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Vážení přátelé,
Začnu větou, kterou mohu začínat jen
jedenkrát ročně a s radostí toho využívám: „Jaro je tady“.
Jaro znamená vždy něco nového, obnovujícího se, čerstvého. Vložme jaro do
svých srdcí a mozků a vyžeňme zimní zatuhlost. Pro nás, kteří se zabýváme detoxikací, znamená čerstvý jarní vzduch
vždy nějaké nové vědomosti, které nahradí staré překonané věci. Letošní jaro
bude věnováno velkým změnám detoxikačního procesu ve vnitřní očistě organismu, jak v poslední době raději tomuto
procesu říkám. Detoxikace by mohla být
zaměněna za protidrogovou odvykací
kůru, a to opravdu není naše parketa.
Kontrolovaná vnitřní očista organismu
znamená, že výsledky naší práce neustále kontrolujeme. A hlásíme se k nim. Což
není v přírodní medicíně vždy obvyklé,
aby se vyvozovaly kritické poznatky z neúspěchů. Aby jich bylo co nejméně, musí
se i proces detoxikace, a tedy naše preparáty, neustále zlepšovat a musí být účinnější při likvidaci jedů v lidském organismu. Desítky let jsme se učili známý
bonmot a visel i v každé školní třídě nad
tabulí „učit se, učit se, učit se“, který
údajně pravil velký soudruh Lenin. Není
to pravda. Cituji obdobný bonmot od faráře Kneipa, světově proslulého léčitele,
který pomáhal lidem „obyčejnou“ vodou.
„Chcete být úspěšní v léčbě?“ ptal se

a ihned radil farář Kneip: „Pak musíte
dodržovat tři zásady: zbavovat organismus jedů a za druhé zbavovat organismus jedů. Třetí zásadou je – zbavovat
organismus jedů.“ Tento citát jsem si nevymyslel, je v knize Paracelsusovo lékařství (nakladatelství Volvox Globator 2004).
Proces zbavování organismu jedů není
jednotný a v současné době se, bohužel,
nikdo systematicky na vysoké moderní
úrovni nezabývá tím, jak lidský organismus vlastně funguje. Drtivá většina výzkumu je orientována na to, jak lze chod
organismu měnit pomocí chemických látek a jaké procesy v lidském organismu
probíhají. Poznání těchto procesů umožňuje vytvořit chemikálii, která je změní.
Skutečnou funkcí lidského organismu,
jeho poznáním a následným zbavením
závislosti lidstva na lécích, tím se nikdo
seriózně nezabývá. Bylo by to ekonomicky kontraproduktivní. Snažíme se touto
otázkou zabývat a děláme malé krůčky
v poznávání principu fungování lidského organismu. Úmyslně říkám lidského
organismu. Člověk je savcem a dalo by se
hovořit o organismu savců. Ale člověk se
od zvířat skutečně liší tím, že v jeho funkcích a v chodu organismu hraje výraznou úlohu psychika. Netýká se to jen záležitostí současného života. Na lidskou
psychiku působí i otisky z období nitroděložního života a mají na ni vliv i otis-
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ky, které zanechává na každém člověku
organismus matky, byť k určitým psychickým dějům došlo dávno před naším
narozením. V tomto bodě se lidský organismus liší od organismu jiných savců
a činí tak poznání principu a chodu lidského organismu i jeho života daleko svízelnější a složitější. Nelekáme se tohoto
úkolu – jen trochu naříkáme pod jeho tíhou. Člověk se prý léčitelem, dobrým léčitelem, může stát jenom třemi způsoby.
Tři cesty vedou k vrcholnému ovládání
tohoto umění. Úmyslně říkám umění, neboť v dávných dobách bylo povolání léčitele pokládáno za svobodné povolání
a řazeno mezi umění. Umění se nedá do
tečky nadiktovat, musí se použít tvořivost, intuice a genialita léčitele.
•První cestou – je cesta vůle, cesta na
které potkáme dobrého učitele a projevíme velkou snahu učit se a studovat.
•Druhou cestou – je cesta vrozeného nadání, tak jak se v pohádkách říká, že
někteří lidé ho dostali do kolébky od dobrých sudiček.
•Třetí cestou – je cesta Boží vůle. A to je
cesta, kdy si léčitel nemůže vybírat,
a která je velmi velmi zavazující.
Ať už jsme, my všichni, na kterékoli
z těchto cest, přeji všem krásné jaro a ještě
hezčí léto, ale do té doby se ještě uvidíme
a uslyšíme. A nyní se vydejme na cestu …
MUDr. Josef Jonáš

Jak moc jsou důležité preparáty s Klíčem
O kódech a klíčích s velkým K
Teorie Kódů a Klíčů je nosnou teorií našeho detoxikačního systému, jde o poznání světa vztahů mezi tkáněmi. Tedy o vztahy mezi Kódy a orgány a mezi orgány samotnými.
Jedná se o základ znalostí, které vedou k pochopení smyslu detoxikační medicíny.
Odstraňování infekčních ložisek z jednotlivých orgánů a tkání je záležitostí velmi složitou.
Každý orgán se skládá z celé řady tkání a není tvořen jen jednou homogenní tkání. Orgán bývá
tvořen často sliznicí, podslizniční vrstvou, serózou, podserózní vrstvou, fibrózním pouzdrem
a dalšími vrstvami. Ložiska se mohou nacházet kdekoliv a v kterékoli vrstvě: v dutině orgánu,
jako například v dutině střeva, v dutině žlučových cest, dýchacích cest, ložiska mohou být i ve
sliznici či v podslizniční vrstvě, ve vazivovém pouzdru nebo v jiných vrstvách orgánů. Proto není možné pokládat mechanickou detoxikaci za kompletní – ta zbaví organismus ložisek v dutinách, napojených na povrch lidského těla. Jedná se například o střevo, močové cesty, dýchací
cesty. Jenomže mechanicky nelze odstranit ložiska z nervové tkáně, ze svalů, ze šlach, z kloubů
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nebo z jiných hlubších vrstev orgánů. Lidský organismus je tvořen
spletitými vztahy, které nelze zjednodušovat, jak to činí současná
medicína. Proto není možné uzdravit jednotlivé orgány pomocí léků
oficiální medicíny pouhým působením na ten který orgán.
Čínská filosofie hovoří o opakovaném vesmíru – o vesmíru –
který je nejen kolem nás, ale i v nás uvnitř. Při rozboru této myšlenky narazíme na skutečnost, že stejné vztahy které se opakují
v celém Kosmu se dějí opravdu i v nás. Kosmos je velmi důmyslně
spletitým organismem, kde existence jedné soustavy je závislá na
existenci druhé soustavy.
Stejný systém vládne i v našem organismu. Na Zemi neexistuje
pouze lidská inteligence. Jsou zde s námi – s lidmi – a uvnitř v nás –
organismy mikroorganismů. Svět mikroorganismů je propojen do
jakési formy neobyčejně zajímavé inteligence. Chování světa mikroorganismů je velikou záhadou a lze se jen sklonit před jeho životaschopností a dokonalostí. Část světa mikroorganismů je závislá na
lidských bytostech a jiná část tohoto společenství využívá lidské
orgány ke svým cílům. K množení ! Není zde prostor na rozbor zásad
existence mikroorganismů. V našem organismu se chovají velice
cílevědomě a promyšleně. Lze s nadsázkou říci, že náš život je do
značné míry organizován mikroorganizmy. A to tak, aby jim člověk,
co nejdéle a co nejoptimálněji, sloužil. Coby objekt k rozmnožování
a k přežívání. Bytí je zařízeno tak, aby na každou zbraň existovala
i protizbraň. Náš organismus je zařízen tak, aby bylo možné „vést
války“ s mikroorganismy a s ložisky, které v nás vytvářejí. K tomu
účelu slouží jev, který jsme nazvali Kódy. Mikroorganismy si zakódují orgán, ve kterém chtějí žít. A to tak, aby nemohly být proti použity
obranné síly našeho organismu. Jestliže chceme některý orgán očistit, jestliže se chceme dostat na mikrobiální ložisko v tomto orgánu –
musíme tento Kód odhalit. Poté jej musíme rozbít či otevřít. K otevření slouží systém, který jsme nazvali Klíče. Většina našich detoxikačních preparátů, především těch, které slouží k odstranění ložisek
(to znamená Helpy a Dreny), ale i preparáty Lymfatex, Vegeton,
Streson a další tyto Klíče obsahují. Klíč znamená formuli, kterou se
otevírá Kód, který je umístěn ve zcela jiné tkáni než v oné cílové tkáni, která má být detoxikována. Kódy se tak nacházejí v kostech,
v kloubech, ve vazech, ve fasciích, v bursách a v dalších strukturách
našeho organismu. Spletitá síť kódů a cílových orgánů dává zcela
jiný pohled na člověka, než který nabízí současná medicína.
Porozumění kódům a jejich vztahům k jednotlivým tkáním umožňuje pochopit celostnost našeho organismu, to co myslely staré medicínské filosofie pod pojmem celostní medicína.
Některé postupy se zdánlivě – z hlediska současné medicíny – zdají
nesmyslné. Ale nabývají smysl při porozumění tohoto systému. Uvedu
příklad: masáž může rozbít některé Kódy, a tím ovlivnit některé tkáně.
Podobně i mentální působení na člověka, působení energetické např.
pomocí elektrické energie, bioenergie produkované biologickými
objekty. Vliv mohou mít vůně, drahé kameny a jiné látky, které ani nevnímáme jako jsou například zvuky. Můžeme je vnímat jako vibrace,
které mohou rozbíjet právě Kódy. K rozbití Kódu není potřeba velké
mechanické energie. Je zapotřebí jen část změny v energeticko-informačním poli příslušné tkáně. Pokud detoxikaci budeme chápat pouze
mechanisticky (lze říci primitivně), jako současná medicína, pak nemůžeme nalézt pozitivní odpověď na smysl detoxikace. Teprve při
pochopení funkce jemných energií a informací, které k naší detoxikaci
užíváme, při pochopení účinku těchto faktorů na systém Kódu, a při pochopení vztahů kódů k jednotlivým orgánům, můžeme pochopit celý
smysl našeho systému detoxikace.

Naše chovatelská stanice „Z MUCHOVY BOUDY" byla založena
v roce 1997. Nachází se v pěkném údolí mezi rybníky, zde jsme
odchovali přes stovku štěňátek labradorských retrívrů.

Jestliže chceme čistit orgán a dostat se na jeho mikrobiální
ložisko – musí me odhalit Kód
a pak jej rozbít nebo-li otevřít Klíčem.
Více informací se dozvíte v novém
vydání knihy Praktická detoxikace (vyjde letos).
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MUDr. Josef Jonáš

Asi před 5 lety začaly problémy při odchovech štěňat. Fenky trpěly po porodu
průjmy a často tak onemocněla i štěňata. Objevil se jim i bakteriální zánět
močového měchýře – jednou u fenky staré jen 3 týdny. Štěně bylo umístěno
v porodní bedně v bytě při pokojové teplotě a v dostatečné izolaci od země –
nemohla se tedy nachladit! Všechna naše štěňátka jsou odchovávána v bytě
v teple a v naprosté čistotě.
Vše vyvrcholilo, když naše tři a půlletá fenka dostala těžký bakteriální zánět
mléčné žlázy. Začátek onemocnění měl bleskový nástup. Nejednalo se o klasickou mastitidu, ale o zánět zadního struku. Během několika hodin zfialověl, poté zčernal. Později se celý otevřel a nekrotická tkáň odpadla. Rána byla velká asi
4x4 cm. Fenka byla týden v kritickém stavu – 2x denně ji byla dávána infuze
a vysoké dávky antibiotik. Štěňátka jsme rychle převedli na pevnou stravu + sušené mateřské mléko. Fenka se již ke štěňatům nevrátila – od začátku onemocnění o ně ztratila zájem, ale i mléko. Někdy se to stává… sdělil nám veterinář.
Zděsili jsme se, když při dalším vrhu onemocněla stejně i jiná fenka. 12 dnů
po porodu a opět s bleskovým začátkem. Fenka normálně kojila a ležela u štěňat a za hodinu už měla horečku 40 stupňů.
O problémech se dozvěděla moje přítelkyně, která měla zkušenosti s preparáty a detoxikací MUDr. Jonáše. (kontakt přikládám s jejím souhlasem: Barbara
Protivánková, mobil +420 776 190 982) Má také zkušenosti s podáváním preparátů malým dětem.
Dohodly jsme se, že pošlu na rozbor vzorky půdy z míst, kde se nejčastěji pohybují naši psi. V půdě se nacházejí velmi agresivní bakterie, které napadají
především imunitní systém. Barbara mi poradila abych nasadila před háráním
a plánovaným krytím preparát JOALIS IMUN BAMBI + homeopatikum CISTUS
CANADENS 15CH.
Odchov štěňátek proběhl tentokrát přímo předpisově bez nejmenších zdravotních problémů a kondice fenky byla při 8 štěňatech perfektní.
Úmrtnost štěňátek je při užívání IMUNU velmi malá a jejich životaschopnost
je vynikající. U všech porodů používáme i homeopatika.
Zásadní problém s imunitou jsme vyřešili a myslím, že je již trvale podchycen.
I když metody MUDr.Jonáše používáme teprve od začátku roku 2003, výsledky
jsou vynikající.

Konkrétní kauzy:
Každá fenka před krytím vybere 1–2 balení JOALIS IMUN BAMBI – 2x denně
1 čajovou lžičku. Narozená štěňata netrpí žádnými infekčními onemocněními
ani jinými problémy spojenými s odchovem. Zajímavé je, že štěňata nemají ani
žádné vnitřní parazity (škrkavky), i když fenky jsou odčervovány podle stále
stejného schématu jako v době, kdy jsme detoxikaci MUDr. Jonáše neznali a štěňata měla běžně parazity.
Pyrenejská mastinka měla na horních (nenášlapných) polštářcích předních tlap
plíseň. Byl udělán stěr a rozbor. Plíseň byla nejprve na jedné tlapce, později se
rozšířila i na tlapku druhou. Byla léčena mastí proti plísním – LAMYSIL + tablety LAMYSIL. Po léčbě nastalo na krátkou dobu zlepšení, ale problém se objevil brzy znovu. Polštářky byly zbytnělé a prokrvené, tkáň obnažená. Nasadila jsem ABELIA IMUNITAS, po vybrání pak JOALIS HERPESON a JOALIS YEST MIX – dávkování dle příbalového .letáku. Do dvou měsíců problémy zmizely a už se nikdy
neobjevily. Před léčbou měla navíc fena lupy na hlavě, někdy se jí dělaly na čele
i stroupky, i když jsme používali hypoalergenní krmivo. Po léčbě problémy zcela vymizely a fenka suchou kůží a lupy netrpí ani v období výměny srsti.
Dvouletá fenka trpěla blíže nespecifikovanou alergií. Ve slabinách mívala začervenalou až nateklou a zanícenou kůži, která ji svědila. Nasadila jsem JOALIS
IMUN BAMBI + JOALIS BAMBI ANALERG. Fenka je již jeden a půl roku bez sebemenších potíží.
Šestiletý labrador má pohybové problémy – artróza loktů. Nasadila jsem JOALIS
IMUN BAMBI a ABELIA SPINALIS. Nyní pokračujeme, užívá JOALIS ARTIDREN

a JOALIS JOINTHELP + NO BACTER. Je patrné výrazné zlepšení, pes je veselý a lépe se pohybuje. Před
léčbou působil skleslým a unaveným dojmem.
Tříměsíční pejsek labrador retrívr nám byl vrácen
od majitelů ze Slovenska. Důvodem byly blíže nespecifikované záchvaty. Když jsem jim pejska dávali, byl v naprostém pořádku. Pejsek se k nám vrátil
apatický a bez zájmu o hru a okolí. Po celkovém vyšetření (sono, vyšetření srdce, opakované rozbory
moči a krve) byla stanovena vet.lékařem diagnóza
– nález na játrech + zvýšená tvorba amoniaku – jaterní zkrat. Nebyla blíže určena příčina (například
jestli neprodělal pejsek u nových majitelů otravu). Nasadila jsem JOALIS
IMUN BAMBI + ABELIA SOLIS. Problémy zcela zmizely – již v průběhu léčby zmizela apatie a skleslost.
Desetiletá fenka labradora v noci neudržela moč a někdy nastal i samovolný odtok moči (je po kastraci). Nasadila jsem JOALIS IMUN BAMBI + ABELIA URINALIS. Fenka je už více než rok bez problémů.
Osmnáctiměsíční labrador – pes neudržel delší dobu moč, časté močení
a velké množství vyloučené světlé moči. Moč je řídká. Byl proveden rozbor
krve a zjištěna zvýšená močovina v organismu pejska. Nasazen JOALIS
IMUN BAMBI + ABELIA URINALIS. Již po dobrání této kůry nastalo výrazné
zlepšení – močení v delších intervalech, menší množství vylučované moči
a moč není již tak řídká a světlá. Léčba pokračuje – JOALIS URINOHELP +
JOALIS URINODREN.
K informacím o medicíně MUDr. Jonáše jsem se dostala díky psům. Mám
pocit, že psi reagují na preparáty citlivěji a rychleji než my, lidé.

Myslím, že dnes už máme rozhodně podchyceny
jejich problémy spojené s špatně fungujícím
imunitním systémem. Je vidět, že fenky s dobrou
imunitou předávají tuto imunitu i štěňatům. Je to
asi neobvyklé, ale psi vyzkoušeli detoxikace dříve
než my, lidé z jejich okolí.
Já jsem měla též potíže s nedostatečnou imunitou.
Každý rok jsem prodělala několikrát onemocnění
horních cest dýchacích, zánět nosohltanu nebo
chřipkové onemocnění. Po vybrání ABELIA IMUNNITAS jsem nedostala ani obyčejnou rýmu. Stejný
účinek tohoto preparátu zaznamenali i moji příbuzní a známí, kterým jsem A. I. doporučila.
Dnes již medicínu MUDr.Jonáše užívá celá moje rodina.Výsledky jsou vynikající a řada lidí se zbavila svých zdravotních problémů trvale. Mně samotné pomohla i od problémů s migrénami, mé matce od alergického kašle, kterým trpěla 10 let, i mému bratrovi od poruch zažívacího ústrojí.
Za zmínku jistě stojí, že na léčbu MUDr. Jonáše reagoval i můj manžel,
který je aktivní sportovec – je mu 41 let. Celý rok trénuje – od dubna do září se zúčastňuje náročných závodů (dlouhý triatlon, maratón a závody
„železných mužů“, což je plavání 3,8 km, jízda na kole 180 km a běh 42 km).
On na celostní medicínu příliš nevěřil. Každý rok jej trápily natažené svaly a jiné pohybové problémy způsobené přílišnou námahou. Nyní má za sebou částečnou detoxikaci MUDr. Jonáše a cítí se nesrovnatelně lépe.
Přehodnotil i své myšlení a životní styl a přípravky MUDr. Jonáše doporučuje svým sportovním kolegům (např. Filip Ospalý – mistr Evropy v triatlonu).
Závěrem bych jen chtěla dodat, že pro mne, moji rodinu a pro psy, kteří
jsou součástí našeho života, je detoxikace s preparáty důležitá.
Renata Krejčí, ch. st. Z Muchovy Boudy
Mobil 602 535 759, www.muchovabouda.cz

AKCE

Práce s přístrojem Salvia, ukázkové měření
anatomických podrobností u konkrétních
14. 3. 2006 – Sokolov
klientů. Měření potravin. Určeno pro
všechny, kteří nemají dostatek jistoty pro
VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA ING. VLADIMÍRA
práci s přístrojem, nebo si chtějí svoje
JELÍNKA V RÁMCI JEHO TURNÉ.
Detoxikační balíčky, celoroční detoxikace,
zkušenosti zdokonalit. Určeno maximálně
vnitřní hygiena organismu.
pro skupinu 40 posluchačů.
Přednášející: Ing. Vladimír Jelínek
Přednášející: Ing. Vladimír Jelínek a Marie
Místo konání: Městský dům kultury, Malý
Dolejšová
sál, Náměstí Budovatelů 655, 356 01 Sokolov Místo konání: Hotel Olšanka, Výstavní sál,
Doba konání: od 18:00 – 20:00 hod.
Táboritská 23, Praha 3
Vstupné: 50,- Kč.
Doba konání: 9:30 – 15:30 hod.
Cena školení: 450,- Kč
Informace: paní Eva Tomášková 352 684
016, nebo Lenka Vlčková 604 247 774
Přihlášky: Lenka Matasová 274 781 415,
Přihlášky: p. Tomášková 352 684 016,
e-mail: eccpraha@sendme.cz
p. Vlčková 604 247 774
NUTNO SE OBJEDNAT PŘEDEM.

20. 3. 2006 – Rumburk
VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA
ING. VLADIMÍRA JELÍNKA V RÁMCI JEHO
TURNÉ.
Detoxikační balíčky, celoroční detoxikace,
vnitřní hygiena organismu.
Přednášející: Ing. Vladimír Jelínek
Místo konání: Městská knihovna Rumburk,
Tř. 9. května 150/29, 408 01 Rumburk
Doba konání: od 18:00 – 20:00 hod.
Vstupné: 50,- Kč.
Informace: paní Vladimíra Matysová
605 217 646, nebo Lenka Vlčková
604 247 774.
Přihlášky: p. Matysová 605 217 646,
p. Vlčková 604 247 774

14. 3. 2006 – Brno
ZÁKLADNÍ KURZ ŘÍZENÉ
A KONTROLOVANÉ DETOXIKACE
Určeno pro začátečníky – základní pojmy,
práce s přístrojem SALVIA. Všem
přihlášeným bude zaslán informační dopis.
Místo konání: Body Centrum, Cejl 7, Brno
Doba konání: od 8:45 do 16:30 hod.
Cena: 550,- Kč
Přihlášky: Alena Šmehlíková, Body
Centrum, Cejl 7, 602 00 Brno

22. 3. 2006 – Praha 3
ZÁKLADNÍ KURZ DETOXIKAČNÍ MEDICÍNY.
Úvod do informační medicíny MUDr. Josefa
Jonáše. Její princip, čínský pentagram,
řízená detoxikace organismu.
Přednášející: Ing. Vladimír Jelínek
Místo konání: Hotel Olšanka, Táboritská 23,
Praha 3
Doba konání: od 9:00 do 15:00 hod.
Vstupné: 450,- Kč.
Přihlášky: Lenka Matasová
tel. 274 781 415, e-mail:
eccpraha@sendme.cz
NUTNO SE OBJEDNAT PŘEDEM.

15. 3. 2006 Praha
VELKÝ KURZ PRÁCE S PŘÍSTROJEM.

16. 3. 2006 – Brno
POKRAČOVACÍ SEMINÁŘ URČENÝ PRO
MAJITELE PŘÍSTROJE SALVIA
Určeno výhradně pro začínající a pokročilé
poradce pracující s přístrojem Salvia. Počet
účastníků max.10. Předpokládá se
opakovaná účast, dle potřeby
Místo konání: Body Centrum, Cejl 7,
60200 Brno
Doba konání: od 13:oo do 17:00 hod.
Cena: 300,- Kč
Přihlášky: Alena Šmehlíková, Body
Centrum, Cejl 7, 602 00 Brno
NUTNO SE OBJEDNAT PŘEDEM.
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29. 3. 2006 – Kolín
VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA ING. VLADIMÍRA
JELÍNKA V RÁMCI JEHO TURNÉ.
Detoxikační balíčky, celoroční detoxikace,
vnitřní hygiena organismu.
Přednášející: Ing. Vladimír Jelínek
Místo konání: Městská knihovna Kolín,
Husova 69, 280 00 Kolín
Doba konání: od 18:00 - 20:00 hod.
Vstupné: 50,- Kč.
Informace: paní Iva Vokáčová 602 407 531,
nebo Lenka Vlčková 604 247 774.
Přihlášky: p. Vokáčová 602 407 531,
p. Vlčková 604 247 774
1. 4. 2006 – Praha
DEMONSTRAČNÍ MĚŘENÍ MUDR. JOSEFA
JONÁŠE.
Určeno zkušeným měřičům, vlastnícím
přístroj Salvia. Komentovaná práce doktora
Jonáše a Ing. Jelínka s pacienty pro cca 50
posluchačů.
Přednášející: MUDr. Josef Jonáš, Ing.
Vladimír Jelínek
Místo konání: Hotel Olšanka, Výstavní sál,
Táboritská 23, Praha 3
Doba konání: 10:00 – 16:00 hod.
Cena školení: 450,- Kč.
Přihlášky: Lenka Matasová 274 781 415,
e-mail: eccpraha@sendme.cz
3. 4. 2006 – Jablonec nad Nisou
VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA ING. VLADIMÍRA
JELÍNKA V RÁMCI JEHO TURNÉ.
Detoxikační balíčky, celoroční detoxikace,
vnitřní hygiena organismu.
Místo konání: Eurocentrum Jablonec nad
Nisou s. r. o., Jiráskova 7, 466 01 Jablonec
nad Nisou
Doba konání: od 18:00 – 20:00 hod.
Vstupné: 50,- Kč.
Informace: paní V. Málová 777 245 860,
nebo Lenka Vlčková mob. 604 247 774.
Přednášející: Ing. Vladimír Jelínek
Přihlášky: p. Málová 777 245 860, p. Vlčková
604 247 774
6. 4. 2006 – Brno
POKRAČOVACÍ SEMINÁŘ URČENÝ PRO
VÁŽNÉ ZÁJEMCE O METODU ŘÍZENÉ
DETOXIKACE
Určeno pro vážné zájemce o detox. metodu
MUDr. Jonáše, majitele testovacího přístroje
Salvia, kteří se touto metodou chtějí dále
zabývat. Počet účastníků max.10. Lze se
zúčastnit i opakovaně.
Místo konání: Body Centrum, Cejl 7,
602 00 Brno
Doba konání: od 13:oo– 17:00 hod.
Cena: 300,- Kč
Přihlášky: Alena Šmehlíková, Body

Centrum, Cejl 7, 602 00 Brno
NUTNO SE OBJEDNAT PŘEDEM.
13. 4. 2006 – Brno
POKRAČOVACÍ SEMINÁŘ URČENÝ PRO
VÁŽNÉ ZÁJEMCE O METODU ŘÍZENÉ
DETOXIKACE
Určeno pro vážné zájemce o detox. metodu
MUDr. Jonáše, majitele testovacího přístroje
Salvia, kteří se touto metodou chtějí dále
zabývat. Počet účastníků max.10. Lze se
zúčastnit i opakovaně.
Místo konání: Body Centrum, Cejl 7, 60200
Brno
Doba konání: od 13:00 – 17:00 hod.
Cena: 300,- Kč
Přihlášky: Alena Šmehlíková, Body
Centrum, Cejl 7, 602 00 Brno
Nutno přihlásit se předem.
27. 4. 2006 – Klatovy
VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA MUDR. JOSEFA
JONÁŠE A ING. VLADIMÍRA JELÍNKA
V RÁMCI JEJICH TURNÉ.
Detoxikační balíčky, celoroční detoxikace,
vnitřní hygiena organismu.
Přednášející: MUDr. Josef Jonáš
a Ing. Vladimír Jelínek
Místo konání: KD Družba, Domažlická 767
Doba konání: od 18:00 – 20:00 hod.
Vstupné: 50,- Kč.
Informace: paní Helena Matějková
731 410 967, Lenka Vlčková 604 247 774.
Přihlášky: p. Matějková 731 410 967,
p. Vlčková 604 247 774
4. 5. 2006 – Hradec Králové
VEŘEJNÁ PŘEDNÁŠKA MUDR. JOSEFA
JONÁŠE A ING. VLADIMÍRA JELÍNKA
V RÁMCI JEJICH TURNÉ.
Detoxikační balíčky, celoroční detoxikace,
vnitřní hygiena organismu.
Přednášející: MUDr. Josef Jonáš a Ing.
Vladimír Jelínek
Místo konání: Kongresové centrum ALDIS
a. s., Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové
Doba konání: od 18:00 – 20:00 hod.
Vstupné: 50,- Kč.
Informace: paní Zuzana Křesťanová
603 568 295, nebo Lenka Vlčková
604 247 774.
Přihlášky: p. Křesťanová 603 568 295,
p. Vlčková 604 247 774

Cena: 550,- Kč
Přihlášky: Alena Šmehlíková, Body
Centrum, Cejl 7, 602 00 Brno
20. 5. 2006 – Brno
KONGRESOVÝ DEN S MUDR. JOSEFEM
JONÁŠEM A ING. VLADIMÍREM JELÍNKEM.
Přednášející: MUDr. Josef Jonáš
a Ing. Vladimír Jelínek
Místo konání: Hotel International,
Husova 16, 659 21 Brno
Doba konání: 9:30 – 17:00 hod.
Cena: 550,- Kč při platbě předem, 650,- Kč na
místě. Poplatek je nutno uhradit na účet ECC
nejpozději do 15. 5. 2006.
Přihlášky: Lenka Vlčková 604 247 774,
e-mail: ecc_lenkavlckova@quick.cz
23. 5. 2006 – Brno
POKRAČOVACÍ SEMINÁŘ URČENÝ PRO
VÁŽNÉ ZÁJEMCE O METODU ŘÍZENÉ
DETOXIKACE
Určeno pro vážné zájemce o detox. metodu
MUDr. Jonáše, majitele testovacího přístroje
Salvia, kteří se touto metodou chtějí dále
zabývat. Počet účastníků max.10. Lze se
zúčastnit i opakovaně.
Místo konání: Body Centrum, Cejl 7, 60200
Brno
Doba konání: od 13:oo – 17:00 hod.
Cena: 300,- Kč
Přihlášky: Alena Šmehlíková, Body
Centrum, Cejl 7, 602 00 Brno
NUTNO SE OBJEDNAT PŘEDEM.
30. 5. 2006 – Brno
POKRAČOVACÍ SEMINÁŘ URČENÝ PRO
MAJITELE PŘÍSTROJE SALVIA
Určeno výhradně pro začínající a pokročilé
poradce pracující s přístrojem Salvia. Počet
účastníků max.10. Předpokládá se
opakovaná účast, dle potřeby
Místo konání: Body Centrum, Cejl 7, Brno
Doba konání: od 13,oo – 17,00 hod.
Cena: 300,- Kč
Přihlášky: Alena Šmehlíková, Body
Centrum, Cejl 7, 602 00 Brno
NUTNO SE OBJEDNAT PŘEDEM.

16. 7. 2006 – Český Šternberk
PĚTIDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ O DIAGNÓZE
A TERAPII ŘÍZENÉ A KONTROLOVANÉ
DETOXIKACE ORGANISMU PODLE MUDR.
JOSEFA JONÁŠE.
4. 5. 2006 – Brno
Téma: Jeho program bude tvořen každý den
ZÁKLADNÍ KURZ ŘÍZENÉ
pěti hodinami odborných přednášek,
A KONTROLOVANÉ DETOXIKACE
sportovním a relaxačním využitím
Určeno pro začátečníky - základní pojmy,
a doprovodnými přednáškami.
práce s přístrojem SALVIA. Všem
Přednášející: MUDr. Josef Jonáš
přihlášeným bude zaslán informační dopis. a Ing. Vladimír Jelínek
Místo konání: Body Centrum, Cejl 7, 602 00 Cena kurzu: 5.000,- Kč včetně noclehů
Brno
a stravy.
Doba konání: od 8:45 do 16:30 hod.
Přihlášky: Jarmila Kučmášová 602 681 495
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Příloha Speciál
Brno, záznam přednášky MUDr. J. Jonáše z Kongresu
Jsem velmi rád, že vás vidím, je to krásný pohled na plný sál. To, že je vás tu tolik, je pro nás zavazující.
Uvedu vám přehled změn základních deseti preparátů i jejich význam. Pokládám je za naprosto nezbytné
pro začátek každé detoxikace. Preparáty prošly velmi významnou změnou, jejich účinek je a bude dokonalejší a univerzálnější. Mně osobně stačí těchto deset preparátů pro devadesát procent vlastní práce s každým
klientem. Pouhých zbylých deset procent používám na další „detoxikační lahůdky".Vznik kvalitnějších preparátů je motivován kvůli lepší účinnosti, aby byly přípravky dokonalé, konkurence nespí. Mým velkým přáním je, abyste pomocí dokonalejších preparátů byli dokonalejší v detoxikaci vůči klientům i vy. Mělo by být jedno, zda klient přijde
do Prahy či do vísky v jižních Čechách. Všude by měl získat co nejlepší řízenou detoxikaci pomocí kvalitních preparátů. Preparáty by
měli všichni umět používat správným a vhodným způsobem, zrovna tak by měli umět ovlivňovat detoxikaci klientů i jinými způsoby.
Rozdíl mezi námi všemi může být pouze v přístupu ke klientům, ale to už je otázka talentu i psychologie.

Popis jednotlivých preparátů, nejsou seřazeny
podle důležitosti!
1. ANTIMETAL
– v průběhu let se ukázalo, že měl svá omezení
a jeho funkce nebyla dokonalá. Nedařilo se jím
dostatečně těžké kovy vylučovat z nervového
systému, který je nejcitlivějším orgánem lidského organismu. I vědci tvrdí, že když se do tkáně
nervového systému dostane jedovatý kov, pak
on putuje po nervech až do centrální nervové
soustavy. Kov nemusí být v přímém kontaktu
s CNS, ale jeho kontakt s dýchacím či jiným
ústrojím mu umožní doputovat do centrální nervové soustavy po nervovém vláknu. V průběhu
putování, které začíná v nervových zakončeních
(jsou jich stamiliony) – způsobují v organismu
různé poruchy. Je nutné si uvědomit, že nervový
systém má funkce senzitivní, čili vnímá pocity –
bolest, teplo, dotyk, má za úkol přenášet chlad,
impulsy buněk chuťových, sluchových, přenáší
polohocit, řídí pohyby žlučníku, krevní oběh
atd. Zkrátka nenajdeme nic, co by nebylo řízeno
CNS. Kovy mohou být příčinou všech poruch
organismu – pálení, brnění, chlad, křeče, bušení
srdce, zrak, bolest… čili za velkým množstvím
problémů mohou stát toxické kovy. Stále opakuji a dnes si to dovolím opět připomenout: kovy
jsou mimořádně vodivé látky a způsobují poruchy v našem elektrickém rozvodu v organismu,
každá buňka „jede" na elektřinu, kterou si vyrábí sama. Není to akumulátor, ve kterém se energie skladuje, je to přímo elektrárna, která pomocí mitochondrie – (pomocí kyslíku a cukru) si
vyrábí energii v těle podle potřeby! Potenciály
se chovají přesně a cíleně, je to pro nás základní
energie. Energie znamená život organismu, smrt
vzniká, když buňky nevyrábí proud, nepohání
lidské orgány. Ukončením výroby elektřiny –
končí život. Tento proud putuje z buňky do buňky a nese informaci jako po drátech, je stanoveno jakou rychlostí. Neexistuje vedení jenom pomocí nervových vláken. Informace se přenáší
i jinými typy energií. Zatím medicína ani příbuzné obory neví, jak je to se světelnou energií, s tachyony atd… Jednou nás to překvapí.
Kovy způsobují přímou poruchu energie, způsobí například epilepsii, ale mohou být příčinou
chyb v přenosu po nervových vláknech. Působí
na psychiku, logiku, učení, emoce a jiné funkce –
všechny mají centra v centrální nervové sousta-

vě, která mohou být jedovatými kovy poškozeny. Nový Antimetal dokáže vylučovat kovy z nervového systému. Můžete se o tom jednoduše přesvědčit. A to tak, že vyšetříte Salvií moč po podání Antimetalu! Zjistíte, zda se kovy vylučují
a jak dlouho. Já to dělám půl roku a zjistil jsem,
že ještě pět měsíců po posledním užívání Antimetalu se stále kov nachází a vylučuje z organismu, stále je testován v moči. Antimetalem se
spustil program před půl rokem a organismus se
stále detoxikuje od kovů.
Dotaz účastníka Kongresu na zuby – kov
Kovy v zubech se neuvolňují donekonečna, zůstane kostra, staré plomby už kovy nevylučují,
ty už jsou v organismu. Uvolňují se v případě
nových plomb. Amalgám nezůstává v plombě,
celý zub a dáseň jsou jím prosyceny, hlavně
rtutí. Když se začne vylučovat, cítíte jasný kovový zápach. Začne-li zub a dáseň pracovat,
dočkáme se různých reakcí. Při výměně plomb
by se měl vždy! dávat na dobu přechodnou jiný
materiál.Umí-li měřit zubař napětí v ústech,
může přesně změřit, zda je zub ještě elektrickým článkem, je-li v něm ještě kov. Na včerejším kurzu měření byl muž s velkými zlatými
můstky, pod nimi měl amalgám. Tento mladý
člověk trpí různorodými potížemi. Má zlato
i rtuť v nervovém systému. Znovu opakuji.
Amalgám nezůstává v plombě, prosytí se do
zubu a dásně. A to je problém. Onen člověk
(a i jiní klienti) zaplatili deseti tisíce za nové
zuby. Zub se chová jako elektrický článek, pokud je v něm ještě kov. Jedovaté kovy jsou i v životním prostředí, nikdo - ani ten bezzubý se
jim nemůže vyhnout.
Zpět tedy k Antimetalu. Nyní je kombinací
informace a rezonátoru, složený z mnoha částí.
A to proto, že každý kov vyžaduje jinou informaci a techniku pro vylučování. Zlato se vylučuje
například zcela jinak než olovo atd.. Zajímavé je,
že nezáleží na orgánu, ale na typu kovu. To bylo
předmětem dlouholetého výzkumu. A problémem. Že hliník má souvislost s Alzheimerovou
nemocí už se ví déle, a je dokonce označován za
jednu z příčin této choroby, ale že je jinak vylučován z těla oproti jiným kovům víme nyní po
dlouholetém zkoušení a výzkumu. Přístrojem
zjistíte, že někteří lidé hromadí hliník. Je to vodivý kov, který způsobuje v organismu problé-

my. Zatím po půlročním zkoušení víme, že preparát Antimetal umí vylučovat vše. Je možnost
zkontrolovat si klienty, kteří už jej brali. Pro
alergie je Antimetal zásadním preparátem.
Přítomnost kovů v mozku znamená zmnožení
a probíjení potenciálů mezi buňkami, mezi drahami v nervovém systému. Alergie je vlastně reakce hysterická neboli příliš přecitlivělá (alergie
se řekne hezky česky citlivost) reakce organismu, protože nervový systém přecitlivěle vnímá
cizorodé látky. Mnohdy se to plete – říká se, že
potravinová alergie je to, když např. po jablku
mám kopřivku, nebo že v prachu oteče nos, to
jde vlastně o pseudoalergii. Vy alergii nenaměříte! Popsané reakce vznikají, když se podráždí
mechanicky nebo chemicky nervová zakončení
sliznic. Uvolní se histamin a on způsobí různé
pálení a jiné.pocity. V detoxikační metodě je jednou jakou – a na co – má klient diagnózu alergie.
V minulém Bulletinu byl Standart a postup na
úvod vyšetřovací a detoxikační metody, abychom všichni používali stejný. Musíme se vystříhat výroku diagnóza. Diagnóza v lékařském
smyslu nevzniká z testování přístrojem. My hovoříme o zatížení tkáně. Je tak a tak toxicky zatížena. Je to přímá úměra k tomu, že nezatížená
tkáň funguje dobře. Ale může – a nemusí – vykazovat poruchu. My stanovujeme toxické zatížení, žádnou diagnózu!!! Lékař stanovující diagnózy studuje mnoho let!!! My ani diagnózu ve
smyslu lékařském nepotřebujeme. S přístrojem
často najdete Těžké kovy a žádná tkáň nevykazuje poruchu. Obraťte vyšetření. Vložte Těžké
kovy – ručička klesne na 60, někde jsou kovy!
Pak až dejte do Salvie příslušnou tkáň jestliže ručička na 80 stoupne, pak je v oné tkáni kov.
Můžete použít i Toxin a až na něj vkládat a testovat různé tkáně. Je zasažena, ale nevykazuje poruchu. U mladého organismu nemusí vykazovat
zatím (např. ledviny, játra..) poruchu. Proto je
třeba testovat i opačně, jak jsem vám popsal.
„Kde jsem vzal v létě borrelii?" Diví se často
klienti. Oni ji nezískali v létě. Problémy a poruchy nevznikají rok, mohou mít v sobě toxiny
a ložiska i deset let - než jejich tkáň vykazuje
poruchu. Desítky let ji vykazovat nemusela. U ženy vznikají kolem 45 let poruchy cyklu, dozví se,
že jde o začínající přechod. My změříme hypofýzu, odstraníme toxiny a ženě se vrátí normální
činnost hormonálního systému. Lidé se ptají často – co s touto nemocí… ale název jejich choroby,
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Brno, záznam přednášky MUDr. Jonáše z Kongresu
lékařská diagnóza… to je pro naši metodu detoxikace zbytečné. Musí se odstranit toxiny, a je jedno,
jakou má klient nemoc!!! Určitý toxin může vést
k problému a k té či oné diagnóze, aspoň jsme si to
mysleli. Ukázalo se, že ta představa byla chybná.
Kterýkoliv toxin vede k čemukoli a kdekoli např.
v oblasti plic. Musíme buď cíleně nebo obecně odstraňovat všechny základní toxiny. Villon a detoxikace! Přečtěte si román. Je tam symbolika.
2. IONYX
– též prošel zásadními změnami z výše uvedených důvodů.
Buď naměříte u klienta Těžké kovy nebo
Radioaktivní látky (používáme Ionyx) – jakoby
se vzájemně vylučovaly tyto dvě látky.
Radioaktivita se pravidelně vyskytuje u nádorů, nemusí ještě znamenat nádor, ale Ionyx je
zásadní prevence proti nádorům, a samozřejmě
je důležitý tehdy, když pomáháme lidem s nádorem. Radioaktivita zasahuje do genetického
systému, je mutagenní. Mění genotyp, dochází
k mutacím. Při vzniku nádorů nutně dochází
k mutacím. Jinak není příliš specifická. Zde se
vrátím ve výkladu k pseudoalergiím, kterým se
všeobecně říká alergie. Po návratu nervového
systému do elektrických kolejí, po detoxikaci –
mizí reakce a poruchy i na cizorodou bílkovinu
(i když tyto informace se dozvíme zprostředkovaně přes nervový systém). Zrovna tak je tomu
při odstraňování Těžkých kovů patřících k astmatu. Probíhá podráždění buď bílkovinou nebo
mechanické, například prachem, ale i psychické.
A vzniká nepřiměřená aktivita nervového systému, hlavně bloudivého nervu. Jeho dráha vede
z mozku až do krajiny břišní, patří do dvanáctky
mozkových nervů. Má odbočky pro srdce, játra
atd. je to nerv s obrovským dosahem a právě přítomnost kovů na tomto nervu způsobuje poruchu dýchacích cest, vzniká jejich sevření.
Odstranění kovů z tohoto nervu nebo od radioaktivity je důležité. Při testování Radioaktivní
látky jde poznat přesně o jakou jde: zda o umělou (z reaktoru) nebo z přírody. Černobylskou
havárií se dostala do přírody ta umělá z reaktoru. Její pozůstatky lze vyměřit. Mnoho lidí ji má
v orgánech, například v Polsku je mnoho postižených. S ní souvisí nejčastěji poškozená štítná
žláza, mízní orgány, rakoviny krve. Při poruchách štítné žlázy testujeme Radioaktivitu. Jde
převážně o znečištění Radioaktivitou, méně
Těžkými kovy. Štítná žláza je řízena po ose:
hypothalamus, hypofýza, štítná žláza. To jsou
orgány citlivé na radioaktivitu. Porucha může
být na hormonální úrovni. Hypofýza je symbolem ženy, řídí celý hormonální systém, zajišťuje
vše, reguluje, stojí za každou jeho částí. Jedna
z největších hrozeb jsou rakoviny související
s hormonálními orgány, jako je na prostatě, na
prsou. Stoupá počet žen s problémy s otěhotněním, přibývají počty nemocných s rakovinou. Po
odebrání štítné žlázy operativně se musí užívat
hormony, hypofýza nevyrábí hormony, ta řídí
systém, když nejsou funkční vaječníky není

údajně potřeba hypofýzy. Přesto ženy, které po
operaci i několik let neprodukují hormony, mají
problémy přechodu. Příčinou je funkce hypofýzy, která je naprogramovaná na celoživotní
cyklus. Orgány ohrožené rakovinou jsou důsledkem zatížení hypofýzy! Neexistuje rakovina ženských orgánů či prostaty, kde
bychom nevytestovali poruchu hypofýzy.
Z toho nám jednoduše vyplyne, že prevencí
není mamograf! – ale dohled nad hypofýzou!
U každé rakoviny ženských hormonálních orgánů je stoprocentně vytestovaná hypofýza znečištěná toxiny. Jestliže hovořím o sto procentech,
tak je to sto procent. Poruchy vznikají z hromadění toxinů. Hypofýza jako symbol ženy, je komplikovaná záležitost, jako celá protichůdná
existence dnešní ženy: její funkce ve společnosti,
problém emancipace, svobodného sexu, ale
i strachu z otěhotnění a z AIDS, funkce matky,
pečovatelky rodinného ohně, často samoživitelky, kariéristky atd. Z hormonálních poruch vznikají problémy s pletí, jako akné, problémy se štítnou žlázou, poruchy vaječníků, dělohy, záněty
plísňové, nezhoubné nádory v prsou a jiné.
V zadním laloku hypofýzy je růstový hormon –
mimochodem, je možno nastartovat i růst organismu, když se včas detoxikuje. Přední lalok obsahuje např. hormon porodu a hypothalamus je
žlázou, která reguluje pocit hladu. Klienti, kteří
mají problémy s obezitou, protože ztrácí kontrolu nad konzumací a množstvím stravy, mají
v hypofýze toxiny. Patří sem i poruchy anorexie
a bulimie. Mluví se všeobecně o nové módní nemoci, ale její podstatou je toxické zatížení hypothalamu. V mé ordinaci byly bulimie a anorexie
zvládnuty pouhou detoxikací hypothalamu.
Hypothalamus reguluje i sexuální chování.
Změna fyzická i psychická u dospívajících se
odehrává díky znečištění hypothalamu, který je
stimulován kovy, zatemňuje mozek! Vznikají
hormonální změny i změny osobnosti. Kdo myslí jen na sex, má silně znečištěnou hypofýzu!
Hypofýza je stresována často. Základním toxinem v hypofýze jsou kovy. V hypofýze se těžké
kovy kumulují nejčastěji z psychických důvodů.
Zastavím se u vegetativního systému – jde
o nervový systém, který řídí všechny orgány neuvěřitelným způsobem, nikdo jej nenapodobí.
Činnost a řízení se dotýká naprosto všech orgánů i tkání – sem patří i čakry, na Salvii lze testovat též Poruchu čaker. Kolem čaker byly napsány
a stále se píšou i učí nesmysly, bohužel, často je
to manipulace s lidmi. Naším systémem lze najít
poruchu. Dejte si dohromady vegetativní systém
a čakry nebo jiný orgán a čakry. Zjistíte, že jediná souvislost je s vegetativním systémem nervovým. Na tom záleží. Zafixujte si, že všechny dráhy vedou do páteře, každé hnutí střeva, každý
děj v ledvinách… cokoliv. je zaznamenáno
v mozku. U roztroušené sklerózy je vždy testována porucha 7. čakry, podobné je to u schizofrenie, je na vrcholku hlavy. I tuto čakru ovládá
vegetativní systém. Je zapojen do takto závažných nemocí jako RS, aniž by to někdo tušil! Je
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narušen nejvyšší bod, nemoc je spouštěna
z corových oblastí čili ze sedmé čakry, jedná se
o poruchu, která narušuje nervový systém.
Harmonie, o které se hovoří v souvislosti s jingjang je dána rovnováhou nervového systému.
V józe se dechem ovlivňuje harmonie. Všelijaká
tato ezoterická medicína se obrací na nervový
vegetativní systém. Současná medicína si jej nevšímá. Já jsem na vegetativní systém byl málem
vyhozen ze zkoušky, přitom ho medicína neuznává! My s ním musíme pracovat velmi pečlivě.
Je v popředí našeho zájmu. Harmonie organismu je zajištěna střídáním funkcí sympatiku a parasympatiku. Jejich úžasná propojenost zajišťuje
vše. Co znáte pod názvem orgánové hodiny, rytmus dne a noci, roční rytmus, vždy se jedná
o změny ve vegetativním systému. Můžeme vnímat i v průběhu dne rytmy. Když se někdo budí
ve dvě noci, čili říká se „na játra“, na vině je nepřiměřená aktivita vegetativního systému.
Sympatikus a parasympatikus pracují špatně.
Pokud je to opačné, jde o poruchu. Jste-li vy nebo klient ospalí po jídle, a v noci nespíte, jde
o převahu působení parasympatiku. Řídící počítač je rozbitý. Těžké kovy tvoří ve vegetativním
systému základní znečištění.
3. ANTIDROG
– preparát k detoxikaci drog.
Vždy u závislostí jde o oslabení snášenlivosti
stresu, proto lidé sahají po droze či alkoholu.
(„Na detoxikaci cigaret uděláme preparát – bude
se nejspíše jmenovat Marlboro“). Sympatikus se
připravuje k boji a dnes boj nepřichází (útok nebo útěk), fyzické síly nejsou vybity a přichází
stres, poplach je naplano několikrát denně, až
dojde k oslabení nervového systému. Jang přejde v jing – člověk přijde do úplného útlumu, je
ospalý, celý den neakceschopný. Naše preparáty
pomohou nepřímo – odstraní úzkost – a tím pomáhají řešit stresové situace. Jaké toxiny má
organismus díky stresu? Mohou to být soli, ložiska, kovy! Naše slavná triáda. Usadí se v nervovém systému.Je třeba vyladit organismus, aby
byla nastolena snášenlivost stresu. Jestliže lidi
zbavíte chuti na drogu, vyloučíte jejich chaos
v mozku, přijde velká úleva.
Jedna zvláštnost
Přístroj Salvie pracuje takovým způsobem, že ukazuje to, co se objevilo už ve vašem mozku jako
informace. Jestliže chcete něco registrovat na
přístroji, musíte to sami znát. Musí být o tom už nějaká informace ve vašem mozku. Přístroj zprostředkuje kontakt mezi organismem testovaného
klienta a mezi vaším organismem, čili mezi vaším
mozkem s vědomostí a informací. Dnes zde mluvíme o novém, už máte možnost to měřit, protože
ono nové máte v mozku uložené jako informaci.
Nyní něco složitějšího
Můžeme dojít do situace, že odstraníte už vše
v nějakém orgánu , ale on stále vykazuje poruchy.!! A stane se často následující.
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Nemocný orgán si vytvořil pole, které (každý si vytváří pole i zdravý orgán má pole –
EKG, EEG atd..registrují vlastně pole snímaného
orgánu..) je patologické, to pole je informace. Po
odstranění toxinů zůstává stejné, může přežívat
velice dlouho, detoxikace ještě neznamená, že
jste odstranili pole, pole může být základem problému. V dějinách léčitelství se patologické pole
snímá – rukama léčitele, který je pak pálí nad
svíčkou atd… je to možné, existuje celá řada
technik, které vypadají směšně, ale když se zamyslíte, že se má zničit patologie, něco nepěkného a nebezpečného (spálit, zakopat, olej…), je zajisté potřeba nějak to udělat. Věhlasný jogín kdysi poradil mému psychiatrickému pacientovi,
aby si napustil vodu do kýblu a máčel si hlavu,
pak vodu vždy vylil…, tím likvidoval patologické
pole ze svého orgánu. Já používám ajurvédskou
masáž. Když litry oleje odtečou – mám dojem, že
jsem se znovu narodil a očistil od všech patologických polí, které „projdou“ mou ordinací.
Výborně snímá pole hlína. Energie zůstává na
křemenných částicích hlíny, čili na různých jílech. Nejlepší by byla hlína, kterou můžeme změřit. Klientům s nádory poraďte, ať si připraví kašičku z hlíny, a ať si ji nanáší, i několikrát denně,
na místo nádoru, …hlína natahuje to špatné pole do sebe…. ale pozor!! Je potřeba hlínu s přijatým patologickým polem zlikvidovat důkladně,
nepěstovat na ní pak mrkev.… Lidé se musí chránit, tedy i vy všichni, to není mystika, informační pole je záležitost fyziky. Ne vždy se uchytí na
někom, samozřejmě. Vrátím se k tomu, na co
jsem chtěl upozornit. První věc, kterou můžete
potkat je tedy to, že pole vás nepustí při detoxikační práci dál.
Pochopitelnější věc pro vás je druhá
záležitost. Existuje několik tkání s toxiny s univerzálním dosahem (lymfatický
systém s mandlemi, střevo žlučník a podkoží).
Pokud necháte ložiska v těchto orgánech, pak se
ložiska pořád šíří do dalších orgánů. Za určitých
okolností se pak stane, že vy detoxikujete nervovou soustavu, ale ona stále vykazuje nějaké
chyby, některý orgán se stane citlivý jakoby
alergický – na toxin. Získá jistou „alergii“. Jak je
to možné? Soustava i po detoxikaci vykazuje chyby! Jak to zjistíte?
Testujete preparát Nervová soustava nebo
Vegetativní systém, ručička na 60, vy nyní na něj
dáte Infekční zátěž nebo Mikrobiální toxin.
Jestliže je stále na 60, pak tam není ložisko!
Jenom když se vrací k 80, pak je tam ložisko.
Preparát Cizorodé látky, položíte na Vegetativní
nervový systém, jestliže zůstane na 60 – už tam
nejsou žádné kovy, radioaktivita atd., to jsou
Cizorodé látky, dále můžete vložit Očkování,
Patogenní energie… atd… vše je dobré a přesto
je preparát orgánu Vegetativní systém na 60.
A vezmete Mikrobiální toxin a vložíte na
Vegetativní systém a ručička se vrátí na 80.
Předtím jsme ale vyloučili, že tam v nervovém
systému není ložisko! Čili jde o Mikrobiální toxin, který připlouvá odněkud ze vzdálených čás-
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tí orgánů – vkládáte si postupně mandle, žlučník, střevo, podpaží, lymf. systém.., zjistíte odkud připlouvá. Musí se tudíž vyčistit a zbavit
ložisek ta tkáň, odkud toxin připlouvá.
Další oblast je komplikovanější.
Nyní je nejrozšířenější poruchou
u lidí slabost imunitního systému, obvykle mají
narušenou některou (i více) z imunit: protivirovou, protibakteriální, protinádorovou, protiplísňovou. Tato slabost má příčinu v CNS – v centrální nervové soustavě. Preparátem K I. + K II. se
porucha imunit odstraní obvykle při další detoxikaci, pak se už zcela znormalizuje. I alergie je
porucha v CNS, ale na jiném místě, detoxikací
pomocí KI , KII a Antimetalu toxiny odstraníme
Třetím problémem je autoimunita,
kdy se imunitní systém obrátí proti
vlastní tkáni, čili centrum poruchy je v mozku,
odstraněním toxinů v něm – dojde k harmonii.
Přemrštěná imunitní reakce, kterou nazýváme
atopickou reakcí, postihuje normálně fungující,
ale příliš aktivní imunitní systém. Poruchy imunity jsou vždy v doprovodu s typem osobnosti,
s psychikou! Celá společnost žije aktivitou, tělesná a duševní aktivita, která je „in" příliš povzbuzuje dnešního člověka, poté imunitní systém je
nepřiměřeně aktivní! Dnes se to nosí, je to módní. Buddha i nyní uzdravuje nečinností – meditací, relaxací. Vzpomeňme si na něj. Nečinnost
zastavuje nepřiměřenou aktivitu imunitního
systému. Ptačí chřipka napadá v plicích virus –
způsobí rozpad plic. Přílišná aktivita mladých
lidí je příčinou aktivace viru ptačí chřipky, jen
mladí lidé na ní umírají, starších se to netýká!
My, senioři, to máme dobrý!.. My se ptačí chřipky nemusíme bát. Podobné jsou komplikace i po
povinném očkování, slabý imunitní systém ponechá v organismu zbytky z očkovací látky, my je
vytestujeme a odstraňujeme. Ale zrovna tak přílišná aktivita ponechá zbytky. Imunitní systém
aktivních organismů a psychické zátěže „zaútočí
na očkování“ a vznikne komplikace. Tento jev
bude vzrůstat. Společnost preferuje aktivitu, dynamiku…I s artritidou je to podobné, její bolest
je způsobena tím, jak imunitní systém prudce
útočí na toxiny v kloubu. Tyto děje jsou častější
díky oné, v současnosti tak preferované, přehnané životní dynamice. Očkování je propagováno nesmyslně a bude přinášet velké nepříjemnosti mladým generacím, například jejich plicím. K případům poruch z přehnané aktivity patří i kožní problémy. Vznikají kvůli nepřiměřeným reakcím systému v organismu. Toxiny mohou působit z vlastního orgánu, ze vzdáleného
i jinak. Až zničí celý systém. Nejdříve ten imunitní a pak další orgány, které jsou nakonec zničené
tím vlastním imunitním systémem. Vegetativní
systém je takto často atakován!
Metodou detoxikace organismus „neznásilňujeme“( to se děje např.při používání chelátů, kdy
je s jedy i vápník „vytrhán silou“, a pak může být
deficit v organismu). My pouze nabízíme organismu, jestliže má pocit.. ať to škodlivé odstraní,
…když ne, tak ne..… není tam žádný prvek síly –
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v našich preparátech. Jsou to jemné substance
a informace, jenom nabízí řešení. Děláme detoxikaci dlouho a sami na sobě jsme metodu dobře vyzkoušeli.
Speciálně sympatikus je protistresový orgán, je
to orgán aktivity a vzdálený toxin jej může neustále poškozovat. Často musím myslet jako mikrob. Podařilo se mi to, musíte se umět vcítit do
psychiatrických pacientů – to nám říkali ve škole
i v praxi, já se snažím tedy nyní vcítit do mikroba!
Co byste udělali jako mikrob? Můžete si hrát takovou hru na válku s mikroby. Určitě vám pomůže. Chcete si, jako mikrob, ochočit organismus,
zpracovat jej pro své cíle. Takže, co vše je třeba
udělat? Toxin použije imunitní systém organismu
jako první. Vleze do mozku a oslabí jej, nebo použije autoimunitní či atopickou reakci.
4. K I. + K II.
Proč dva Klíče? Těch důležitých Klíčů k ložiskům
je asi 80 až 90 – a je třeba všechny Klíče otevřít,
aby došlo k detoxikaci ložisek, abychom je mohli mít odemčené. Klíč je důležitý, aby se otevřelo
ložisko, ale není jediným prvkem. Například kovy mohou vytvářet obal ložiska, odstraníte kovy
a až pak se vyčistí ložisko, soli též brání detoxikaci ložiska. My musíme nejdříve Klíči otevřít!
Ukázalo se vhodnější zasáhnout co nejvíce najednou. Optimální by bylo jedno K, které by zasáhlo vše. U 99% klientů musíme dát oba dva
preparáty, v každém je 25 Klíčů.
Zásadně začít s KI a s KII celou terapii. Nejsou
to jediné preparáty, které by obsahovaly Klíče.
Stručně – dlouhou praxí a zkouškami, přes
různé pokusy i omyly, se došlo k tomu, že není
možné toxikovat ložiska přímo. Svět mikroorganismů je tak rafinovaný, že si vytvořil zámek,
v lidské terminologii je to jako zahrada, brána
a zámek. Když chcete dovnitř, musíte otevřít bránu. Je třeba najít Klíč, abychom mohli vstoupit
do vlastního ložiska. Klíče jsou rafinovaně umístěné, je to neuvěřitelné, kam všude lze „schovat“
Klíče. Jako v pevnosti Boyard v televizní soutěži,
ve které se též hledají klíče. V Drenech jsou též
Klíče, ale v jiných kombinacích. To jsou otevřené
preparáty. Dreny můžeme využít pro nové poznatky. To umožňuje aplikovat další. Prakticky je
to tak: Drenem pokračujete po základním preparátu, což jsou Helpy a K, až potom Dreny.
5. STRESON
– tento vylepšený preparát je koncipován i jako
Klíč k otevření ložisek, jsou v něm navíc Klíče
k psychice, které otevřou cestu do „domu psychiky“.
6. VEGETON
– jsou v něm Klíče k ložiskům ve vegetativním
nervovém systému, umí je otevřít. Umí otevřít
i soubor vegetativních nervových pletení. Po
otevření můžete pokračovat Antimetalem,
Deimun aktivem atd.., prostě daným postupem
detoxikace vegetativního systému podle vytestovaných zátěží.
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7. + 8. OKULADREN A AURIDREN,
na ložisko ve spojivce, v oční bulvě, v nervovém
optickém nervu a v psychice, jde o důležitý
Dren. Každý člověk má problém se zrakem,
drobné zhoršování, ale i progresivní oční vady.
Chystám ještě: Klíč k vnitřnímu uchu, hluchota
může být do budoucna velmi častým problémem
lidí, preparát bude i k nervovému systému ucha,
k pískání v uchu, pak se bude pokračovat dál obvyklým testováním a detoxikací, zda tam nejsou
např. Soli atd…
Všechny Klíče budou odstraňovat Ložiska – což
je stoprocentní toxin.
Poznámka:
Nezapomeňte na Fungicid, dnes je často ve víně,
jsou jím stříkané hrozny, postřiky jsou rakovinné. Změřte si některé potraviny. Měřte potraviny, protože i tzv. biopotraviny jsou bohužel, z poloviny znečištěné toxiny.
Když si dáte na Zhoubný nádor u testovaného
klienta Fungicidy či Pesticidy uvidíte, že fungují
rakovinotvorně.
Obecné příčiny nemocí na počítači.
Vidíte kasein, lipidy, porucha metabolismu, tkáňové toxiny, je třeba příčiny rozdělit, podobně i živočišné tuky, které jsou na počítači, je třeba rozdělit,
můžete zjistit, který konkrétně je pro klienta nevhodný, nejčastěji jde o mléčný a vepřový tuk.
Geopatogenní, mikrovlnné, atd..můžete změřit i škodlivost mobilního telefonu, ale někdy to
klienta stresuje ještě více než už je. Pozor, abyste
mu nezpůsobili takto další stres!
Poruchy metabolismu
Byl inovován preparát
9. METABEX
Je důležitý, jedná se o preparát silné pětky!
Zcela pravidelně je vytestovanou zátěží
Porucha metabolismu, nejčastěji jde o maso, živočišné tuky a jednoduché i složité cukry.
K cukrům – lidem stále více a více stoupá hladina cukru v krvi, je několik faktorů, proč se to
děje a proč jsou toxické pro lidské organismy.
Mezi zdravým organismem a stavem s diagnózou diabetes je stav s toxiny Metabolit cukru téměř obecně rozšířen. Cukr se neodbourává, tkáň
je prosycena cukrem, čili se daří plísním, které
z cukru žijí. Nikdy nelze odstranit plísně, pokud
existuje cukrová tkáň, kterou se živí. Cukr se vylučuje do střev, hlavy a s tím souvisí i jiné poruchy organismu.
Co je v Metabexu?
Za 1. odstraňovač už té konkrétní látky – metabolitu, který škodí. Vezměme si za příklad
gluten, jedná se o bílkovinu z obilniny, která se
musí rozložit, aby byla organismem akceptovatelná.. Při nedostatku enzymů se gluten ukládá
hlavně v nervovém systému, celiatik zakrňuje
tělesně i psychicky než se zjistí důvody – celiakie. Může vznikat jako porucha i v průběhu života. Člověk (z hlediska oficiální medicíny) nemá

symptomy poruchy metabolismu. Ale metabolit
se postupně usazuje v nervovém systému, psychicky vzniká labilita, přecitlivělost. (Klient s lékařskou diagnózou roztroušená skleróza má
vždy vytestován na Salvii metabolit, čili jed gluten). Poškozuje se nervový systém i vegetativní.
Dieta nepomáhá. Lidé ji tudíž nedodržují. Gluten
už je v nervovém systému zabudován, je třeba
ho dostat ven. Jde o detoxikování pro budoucnost, ne pro minulost. Musíme gluten vyloučit
pomocí Metabexu.
Trvá to měsíce, rok… doporučuji opět měřit
v moči , zda se vylučuje. Pro nervový systém je zásadním jedem, podobně jako kasein, který je jedem více pro děti než pro dospělou populaci.
Následky: astma, labilita, neklid. Po úplném vysazení mléčných výrobků nastává zlepšení ve škole,
v chování i v psychice. Je to možné. Kasein se
omezí dietou, ale je též třeba ho dostat z nervového systému. Mucin, další metabolit, je spojen u devadesát devíti procent s narušeným dýchacím
systémem dětí. „Já už mu tři roky nedávám mléko,
tak jak je možné, že jste ho vytestoval“, ptají se rodiče. Je třeba ho vyloučit, detoxikovat Metabexem.
Shrnuji. Mléčný tuk vytestujeme coby škodlivý
Metabolit u starších klientů, kasein u střední generace a mucin – velmi škodlivý – u dětí. Metabex je
umí rozpouštět i vyloučit z těla.
Poruchy metabolismu masa ( živočišných tuků
a bílkovin) – vytestujeme u starších lidí často –
stáří je často „zatuhnutí všeho i myšlení“ – čili
jde o usazení metabolitu v cévním i v nervovém
systému.
Metabex umí opravovat tyto poruchy, to je důležité. Porucha vznikla proto, že vzniknou ložiska, která přímo oslabují orgány určené k metabolismu a navíc Klíčem jsou uzamčené. Nový
Metabex obsahuje Klíče k zamčeným ložiskům.
Ze sta lidí pouze dva nemají poruchu metabolismu!! Proto funguje dieta zvaná makrobiotika, ve
které nejsou žádné potraviny, které se stávají
zdrojem toxinů. Pohanka, jáhly, rýže, zelenina,
ovoce, oříšky a další produkty makrobiotiky…
nejsou zdrojem žádného metabolického toxinu.
Makrobiotici nemají poruchy metabolismu.
Pozor, neplést si druh potraviny s kvalitou. I ta,
bez metabolitů, může obsahovat toxiny.
K bilirubinu mám několik poznámek:
Porucha metabolismu vede k ucpávání žlučových cest, každá buňka jater vyrábí bilirubin,

látku nezbytnou k výrobě žlučových kyselin.
Odchází žlučovody do střeva a tam se váže a měla by se vyloučit. Ovšem je-li průchozí východ
a nedochází-li k usazování bilirubinu, cholesterolu. Řízení bilirubinu (musí ho být přesně) je
velmi složité. Při poruchách „výroby“ a „hlídače“ množství, dochází k problémům. Odstranění
cholesterol-bilirubinových kamenů by mělo začít cestou mechanickou. A až poté detoxikujeme
našimi preparáty, aby opravily „výrobu“ – program.
10. BIOSALZ
– odstraňuje soli, patří k silné pětce, soli vytestujeme nejčastěji u středního věku a hlavně
u staršího věku klientů. Soli jsou reakce kyselinotvorných potravin, které jsou dlouhodobě
přiváděny do organismu s neutralizačními látkami jako je vápník, fosfor. Tak vznikají soli vápenaté, fosforečné a jiné, soli se odvádějí z těla
ledvinami. Jestliže jsou ledviny ve stresu či starší (rgán už nemá takovou kapacitu odvádění) –
soli se začnou ukládat nejdříve v kloubech.
I bolesti páteře apod. jsou způsobeny ukládáním
solí. Kosti, jak asi víte, jsou podle čínské medicíny podřízené ledvinám, jakož i podkoží. Proto
vzniká celulitida! Celulitida jsou vlastně soli usazené v podkoží. Někdy se soli ukládají přímo
v kůži – ta ztrácí kvalitu, v nervovém systému –
ztuhlé zasolené myšlení, v oku – šedý zákal,
tuhnutí čočky, zhoršení zraku. Detoxikací jde zastavit zhoršování deformací zraku, ne vrátit to
původní už nenávratně zničené!
U starších lidí může být soli v organismu až jeden kilogram i dva, kontrola v moči! Vylučují se
rok i déle. Při vylučování solí pomocí Biosalzu
mohou být bolesti v oblasti ledvin. Je třeba klienta upozornit. Sůl přitahuje vodu, orgán dužnatí, jakmile začne vylučovat, začnou se ledviny
stahovat a to bolí, dásně u paradentózy bolí,
atd., prostě lze očekávat trochu nepříjemné věci.
V Tibetu je vyloučena sůl v potravě, 90%
Tibeťanů skáče a běhá po horách. Američané
sice netrpí úzkostí jako my, Češi, (z naší autoritativní výchovy, původem z rakousko-uherského
školství), která svírá ledviny. Ale díky umělé
přesolené americké stravě též mají poruchy
z ukládání solí v organismu. Ekzémy jsou též
z toxinů soli, (ale souvisí s nimi i plísně a metabolity cukru).

NA ZÁVĚR vám zopakuji důležité pravidlo kontrolované a řízené detoxikace
Když odstraníme např. kovy, čekali bychom, že ona detoxikovaná část orgánu od kovů se zlepší, ale opak je pravdou. Jako bychom dali prostor dalším toxinům, které jsou v jiných orgánech. Jako bychom jim vyčistili a uvolnili kus prostoru v těle klienta. O vyčištěný problém se
tedy, bohužel, ten kus orgánu nezlepší. Ukrojíte část toxinu a část by měla být prázdná, ale není! Stahují se tam jiné toxiny. Uděláme opět kus čištění (my jen zase kus rozředíme a znovu se
tam dostanou jiné toxiny) a ještě jsou tam další. Až úplným odstraněním toxinů začíná organismus rehabilitovat, ne že naskočí! Nyní začíná teprve samouzdravování, odstraňování toho
odumřelého. Někdy až po roce (i třech) pravidelného čištění organismu klienta – můžeme
pozorovat rehabilitační schopnost orgánů v jeho detoxikovaném organismu.
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MUDr. Josef Jonáš o nežádoucích účincích při očistě (detoxikaci) organismu

Aneb POUČENÝ KLIENT DALEKO LÉPE SNÁŠÍ PROBLÉMY
S DETOXIKACÍ SPOJENÉ
Všichni, kteří provádíme detoxikační postupy pomocí preparátů firmy Joalis, jsme se setkali s nepříjemnými účinky u klientů, nebo sami na sobě. Někteří lidé hodnotí tyto účinky negativně a odradí je to od dalšího očistného procesu, jiní lidé
tytéž účinky hodnotí pozitivně a nadšeně vypráví, že preparáty skutečně fungují, protože to poznali na vlastní kůži. Je ještě třetí kategorie klientů, u kterých se objevují nežádoucí účinky, nejen jako subjektivní pocity, ale dojde u nich k fyzickému zhoršení stavu pokožky či psychického stavu.
S vedlejšími nežádoucími účinky detoxikace musíme počítat a měli bychom na ně své klienty upozorňovat. Vysvětlovat, proč takové účinky vznikají. K tomu by vám měl pomoci i tento článek.
STARŠÍ, VELICE ZKUŠENÍ PŘÍRODNÍ LÉČITELÉ ŘÍKALI, ŽE NEMOC
SE MUSÍ NEJPRVE ZHORŠIT, ABY SE MOHLA POZDĚJI ZLEPŠIT. Netrpělivě čekali na zhoršení nemoci a na objevení se nežádoucích příznaků, aby
poté oznámili klientovi, že se začíná léčit, že léčba začíná působit.
Obvyklým zhoršením (a tím i začátkem léčby) byly kožní projevy, objevily
se puchýřky, vyrážky, ranky, boláky. Tudy se organismus čistil, bylo to vykládáno jako otevření se očistných cest. Stejné to je u našich klientů.
• Jedním z projevů mohou být různé vyrážky, nebo i velký výskyt oparů
trvající několik dnů i týdnů.
• Zvýšené nutkání na močení, protože do močového ústrojí se vylučuje
většina toxinů, které dráždí močové cesty a ústrojí.
• Z podobných důvodů vznikají podivné pocity v okolí žlučníku, častější
stolice až průjmy, které mohou být způsobeny častějším vylučováním toxických látek z organismu.
• Jestliže je v organismu otevřena cesta skrze kůži, tedy u klientů, kteří
měli kožní poruchy ještě před detoxikací, (mohou mít například různé
záněty kůže), pak se můžeme setkat s větším vylučováním toxinů do
„otevřené“ kůže a její stav se může zhoršit. Zastavit vylučování toxinů
do kůže bývá někdy složité. Nestačí totiž vysadit užívání preparátů, v kůži již se toxiny nacházejí a dráždí ji k zánětlivým procesům. Z hlediska
léčení organismu je takový detoxikační projev žádoucí a vede k odstraňování velkého množství toxinů. Z hlediska kosmetického a společenského je však tento projev silně nežádoucí, a proto se mu raději vyhýbáme. Dříve byly vyrážky daleko běžnějším průvodcem života než je dnes,
zvláště při velkém výskytu kožních parazitů a malé úrovni hygieny –
a nebyly tyto detoxikační projevy brány nijak dramaticky. Dnes je situace jiná.
• Zvýšené množství toxinů se může vylučovat i do dýchacích cest – mohou
nastat zánětlivé projevy dýchací sliznice s velkou tvorbou hlenu či rýma.
• Toxiny se mohou vylučovat z očí, dráždí se spojivky a slzné žlázy a dochází ke zvýšenému slzení.

• Speciální kategorií nežádoucích příznaků je zesílení působnosti zbylých
ložisek. Jde o zvláštní jev, kterým reagují zbylá ložiska na to, že v jejich
okruhu se začíná něco dít. Prakticky to vypadá tak, že odstraníme ložiska z ledvin - a klienta rozbolí koleno. Dozvíte se, že nikdy předtím bolest
kolena neměl, a že jste mu bolest způsobili vy. Bolest kolena (nebo i jiného orgánu v souvislosti s pentagramem!) může být způsobena tím, že
ložisko v koleně zůstávalo do této doby němé. Jakmile začala detoxikace
v ledvinovém okruhu, došlo k aktivaci ložiska schovaného v koleně a začalo se projevovat. Někdy mohou být projevy ostatních ložisek natolik
zesílené, že se objevují další a další symptomy, na které si klient předtím
nikdy nestěžoval. Projevy nezpůsobila metoda detoxikace, ona jenom
odkryla číhající potencionální nebezpečí.
• Problémem je, když se očistné projevy objeví v nervové či psychické sféře. Mohou být velice nepříjemné nejen pro detoxikovaného klienta, ale
pro jeho okolí, nedá se s ním vydržet! Je třeba si zajistit spolupráci klienta a trpělivě vysvětlovat. A jakmile se objeví aktivace nových ložisek,
co nejrychleji zasáhnout detoxikačními přípravky na tyto ložiska. K odstraňování těchto problémů jsou důležité preparáty Infodren K a Infodren O, ale také Streson a Vegeton. Tyto preparáty odstraňují ložiska,
respektive pracují s takovými Klíči, které otevírají hlavně ona ložiska,
která působí nepříznivě na zdraví a pocity detoxikovaného člověka. Je
pravidlem, že jako poslední se objevuje aktivita těch nejzávažnějších
a nejhlouběji uložených ložisek. Jsou uloženy v organismu nejdéle, jejich kořeny často pochází z nitroděložního života. Podle Heringových zákonů odchází poruchy organismu v opačném pořadí než k nám přišly.
První zmizí ty nejčerstvější a nakonec můžeme odstranit záležitost nejstarší.
• Dalším problémem, se kterým se můžeme v průběhu detoxikace setkat
je, že jsou lidé rezistentní na detoxikaci. Jejich poruchy ani po seberafinovanějších kůrách nemizí, a my musíme hledat příčinu v lymfatickém
sytému anebo v psychice dotyčného člověka. Tzv. psychocysty jsou pevně organizované programy v naší nervové soustavě, které obvykle
probíhají v kategorii nevědomých procesů. Mohou udržovat orgány
v nepříznivém stavu nereagujíc na detoxikační kůry. Orgán je zvolen
zmíněnou psychocystou coby ventil a prostředek, kterým se projeví psychický problém na tělesné úrovni. V takovém případě je třeba se zabývat
psychickou problematikou například pomocí kineziologie, psychologie
nebo preparátem No degen, který rozbíjí negativní programy (psychocysty) v našem nervovém systému.

• Mezi velmi nežádoucí detoxikační reakce patří provokace autoimunitní
choroby. Setkal jsem se nedávno s jednou detoxikovanou pacientkou,
u které se v průběhu očisty objevila vážná kožní nemoc, lichen vulgaris,
která je počítána do kategorie autoimunitních onemocnění. Časová návaznost na detoxikaci byla zřejmá. Zkušený léčitel ví, že podobné projevy mohou nastat i po očkování, tedy při vyvolání specifické imunitní reakce, která má autoimunitní charakter. Detoxikací může být vyprovokován vznik autoimunitní aktivity a ta může být samozřejmě důvodem velmi záporného postoje k detoxikaci.

• Negativní projevy detoxikace mohou být způsobeny i uvolňováním mikroorganismů z ložisek V infekčních ložiscích se nacházejí mikroorganismy, které produkují toxiny a tkáň reaguje na tyto toxiny. Rozbijeme-li
obaly detoxikačních ložisek, začnou se mikroorganismy rozmnožovat ve
tkáních, které jsou k jejich existenci příznivě nakloněné. Způsobí někdy
zcela nečekané problémy, typickým příkladem je uvolnění borrelie
z ložisek. Objeví se nepříjemnosti související s nervovým systémem jako
brnění, pálení svědění, dráždění, svrbění aj.

• Někteří klienti si stěžují na vzniklé noční i denní bolesti kostí, hlavně
těch „dlouhých“.

• Typické je rovněž uvolnění plísní při očistě, které způsobí v gynekologickém ústrojí zánět, výtok, svědění nebo výsev puchýřků a skvrn na kůži.
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• Uvolňovat se mohou i viry, které často způsobí stav těžko překonatelné
únavy. K řešení těchto problémů podáváme obvykle s preparáty rozbíjející ložiska i preparáty typu No bacter Antivir, Yeast, pokrývají nám nebezpečí číhající na organismus po uvolnění mikroorganismu z ložisek.
Mikroorganismy se mohou uvolňovat opakovaně po velmi dlouhou dobu a při každém zásahu do ložisek ať už přes kostní Klíče (Infodren K),
přes lymfatický systém (Lymfatex), přes nervový systém (NeuroDren),
nebo přes uvolnění psychických cest (No degen) se mohou uvolňovat
dlouhodobě a opakovaně. Mohu dokladovat klienta, u kterého se borrelie uvolňovala v pravidelných intervalech po dobu dvou let po každé nové detoxikační kůře.
Jistě bychom přišli na řadu i jiných detoxikačních projevů než ty, které
mne napadly, ale je nutné si uvědomit, že na jedné straně jsou žádoucí –
dokumentují účinnost preparátů, a dokumentují zahájení procesu detoxikace. Na druhou stranu nesmí přesáhnout únosnou míru pro dotyčného
klienta, nesmí narušovat jeho život. Informovaný a POUČENÝ KLIENT
DALEKO LÉPE SNÁŠÍ PROBLÉMY S DETOXIKACÍ SPOJENÉ. Nikdy se nemůžeme zcela vyhnout detoxikačním projevům, ale můžeme je dostupnými prostředky minimalizovat.
1. Při vylučování toxinů, které dráždí vylučovací cesty jako jsou střeva , dýchací cesty, močové cesty, žlučové cesty, oči je třeba snížit nebo vysadit
detoxikační léčbu a počkat až se organismus zotaví. Pak je možné znovu
detoxikovat, ale v mírnějších dávkách, aby nedošlo k tak prudkému vylučování toxinů.
2. U kožních projevů je vždy třeba myslet na zanesení mízního systému,
protože vyrážky a ekzémy vznikají právě v místech, kde je nakupeno

mnoho lymfatické tkáně. Ohyby loketní, ohyby v loketním kloubu,
v podkolenní, třísla, partie pod prsy u žen, krk. Při objevení se kožních
komplikací při očistě musíme léčbu přerušit a intenzivně se věnovat
průchodnosti lymfatického systému podáváním preparátu Lymfatex. Po
14 až 21 dnech můžeme nasadit opět původní detoxikační léčbu, odvodové cesty toxinů již budou fungovat prostřednictvím lymfatického
systému. Vylučování toxinů, které se uvolňují detoxikační cestou můžeme podpořit i bylinnými čaji.
Recepty na čaj pro všeobecné vylučování jedů
5 g kořene pampelišky lékařské, 5 g květu trnky, 5 g kůry guajaku, 10 g
lékořice, 10 g bobulí jalovce, 10 g fenyklu a 10 g zemědýmu. 15 g listu ořešáku, 20 gramů violky trojbarevné. Ráno a večer ze směsi uvaříme čaj
(1vrchovatá lžíce na čajový hrnek) čajovou směs zalijeme a necháme 5 minut louhovat, po scezení můžeme osladit medem. Čajovou kúru provádí
klient 14 dní, udělá přestávku 14 dní a opět se na 14 dní k popíjení čaje
vrátí.
Pomoci může čaj, který bude zvyšovat tvorbu potu. Jde o čaj z 20 g bedrníku většího, 20 g květu bezu černého, 20 g potměchuti, 20 g kořene zázvoru, 20 g květu lípy a 20 g kořene lopuchu. Vrchovatou čajovou lžičku přelít
2 deci vařící vody a čtvrt hodiny louhovat. Po čtvrt hodině se popíjí poamlými doušky, Tento čaj zvýší potivost a odvede mnoho toxinů z organismu.
Pocení je velmi dobrou podporou detoxikace stejně tak i pohyb. Sauna
může odvod toxinů podpořit též.
Tip k čajům: čistící čaje lze velmi úspěšně použít do koupele obden po dobu deseti dnů. Pozor na koupelovou indikaci u klientů s vysokým tlakem,
eventuálně jinými poruchami.

Upozorňujeme vás na preparáty JOALIS BAMBI. Je právě jejich vrcholné období! Všechny potíže dětí s poruchou imunity se zhoršují
nejvíce na jaře a na podzim. Preparáty BAMBI jsou inovovány. Jejich lepší účinnost spočívá nejen ve složení aktivních látek, ale hlavně
v jedinečné metodě MUDr. Jonáše, která využívá obsahu jako nosiče informací. Velmi rychle zabírají a odstraňují u dětí poruchy zdraví.
Na trhu není mnoho přírodních přípravků pro malé děti, což je též vaše výhoda.

Joalis

IMUN
Patﬁí do ucelené ﬁady pﬁírodních sirupÛ, které jsou urãeny dûtem.
Sirupy JOALIS BAMBI mají své poﬁadí v uÏívání, zaãíná se vÏdy BAMBI IMUNEM.
Kombinuje se s dal‰ím sirupem podle dûtsk˘ch potíÏí.
JOALIS BAMBI IMUN
pﬁi imunitních problémech
JOALIS BAMBI IMUN + BAMBI CUTIS
pﬁi koÏních problémech, jako je ekzém, li‰ej apod
JOALIS BAMBI IMUN + BAMBI ANALERG
pﬁi alergiích
JOALIS BAMBI IMUN + BAMBI BRONCHI
pﬁi ãast˘ch zánûtech d˘chacích cest
JOALIS BAMBI IMUN + BAMBI DIGESTIV
pﬁi dyskomfortu v bﬁi‰ních orgánech

Preparáty JOALIS BAMBI byly vytvoﬁeny MUDr. Josefem Joná‰em k vnitﬁní oãistû
organismu a jsou unikátním v˘sledkem jeho tﬁicetileté kaÏdodenní praxe.
Dal‰í informace se dozvíte na pﬁíbalovém letáku.

JE SNAD JE·Tù NùKDO, KDO SI NEUVùDOMUJE V¯ZNAM DETOXIKACE
PRO ZDRAVÍ SV¯CH DùTÍ? OBJEVTE NEUVù¤ITELNÉ ÚâINKY PREPARÁTU BAMBI!
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