnácti! Latentní tetanie
hlavně v mozečku. Clostridium ve všech
zažívacích orgánech. Migrény.
• 25 let žena po úraze hlavy, protitetanová
injekce, od té doby dvakrát ztráta vědomí. Podobné epileptickému záchvatu.
Silné migrény.
A konečně já sama
I sobě jsem zkontrolovala zažívací orgány.
Vzhledem k rodinné anamnéze a vzhledem
k případům, co se mi množí, jako by osud
chtěl, abych ,,látku“ důkladně zvládla. Clostridium tetani přítomno především v játrech. Latentní tetanie v mozku a míše slabě,
ale přece. Po zahájení detoxikace jater mne
hned druhý den – spíše v noci – vzbudily
prudké záškuby ruky. Celé tělo jsem měla
v křeči. Měla jsem pocit, že se mi mícha smrštila v páteřním kanále a je,,mi malá“. Krční
svaly a trapézy byly jeden kámen, změnit polohu stálo úsilí a bolest. Nešlo otáčet hlavou
a předklánět se. Nohy jsem měla ledové
a mokré. Do rána jsem si na střídačku kapala
NeuroDren a Anaerob a nějak jsem se
uschopnila do práce. Nemyslím si, že jsem
,,zdědila Parkinsona“, Vysvětluji si, že jsem
spíše zdědila nižší odolnost vůči anaerobním
bakteriím. Po Klíčích se daly na pochod různé zbytky očkování. Další vážné potíže se naštěstí nevyskytly. Tento zážitek mne utvrdil

v přesvědčení, že tetanus může zhoršovat
stavy, zapříčiněné možná v prvopočátku
borrelií. Ve společné kombinaci s tetanem
však mohou stát za Parkinsonovou nemocí,
poruchami mozečkových funkcí–ztrátou
rovnováhy, nekoordinací pohybů, za některými nevyjasněnými případy epilepsie, různými třasy a tiky.
Ani klasická medicína nemá vždy jasno
v diagnózách. Leckdy se překrývají a splývají navzájem. V Regeneraci č. 6 prosí o pomoc šéfredaktorka Pavlína Brzáková pro
ženu s diagnostikovanou roztroušenou
sklerózou. Lýdii Karlové se točí hlava a má
potíže s chůzí!!!
Parkinson je charakteristický stálým třasem (tremor), nekoordinovanou chůzí, křečemi obličejových svalů. Příznaky roztroušené sklerózy závisejí na místě, kde je poškozena CNS a jsou zde pestré: poruchy chůze, citlivosti, řeči, zraku, močení, obrny…
A aby to nebylo tak jednoduché – cituji
z brožury Bartůněk a kolektiv Lymeská borrelióza: „Neuroborrelióza může probíhat
i pod obrazem rombencefalitidy (zánět zadního mozku) nebo encefalitidy s jasnými
ložiskovými projevy. Jsou pozorovány poruchy mozečkových funkcí, kvantitativní
i kvalitativní poruchy vědomí. Dochází ojediněle k epileptickým záchvatům. Akutně
nastupují paraparézy dolních končetin připomínající diskogenní (ploténkový) syndrom míšních kořenů, s poruchou svěračů
a závažnou poruchou hybnosti.“
Ing Hana Bláhová

Vylepšená sonda

Novinka pro vás

Sonda EVOLYS je určena pro použití tam, kde je výhodné provádět měření za
konstantního tlaku hrotu sondy na měřený objekt. Ulehčuje dosažení správného tlaku, je tedy výhodná zvláště pro začátečníky, ale i pro zkušené, kteří si
chtějí zjednodušit vlastní měření.
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Popis sondy:
Sonda je tvořena tělem sondy (1)
a zasunovacím hrotem (2)
uloženým ve špici (3).
Hrot sondy má nastavený zdvih
3 mm a zatěžovací sílu při měření
2,1ON.
Vývod sondy je tvořen kabelem
(4), který je zakončen
bezpečnostním banánkem
4 mm.
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AKCE
16. 8. 2006 – Economy Class Company
s. r. o., Na Výhledech 1234/8,
100 00 Praha 10
DOŠKOLOVACÍ KURZ MĚŘENÍ NA
PŘÍSTROJI SALVIA
Určeno všem, kteří se chtějí naučit
pracovat na přístroji Salvia. Osobní
přístup lektora. Určeno maximálně pro
skupinu 12 posluchačů.
Doba konání: 9:30–15:30 hod.
Cena: 350,00 Kč.
Přednášející: Marie Dolejšová
Přihlášky: Lenka Matasová, tel.
274 781 415, e-mail: eccpraha@sendme.cz

MEDICÍNY S ING. VLADIMÍREM
JELÍNKEM
Úvod do informační medicíny MUDr.
Josefa Jonáše. Její princip, čínský
pentagram, řízená detoxikace
organismu. Ukázkové měření.
Přednášející: Ing. Vladimír Jelínek
Doba trvání: od 9:00 do 15:00 hod.
Cena: 450,00 Kč. Úhrada přímo na místě.
Přihlášky: Lenka Matasová, tel.
274 781 415, e-mail: eccpraha@sendme.cz

7. 10. 2006 – Hotel DUO,
Teplická 492/19, 190 00 Praha 9
KONGRESOVÝ DEN S MUDR. JOSEFEM
JONÁŠEM A ING. VLADIMÍREM
13. 9. 2006 – Economy Class Company JELÍNKEM
s. r. o., Na Výhledech 1234/8,
Přednášející: MUDr. Josef Jonáš
100 00 Praha 10
a Ing. Vladimír Jelínek
DOŠKOLOVACÍ KURZ MĚŘENÍ
Doba trvání: 10:00 až 17:00 hod.
NA PŘÍSTROJI SALVIA
Cena: 550,00 Kč uhraďte nejpozději do
Určeno zkušenějším měřičům vlastnícím 30. 9. 2006, č. ú. 205511314/0300, jako
přístroj Salvia, kteří se chtějí zdokonalit. variabilní symbol použijte své registrační
Určeno maximálně pro skupinu 12
číslo v ECC. Poplatek je možno uhradit
posluchačů. Osobní přístup lektora.
přímo na místě za 650,00 Kč.
Přednášející: Marie Dolejšová
Přihlášky:Lenka Vlčková,
Doba konání: 9:30–15:30 hod.
tel. 604 247 774, e-mail:
Cena školení: 350,00 Kč.
ecc_lenkavlckova@quick.cz
Přihlášky: Lenka Matasová, tel. 274 781
415, e-mail: eccpraha@sendme.cz
19. 10. 2006 – Dům kultury
METROPOL, Senovážné náměstí č. 2,
27. 9. 2006 – Hotel Olšanska,
České Budějovice (divadelní sál)
Táboritská 23, 130 00 Praha 3
VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA
ZÁKLADNÍ KURZ DETOXIKAČNÍ
S MUDR. JOSEFEM JONÁŠEM

Celoroční detoxikace organismu,
detoxikační balíčky, vnitřní hygiena
organismu.
Přednášející: MUDr. Josef Jonáš
Doba konání: 18:00 až 20:00 hod.
Vstupné: 50,00 Kč. Předprodej
a rezervace vstupenek a další informace
u paní Marie Dolejšové, tel. 605 265 347.
Přihlášky: Marie Dolejšová, tel. 605 265
347, p. Vlčková, tel. 604 247 774, e-mail:
ecc_lenkavlckova@quick.cz
25. 11. 2006 – Hotel International –
kongresový sál, Husova 16, 659 21 Brno
KONGRESOVÝ DEN S MUDR. JOSEFEM
JONÁŠEM A ING. VLADIMÍREM
JELÍNKEM.
Přednášející: MUDr. Josef Jonáš a Ing.
Vladimír Jelínek
Doba trvání: 10:00 až 17:00 hod.
Cena: 550,00 Kč uhraďte nejpozději do
20. 11. 2006, č. ú. 205511314/0300, jako
variabilní symbol použijte své registrační
číslo v ECC. Poplatek je možno uhradit
přímo na místě za 650,00 Kč.
Přihlášky: Lenka Vlčková,
tel. 604 247 774, e-mail:
ecc_lenkavlckova@quick.cz
VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA MUDR. JONÁŠE
V TERMÍNU 5. 10. 2006 A 23. 11. 2006
OD 18,00 HOD.
Místo konání bude upřesněno v Bulletinu
informační medicíny 9–10/2006.

AKCE V BRNĚ A INSPIRACE PRO MORAVU
Na následující akce se můžete
přihlásit pouze telefonicky
na tel. 545 241 303 v Brně!
K I – 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.
Místo konání: Brno – upřesněno
adresnou pozvánkou
Datum: 13. 9. 2006, od 8:45–16:30 hod.
Cena: 550,00 Kč

Určeno pro vážné zájemce o detox.
metodu MUDr. Jonáše, majitele
testovacího přístroje Salvia, kteří se touto
metodou chtějí dále zabývat.
Procvičování práce s přístrojem. 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.
Místo konání: Body Centrum, Brno, Cejl 7
Datum: 2. 10. 2006, od 13:00–17:00 hod.
Cena: 300,00 Kč

kurzovné nejpozději týden předem.
V opačném případě může být místo
nabídnuto dalším zájemcům. Počet
účastníků max. 10. Lze se zúčastnit
i opakovaně. Program je určen
požadavky zúčastněných. Je možné – po
dohodě – přivést „figuranta“. Přístroj
Salvia vezměte s sebou.
Místo konání: Body Centrum, Brno, Cejl 7
Datum: 18. 9. 2006, od 13:00–17:00 hod
Cena: 300,00 Kč
Dovolená v DC ECC Brno bude ve dnech
1. 7.–9. 7. 06. Po zbytek prázdnin bude
centrum otevřeno. Případné nutné
změny oznámíme včas na
www.bodycentrum.com

K III – POKRAČOVACÍ SEMINÁŘ
URČENÝ PRO MAJITELE PŘÍSTROJE
SALVIA
K II – POKRAČOVACÍ SEMINÁŘ URČENÝ Po dobu kurzu je otevřena prodejna
PRO MAJITELE PŘÍSTROJE SALVIA
preparátů. Je nutné přihlásit se a zaplatit 1. 9. 2006 ZAVŘENO
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Příloha Speciál
Jak se „školilo“ na Slovensku
Ono se samozřejmě samo! neškolilo. Školil pilně každý den dopoledne i večer pan doktor Jonáš.
Bylo to velmi praktické. Každý den na konkrétním příkladu klienta MUDr. Jonáš měřil, povídal,
měřil, vysvětloval, měřil, doplňoval, měřil... Byl i čas na mnoho dotazů, povídal i pan Jelínek
a Gonda. Uvádíme vám všem, kteří jste u toho nebyli, jeden konkrétní příklad detoxikace v hotelu Avena v Nízkých Tatrách.

Dítě, od 3 měsíců atopický ekzém
1. Vypovídá matka: o dítěti
Hodně pláče, nechtělo sát mléko, rýma už z porodnice, časté nadýmání – bolestivé bříško.
O sobě a rodině
Ekzém ze strany manžela (jeho sestra), ona sama kožní problémy po mase a sladkém (i proto
je vegetriánka 6 let a od 18 let se věnuje meditaci, používá homeopatii), občasné gyn. výtoky,
poruchy menstruace, bývala často nemocná,
v 8. měsíci těhotenství zánět sedacího nervu, od
3. měsíce těhotenství byla doma – byla velmi
unavená v práci. Dítě nekojeno, nechtělo sát, jeden měsíc matka odsávala mléko a krmila je.
Vše kolem ekzému – vysvětlení: jestliže má děťátko ekzém, pak musí být u matky přítomny
plísně, které se projevují gynekologickými výtoky. Jsou přítomny vždy infekční ložiska v placentě a v děloze, tím získá ložiska i dítě a vzniká po
porodu ekzém u dítěte! Dítě si vytáhne toxiny
z matky v průběhu nitroděložního života. Jeho
organismus se jich chce zbavit po příchodu na
svět přes kůži. A to proto, že bývá i ložisko na
ledvinách, čili ty samotné nestačí na vylučování
toxinů.
Několik příčin, které lze předpokládat už před
samotným testováním:
a) U dítěte ekzematiků vzniká energetická blokáda ledvin (dítě bude mít ložisko v ledvinách), dochází u něj k samodetoxikaci pomocí kůže – a vzniká ekzém.
b) Nejmasívnějším zdrojem toxinů bývá lymfatický systém.
c) Matka chybně zpracovává křemík (ten má vliv
na kvalitu kůže a sliznic – viz akné a výtoky!),
chybné zpracování se přenáší i na dítě.
d) Přítomnost plísní.
2. Měření matky přes počítačový program,
postup
– psychosociální stres (matka se špatně měří),
vegetativní narušení – na ochablé dlani se špatně měří („jinová dlaň“)
• infekce: v děloze? (ano)
toxoplazmóza (ano)
borrélie (ne)
plísně (ano)
viry (ne)
Před otěhotněním vyčistit dělohu!
• lymfatický systém? (ano)
hlavové uzliny (ne)

paže (ne)
hrudní uzliny (ano)...zde se vysvětluje problém s kojením, dítě nechtělo mléko, protože toxiny přechází do mléka a dráždí dítě...
dolní končetiny (ne)
pánev (ano).... proto výtoky, jsou
způsobené toxickými uzlinami
v pánvi... i dítě má zduřené uzliny
v tříslech
•biochemické látky
vitamíny (ne)
metabolismus (ne)
zplodiny v org. (ne)
hormonální systém (ano)
adrenalin (ne)
estrogen (ano)... hladina ženských hormonů není dobrá... typické pro akné...... výtoky
a vynechávání menstruace!.... u obézních zase nebývá v pořádku glukagon
zinek (ne)
síra (ne)
křemík (ano)...vždy vytestujeme v případě
problémů sliznic, výtoků, dýchacích problémů, vlasů, nehtů, ekzém!
fosfor (ne)
hořčík (ano)... správná hladina snižuje dráždivost nevového systému... jinak špatný spánek, nespavost, křeče nohou, křeče vegetativního nervstva (dítě má břišní koliky!),
kalium (ne)
jód (ne)
železo (ano).... zvýšená únavnost, snadnější
vyčerpání..
vápník (ne).... parahormon byl též dobrý
3. Další měření z hlediska ekzému dítěte
zátěž cizorodými látkami (ano)
radioaktivita (ne)
očkování (ne)
pesticidy (ano)
těžké kovy (ano)
Ekzém se zhoršil prý po očkování (po další zátěži!), organismus po očkování chybně reaguje
(vylučuje zátěž přes kůži) nebo zůstane jako tvalý toxin v CNS.
Je o nevhodnou zátěž v nevhodné chvíli! Dítěti
odložit očkování při ekzému co nejdéle. Dítě zápasí se svými toxiny! A najednou ještě získá do
tělíčka zátěže z očkování. Po očkování šilhal
a horečky.
ledviny matky ANO (ložisko v ledvinách zabraňuje detoxikaci přes ledviny, proto se dě-

je přes kůži...viz úvod!)
fascia renalis (ano)
vazivové pouzdro (ne)
kosti (ano)
sutury (ano)
Preparáty, řízená detoxikace: my vlastně nechceme léčit ekzém! Ekzém je varovným hlasem
organizmu, že je zatížen. A my ho musíme zbavit
všech zatížení – detoxikovat.
1. fáze
K1 (vzdálený klíč), MindDren, Lymfatex
2. fáze
Infovit (křemík), UrinoDren (ložisko v ledvinách
– místní klíč)
3. fáze
Pesticid, Antimetal
dále pokračovat: Infovit, Antibacter + na plísně
Praktický postup
Všechny problémy má matka, oba dva budou
brát totéž – lihové preparáty. Pouze dítě bude
brát 2x denně 3 kapky ve vodě, matka normální
dávkování. Dítě žije z emocionálního a energetického pole matky. Dítě je do jednoho roku její
součástí, je to kopie těla matky. Až poté je začne
rozdělovat genetický systém. Matka by mohla
dostat i K2 (klíče pro gynekologické ústrojí a periferní nervový systém!).

Poznámky závěrečné
V případě, že matka kojí, volíme stejný detoxikační postup, i když bude v mléce více toxinů.
Nikdy nedetoxikovat těhotnou ženu!!!
Stav pochvy závisí na játrech – a ne na ledvinách. Tato testovaná matka by měla pravděpodobně i ložisko na játrech – pokud by chtěla pokračovat v detoxikaci, je potřeba zkontrolovat,
doměřit a pokračovat v čištění organismu.
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Od každého něco – aneb, co též zaznělo
Po celou dobu školení se řešily různé otázky, odpovídalo se na otázky, některé příklady:
• Zplodiny z cigaret lze detoxikovat RespiDrenem, RespiHelpem,
a Antimetalem.
• Mindren vždy dodávat s K1, jinak způsobuje velké psychické
problémy, tyto dva preparáty způsobí speciálnější detoxikaci
např. čelní kosti - tu je velmi důležité očistit.
• K1 si vybere při detoxikaci ty nejhorší úzkosti, je třeba jej podávat s No Degenem.
• Biosalz se používá na očistu od biogenních solí, nejsou toxické – dokonce jsou důležité při stavbě organizmu, ale je nutná
správná míra! Např. se dříve jistým ročníkům dětí dávaly fluoridové soli (Natrium fluoratum), jdou ven z organismu až po
detoxikaci. Při detoxikaci Biosalzem, soli jdou z dutin, vše
může chutnat slaně, někdy může dojít v oblasti podbřišku ke
gyn. krvácení - tam kde je stres! Jedna klientka nahromadila
např. 15 kg biogenních solí!
• Biosalz + Okuladren je vhodný na detoxikaci oka (vnitooční tlaky, zelený zákal...)
• Biosalz + Artidren na léčbu kloubů
• Antimetal + No Degen je dobrá kombinace, při detoxikaci K1
a K2 se uvolní těžké kovy a „zlobí“, vylučují se v játrech, tam se
rtuť přeměňuje na metylrtuť a pak by měla odejít žlučí ven. Zde
nezapomínat na mechanické očisty!
• Antimetal + Orodren je k detoxikaci ústní dutiny, může nastat
krvácení z dásní, citlivost v ústní dutině, Antimetal má cenu opakovat i po půl roce. Funguje rychle – už 2. až 3. den – a nejméně půl roku po využívání – se kovy uvolňují. Řasy dokáží
vychytávat těžké kovy z organismu, ale ne ty, které jsou už zabudované v nervové soustavě.
• Vždy při alergii a astmatu nezapomenout na Antimetal, zrovna
tak jím čistit hypofýzu.
• No Degen + preparáty – vždy lépe funguje detoxikace, No
Degen řeší společné emoce lidské populace – neřeší konkrétní
emoční problém! 46 až 50 psychocyst je společných všem lidem. Psychi-ka je příčinou, když nefunguje detoxikace, tak
jak by měla. Proto nasadit No Degen! Po půl roce lze znovu jej
nasadit, je katalyzátorem psychických změn. Každý by měl vyzkoušet na sobě. Při jeho užívání může být několik dní deprese, poté pro změnu euforie, vše zmizí. Organizmus se normalizuje. MUDr. Jonáš: „při upozornění na detoxikační problémy
nekonkretizuji“.
Rozbíjí různé naše programy, pychocysty (např. dítě brečí –
dostane láhev nebo dudlík, může vzniknout program, že na
úzkosti je láhev. Řeší pak v dospělosti problém lahví či cigare-

Novinky – nové balíčky

tou, atd... při nervozitě něco do pusy, pak ženy řeší úzkosti jídlem...) No Degen nechce znát obsah psychických špatných programů, rozbíjí něco, aniž by věděl co. Jako když rozbíjíme gramofonovou desku – nevíme, co na ní je – ale lze ji rozbít třeba
kladivem. Lidé, kteří jsou na tom psychicky špatně, mívají až
dvacet chybných programů. NO Degen rozbíjí nejdříve ty méně „důležíté“, až ke konci očisty dojde na ty „nejhorší“.
• Streson lze užívat častěji, pomáhá coby záchranný preparát ve
stresových situacích.
• Podobně je to s Imunem, kdo ho užívá jde „nahoru“. Lze jej podávat opakovaně, ba dokonce při chřipkách či nějaké začínající
bolesti po patnácti minutách několikrát za sebou.
• Během měření je nutné stále kontrolovat nastavení přístroje,
v průběhu rozhovoru s klientem se mění napětí ve vegetativním systému klienta. Vždy, když narazíme na nelogičnost při
testování, je nutné přenastavit Salvii!
• Parahormon zajišťuje vstřebávání vápníku!
• Bude si možné objednat i MONOPREPARÁTY, ale pozor. Mají
silnou účinnost, ale velmi úzké působení, lze jej použít výjimečně, neboť když se zasáhne na jednom místě - naruší se celý systém.
MUDr. Jonáš, odpověď: O meridiánech, energiích a únavě
V čínské medicíně se otevírají „stavidla“, aby energie probíhala
v drahách. Blokády energie se akupunkturou řeší jen dočasně.
Není totiž odstraněn důvod překážky správného proudění energie
v organismu. Čínská medicín je souhrnem léčení: bylinami + akupunkturou + dietou. teprve takový souhrn má smysl. V TAO působí též dieta na rozpouštění hlenů, byliny, až pak léčba akupunkturou a cvičení. U nás je bohužel čínská medicína používána často
jen komerčně, jenom jako prodej produktů. To nestačí. Až odstraněním toxinů zmizí důvod toho, proč energie neproudí. Může začít
správně proudit až třeba měsíc po detoxikaci. Při akupunktuře bez
detoxikace se může stát, že energie „uhne“ a dostává se do jiného
meridiánu. Při detoxu se odstraňují přehrady energie, které vznikly nejčastěji z působení mikroorganismů a z chybného stravování.
Ale nepracuje se přímo. V Číně se kontrolovalo léčení pomocí pulsové diagnostiky, uměl to jen někdo. Proto je důležitá při řízené
a kontrolované detoxikaci KONTROLA. Díky ní se tato metoda vyvíjí. Nelze pracovat s čakrou nebo s meridiánem, pokud se neodstraní příčina poruchy proudění energie.
Únava je blokovaný tok energie, a důvodem této blokády jsou
toxiny.

1. Bolesti hlavy – chronické. 1. fáze NeuroDren + Lymfatex. 2. fáze
No Bacter + InfoDren K.
2. Ekzém. Lymfatex + Antimetal + MinDren + InfoDren K1.
3. BABY START. Gynekologická očista ženy, prevence dříve než chce
otěhotnět. InfoDreny K1 a K2 + GynoDren + NeuroDren.
4. Rescue I. Jedná se o univerzální začátek detoxikačního procesu,
použít např. u klienta, který se nechce dlouhodobě detoxikovat, či
tam, kde není jasné čím začít nebo když jej chceme poslat někomu,
koho nebudeme měřit (např. do ciziny). Lymfatex + MindDren + K1
+ K2.
5. Rescue II. Následuje po Rescue I. ArtiDren + NeuroDren +
Antimetal + No Degen.
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