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Odkud se vzaly viry?
Při naší detoxikační praxi často narážíme na problém úplné likvidace virů z organismu. Pro ilustraci uvádím dva běžně
rozšířené viry v populaci: Herpes Simplex (oparový virus) a Papillomavirus (virus lidských bradavic). Podáme preparáty, které vedou k posílení protivirové
imunity (IMUN, VelienHelp, VelienDren,
Lymfatex, K1Dren, K2Dren), i preparáty
ke stimulaci a navádění imunity na předpokládaná ložiska těchto virů (Antivir
nebo nějaký komplex který antivir obsahuje). Ve velké většině případů se stane,
že četnost výskytu viru znatelně klesne
(bradavice odpadnou, opary se po prvních detoxikačních příznacích ztratí),
nebo se po dlouhou dobu vůbec neobjeví.
Ti z nás, kteří provádějí jak na sobě tak se
svými klienty, poctivé detoxikace již řadu
let, mi jistě dají za pravdu, že vymítit zcela virus z lidského organismu bývá velmi
urputným zápasem. I po aplikaci novějších a dokonalejších preparátů (v současné době velmi vypracovaný K1Dren,
K2Dren a Lymfatex) se ty samé viry,
i když v daleko menší míře, objeví na povrchu lidského těla, poté když jsou vypuzeny z ložisek ze svých původních stanovišť (například z kostní dřeně různých
kostí …).
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Zkusíme se podívat do říše počítačů
a říše elektronických virů. V tomto bulletinu je článek „Analogie počítačové viry
versus biologické viry“. Takže stručně.
Kybernetika jako věda o počítačích
prodělala velký rozvoj – hlavně v druhé
polovině 20. století. Na začátku vznikala
jako věda, která si vzala za vzor modely
lidského myšlení, a ty se snažila otisknout do řeči programovacích jazyků.
Počítačová věda tedy vznikala za účelem
ulehčení, zrychlení a zdokonalení logických operací, které provádí lidský mozek.
Bez nadsázky můžeme dnešní programátory nazvat MODERNÍMI MÁGY, neboť učí neživé stroje (směsici mikroelektronických součástek) chovat se určitým
způsobem. Oni je programují. Tedy programátoři vtiskávají neživé hmotě DUCHA – svoji představu, jakým způsobem
by se měl počítač chovat a co by měl dělat, aby nám sloužil a byl k našemu prospěchu.
Sítě počítačů slouží i jako obrovské databázové servery. Světová WWW síť se
svými vyhledávacími nástroji jsou geniální napodobeninou toho, co hlubinná
psychologie nazývá kolektivním podvědomím lidstva nebo univerzální pamětí.
V roce 1983 byl zaveden pojem počítačový virus, což není ve skutečnosti nic jiného než krátká sekvence programu, která poškozuje (ničí, mutuje, zpomaluje,
nebo si prostě dělá legraci z uživatele)
chod počítače.
Uvědomme si ale, že virus (programovou sekvenci) musí nějaký programátor
vymyslet. Na začátku musí tedy být myšlenka v hlavě jediného člověka – programátora (hackera), který vymyslí ničivého DUCHA a přepíše ho do programové
sekvence. Prvotním úmyslem takového
hackera – programátora je tedy ničit
mechanické části počítače, mazat paměť
počítače, zpomalovat chod operační paměti, nebo si z Vás dělá prostě legraci, že

jste důvěřiví a stáhli jste si právě z internetu něco, co jste neměli, a tím Vás právě
napálil a nakazil Váš počítač JEHO virem, takže mu budete, jako řada ostatních důvěřivých uživatelů, věnovat pozornost.

Proti těmto programům – virům stojí
tým jiných programátorů, kteří vymýšlejí
jiné programy (antivirové programy),
které umí odstraňovat viry (programové
sekvence) z napadených souborů (analogicky pro detoxikační medicínu jednotlivých tkání). Duch takového jednotlivého
viru se tím ale nezničí, protože i kdyby se
vymýtil úplně z každého jednotlivého počítače, tak stále existuje v podobě nápadu – MYŠLENKY jednoho jediného tvůrce
– destruktora, člověka, který virus vymyslel. On je i v myslích programátorů,
kteří virus pochopili, odhalili a přečetli.
Proč vlastně existují lidé s geniálním
mozkem – hackeři, kteří nalézají uspokojení v takovémto „tvoření“ programů –
virů. Jakou psychologií se jejich chování
řídí?
Počítačová věda vznikla jako napodobenina lidského myšlení a vyvinula se do
veliké dokonalosti včetně svých konstruktivních a destruktivním mechanisPokračování na straně 2
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mů a my bychom si měli z tohoto světa vzít zpětně příklad pro
naše detoxikační terapie.
Nenakazit svůj osobní počítač virem znamená zbavit se
vlastního rizikového chování
při stahování souborů z internetu, otevírání příloh e-mailové
pošty nebo kopírování souborů
z jiných neprověřených datových médií. Nebýt slepě důvěřivý, poučit se z předchozího infikování nebo nenavštěvovat
podezřelé www stránky. Zkrátka být zdravě obezřetný a uvědomit si, že ne každý to s Vámi
myslí dobře a mluví pravdu či
Vám říká všechno na rovinu…
Analogie v detoxikační praxi
znamená, že by nás očisty jednotlivých tkání od infekčních
ložisek, pokud jsou uskutečněny dlouhodobě a důkladně,
měly nutně dovést ke změně
našich programů – stereotypů
chování – a hlavně k lepšímu
vystupování v mezilidských
a partnerských vztazích.
Součástí detoxikačních terapií se tak stává pochopení toho,
k jakým zdravým modelům chování – programům jednání má
naše úsilí směřovat. To znamená, co je pro naše zdraví přirozené. Pokud existuje při
stahování nebo kopírování neznámých souborů do počítače
určité riziko nákazy, měli bychom si uvědomit, že i v našem
životě existují způsoby rizikového chování, kterému bychom
se měli vyhýbat a neměli bychom mít ani myšlenky či nápady na takové chování.
Pro nás, kteří stojíme u zrodu
a vývoje detoxikačních přípravků Joalis, se ukazuje, že musíme pochopit, co (a jaký konkrétní program – duch) stojí za
lidskými (a jinými v přírodě se
vyskytujícími) viry. Počítačové
viry nevznikly samy od sebe nebo náhodně jen tak, ale byly někým vytvořeny. Stejné je to při
práci s lidským zdravím.
Ing. Vladimír Jelínek
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Analogie počítačové versus biologické viry
Na úvod vysvětlím, proč se vůbec budeme zabývat počítačovými viry. S počítačem se dnes
setkal snad každý a dokáže si představit, co
všechno se na něm dá dělat. Od jednoduchého
zpracování textů, obrázků až po virtuální realitu, kdy se nedá rozeznat skutečnost a iluze.
Málokdo ale detailně rozumí tomu JAK to počítač dělá. Podobně je to z živými viry. Každý ví,
že existují, co dělají, ale také málokdo
rozumí JAK. V článku se píše o počítačových
virech, ale počítačem je de facto každé elektronické zařízení, které se ovládá nějakými programy, třeba mobilní telefony, moderní auta. Je
to problematika, která je v podstatě skoro na
začátku svého vývoje a bude se týkat opravdu
každého člověka.
Co jsou to viry?
Lidé vedou už dlouho dramatický boj proti virům. Vojenská analogie je docela na místě. Při
poslední světové pandemii chřipky v roce
1918–19 zahynulo 100 milionů lidí, více než kolik lidí zahynulo ve válce, která právě skončila.
Biologické viry jsou nitrobuněční parazité,
kteří využívají genetickou informaci buněk
k svému prospěchu, v buňce se rozmnožují
a vyvíjejí. Nemají buněčnou strukturu a nedokáží dlouho přežít bez hostitele. Mimo živé
buňky nejsou o nic moc víc než informace, kus
jaderné kyseliny v bílkovinné obálce. I kdyby
byl virus HIV jednoho dne zničen a vymazán
z povrchu země, bylo by pořád ještě možné napsat chemickou sekvenci, jejímž prostřednictvím by se znovu vytvořil – byl by to sled
písmen o trochu delší než tento článek.
Pojem počítačové viry byl zaveden v roce
1983, je to krátký úsek počítačového programu, který se dovede sám šířit bez vědomí uživatele, pokud je aktivován. Pro množení se
vkládá (někdy upraveně) do jiných spustitelných souborů či dokumentů. Takový program
se tedy chová obdobně jako biologický virus,
který se šíří vkládáním svého kódu do živých buněk. Napadené programy se místo
vlastní funkce věnují replikaci viru a podle míry zlomyslnosti svého autora páchají i jinou neplechu. Mezi dvěma počítači se může přenést
jedině přenesením celého hostitele (souboru)
např.na disketě, CD-ROM nebo je poslán prostřednictvím počítačové sítě.
Počítačové viry nedostaly své jméno náhodou. Jejich biologické protějšky jsou vlastně také jen informací, ve které se uchovává návod,
jak množit sebe sama. Liší se jen ve způsobu kódování.

Zatímco některé počítačové viry mohou být
cíleně ničivé (např. můžou mazat soubory na
disku, zformátovat harddisk, poškodit FAT tabulky), mnoho jiných virů je relativně neškodných nebo pouze obtěžujících – výpis nějakého
legračního textu, nejdou psát háčky apod.
Nejdůležitějším negativním důsledkem šíření
virů je však samotný fakt jejich reprodukce,
která zatěžuje počítačové systémy a plýtvá jejich zdroji.
Latentní fáze – z tohoto způsobu napadání
hostitele si zřejmě vzaly příklad i některé elektronické viry, které se pouze šíří po co největším počtu počítačů, snaží se být co nejvíce
nenápadné a pak na jeden určitý podnět např.
v určité datum či po nakažení určitého počtu
jiných hostitelů, spustí danou operaci (např.
odeslání hesel na jednu adresu).
Pro šíření virů jsou příznivé monokultury.
Tak jako obilné pole může vážně poškodit choroba spíše než smíšenou louku, tak i stejné
operační systémy mohou být napadeny mnohem snáze počítačovými viry.
Počítačové a živé viry jsou si podobné v tom,
že jsou oba dost úzcí specialisté – napadají jen
vybrané druhy souborů/buněk. Počítačový virus si své oběti vybírá podle přípony (exe, txt,
dll...), jeho živý protějšek si budoucí hostitele
doslova ohmatává a do jejich cytoplazmy vstupuje za pomoci membránových receptorů. Na ty
se váže molekulárními strukturami ve své stěně.
Pokud daná buňka příslušný receptor postrádá,
virus se nemá čeho „chytit“ a k infekci nedojde.
V dnešním světě se vše zrychluje. Rychlost se
ve virovém světě stává velmi zásadní. Svět se děsí nebezpečných virů (SARS, Ebola, ptačí chřipka). Díky letecké a mezinárodní dopravě je reálná možnost rychlého rozšíření nemocí po celém
světě. V Severní Americe uschly celé lesy původních kaštanů, které se neuměly bránit zanesené
nákaze z Asie. Stejně tak email a internet slouží
k rychlému šíření počítačových virů. Někdo v Číně napíše virus a za hodinu ho může mít téměř
celý svět. Zatímco dřív se muselo čekat, až si uživatelé předají soubory na disketě a rozšíření do
celého světa bylo téměř nereálné.
Často se objevuje názor „ještě že ten virus (počítačový) nebyl destruktivní, to by bylo o poznání horší“. Zde je ale na místě analogie s běžnými
viry napadající nás lidi. Aby nemoc byla co nejrozšířenější, nesmí napadnutého člověka hned
skolit. Pro vir, který se „chce co nejvíce rozšířit“
je ideální vysoká nakažlivost a dlouhá inkubač-

ní doba – než stihnete zaregistrovat nějaké
příznaky, už jste mezitím nakazili spoustu lidí. Úspěšná je chřipka, která je velmi nakažlivá, ale zpočátku se maskuje za obyčejné nachlazení. Zcela také nezablokuje svého nositele, který se dokáže pohybovat a nakazit pár
dalších lidí. Smrtelné choroby se šíří zejména
díky dlouhé inkubační době, než si postižený
něčeho všimne, stačí nakazit spoustu dalších
lidí. A stejně napáchá nejvíce škod vir počítačový tehdy, když působí dlouho skrytě a plíživě. Když je objeven, okamžitě se doplní
jeho kód do antivirového programu a je
z počítačů odstraněn.
Existuje evoluce u živých
i u počítačových virů?
Na rozdíl od živých se počítačové viry sami
nevyvíjejí. Může mezi nimi probíhat něco
na způsob přirozeného výběru. Skrývají se
před antivirovým softwarem a také se někdy mažou navzájem, takže se v čase mění
jejich relativní zastoupení v „populaci“.
Problém však je v tom, že tyto počítačové
viry se pouze replikují. Jejich kód nemutuje, nemůže probíhat přírodní výběr mezi
zmutovanou a původní formou. Mutují pouze v tom smyslu, že někdo použije jeden
kód k tvorbě jiného kódu, udělá drobnou
změnu apod. Využívání částí již jednou
použitých virů pak dává relativně jednoduchými úpravami vzniknout dalším a dalším
škodlivým kódům. Nicméně z hlediska antivirové bezpečnosti je takovéto „skládání“
virů ještě docela příznivé, protože nepřináší žádné nové nepříjemné překvapení.
Právě situace, kdy se objeví nové techniky
a technologie, se totiž bezpečnostní specialisté na celém světě bojí nejvíce. Útok takto
vybaveného viru totiž může znamenat, že antivirové programy nebudou účinné. Takováto
přelomová revoluce v oblasti počítačových
virů přichází jen jednou za několik let, ale
vždy světem informačních technologií otřese
v základech. Stará dobrá pravidla a dogmata
totiž přestávají platit, vše je v takové chvíli
potřeba začít budovat od počátku.
O evoluci živých virů asi nikdo nepochybuje. Například hysterie kolem ptačí chřipky, je
strach z toho, že se vyvine nový nebezpečný
virus zkombinováním lidského a ptačího viru
chřipky. Mikrobů a virů existují obrovské populace. Některé mikroby vlastní gen, který
zvyšuje jejich proměnlivost, což jim dovoluje
mutovat, měnit se v reakci na různé vlivy jejich okolí. To vyšší organismy nedokáží.
Navíc, zatímco vyspělejší formy života, například lidé, se nemohou pářit s jinými druhy,

není evoluce mikrobů touto „druhovou bariérou“ nijak omezena. Procesem zvaným
„plazmidový přenos“ jsou mikroby schopny
si mezi sebou vyměňovat údaje o biologických novinkách, včetně – a to je právě
významné a nebezpečné – odolnosti vůči
antibiotikům, jež jeden druh mikrobů může
předávat jinému. Příčinou rychlé evoluce
mikrobů je jejich takřka nepředstavitelný počet. Den co den střídají miliardové populace
mikrobů své hostitele a střetávají se s antibiotiky, protilátkami, suchem a dalšími přirozenými riziky, na něž může jejich genetický
vývoj reagovat. Jednoduché srovnání tempa
vývoje mikrobů a jejich mnohobuněčných
hostitelů dává mikrobům miliónkrát, ba dokonce miliardkrát větší náskok. Jeden rok
v životě mikroba tak snadno může znamenat
totéž jako celé období evoluce savců!

špatně, a začne se rozmnožovat tak, že se
rozšíří na další počítače.

Pokud by hlavní hlediska vývoje živých
virů směřovala jen ke zvýšení nakažlivosti
a zhoubnosti, větší druhy by takovou vražednou konkurenci nemohly za žádných
okolností přežít. Ovšem v takovém případě
by pochopitelně nepřežily ani viry, které
jsou závislé na ostatních druzích v tom, že
jim poskytují domov. Navzdory tomu, že se
viry obvykle nesnaží vystupňovat svou nakažlivost na maximum, je celá medicína
zaměřena pouze na hledisko nakažlivosti
a potlačení akutního onemocnění. V podstatě vůbec se nevěnuje virům, které v našem organismu jsou a akutně „nic nedělají“.
To jsou námi popisované infekční ložiska,
které nás řídí a mění naše chování v jejich
prospěch, tak abychom zajistili jejich šíření.
(O tom více v dalším pokračovaní v dalším
bulletinu). Mikroby koneckonců ve svých
hostitelích přebývají proto, aby z této výměny měly samy nějaký užitek. Mikrobovým cílem je opravdu společné přežití s jeho hostitelem.

61 aaattatctt gataaagcag gaattactac
tgcttgttta cgaattaaat cgaagtggac

Vir = informace
Viry nejsou samostatné organismy, ale soubory genů (programů) nahraných do vhodného média. Na začátku počítačového viru
je nápad, myšlenka, jak proniknout do počítače a úmysl, co se v něm bude dělat. Po
naprogramování není nic jiného než naprogramovaná sekvence, série písmen a čísel.
V podstatě řetězec 1 a 0. Nemusí ani existovat na disketě – stačí si ho napsat do zápisníku, stačí si ho zapamatovat. Pokud není
virus v počítačovém systému, je neškodný,
abstraktní. Jakmile se ale virus dostane do
počítače, stanou se tři věci: virus získá hostitele, způsobí, že počítač začne fungovat

Virová částice je jako disketa, která přenáší balík souborů. Disketa je k ničemu, pokud nenajde příslušné zařízení k přehrání
záznamu. Mimo živé buňky viry nejsou
o nic moc víc než informace.
Příklad sekvence genetického kódu bakteriofágu phi-X174, který byl přečten před
třiceti lety a F. Sanger obdržel za něj
Nobelovu cenu. Nově sestavený vir PHix174 není z těch, co napadá lidské buňky
ale bakterie Escherichia coli. (g=guanin, a =
adenin, t = tymin, c = cytosin)
1 gagttttatc gcttccatga cgcagaagtt aacactttcg gatatttctg atgagtcgaa

121 tgctggcgga aaatgagaaa attcgaccta
tccttgcgca gctcgagaag ctcttacttt
181 gcgacctttc gccatcaact aacgattctg tcaaaaactg acgcgttgga tgaggagaag
241 tggcttaata tgcttggcac gttcgtcaag
gactggttta gatatgagtc acattttgtt
301 catggtagag attctcttgt tgacatttta aaagagcgtg gattactatc tgagtccgat
Atd…atd… až po 4 981
Ukazuje se, že věda dokazuje nemožné.
Podle těchto zápisů vědci již dokázali sestrojit vir dětské obrny, výše zmíněný bakteriofág (za dva týdny). Dokonce vytvořili
umělou DNA, která používá místo g, a, t, c jiné chemické látky. V podstatě DNA je také
nosič informace, disketa podle které je tvořen organismus.
Informace musí mít nosič = reálný objekt
který ji reprezentuje, ale není na něm přímo závislá. Může se přenést z objektu na objekt, bez toho, že by došlo k její změně.
Informace je základ všeho. Ale není to
tak jednoduché. Abychom informaci mohli
použít, musíme znát klíč, kterým ji umíme
přečíst. Jakákoli informace, kterou můžeme
získat, je vždy závislá na určitém klíči, který
je také informací. Písmo napsané na papíře
nemá žádný význam, pokud neumíme číst.
Mgr.Marie Vilánková
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MUDr. Josef Jonáš přečetl v odborném tisku

Jak přelstít buněčnou obranu
Zopakujeme si, co vše způsobují chlamydie: vyvolávají pohlavně přenosné nemoci, plicní infekce, infekce oka, artritidy, podílí se na vzniku aterosklerózy, …a jiné.
Jak přelstít buněčnou obranu
Chlamydie využívají systém buňky pro svoji potřebu. Pronikají do
ní, a to do ochranného obalu, který se nazývá inkluze. Jak je možné, že v obalu buňky chlamydie přežívá? To zatím mikrobiologové
nedokázali vysvětlit.
Až vloni koncem roku na zasedání Americia Society for Cell v San
Francisku přišel s vysvětlením tým biologů z Duke Univerzity
Medical Center. Tým mikrobiologů vede Y. Kumar. Dokazoval, že
chlamydie se umí v buňce „schovávat“ před obranným imunitním
systémem hostitelské buňky. Jak to dokáže?

Tým vedený Kumarem zjistil, že Chlamydie trachomatis nachytává na povrch inkluze (obalu) buňky tukové kapénky z hostitelské
buňky a zároveň dokáže tuto buňku stimulovat k produkci dalších
kapének. Obranný mechanismus buňky, ve které chlamydie je
„maskovaná" si pak plete její obal z tukových kapének s povrchem
svých vlastních buněčných organel. A nespouští proto obranné mechanismy. Další pokusy odhalily, že chlamydie využívá k mobilizaci tukových kapének nejméně 4 různé proteiny.
Vědci si od objevu slibují možnost léčby proti chlamydiím pomocí narušení ochranného lipidového obalu buňky, tím se sníží životaschopnost chlamydií a dále využití oněch čtyř proteinů, které by
se staly cílem léčby.
My ovšem nemusíme čekat na několikaletý vývoj léku pomocí
oněch proteinů a už vůbec ne na další několikaleté pokusy a zkoušky. My totiž víme o existenci „infekčních ložisek“ několik let a umíme rozbíjet obaly neboli infekční ložiska.

Genetická porucha plodnosti z toxických látek
Tým M. Skinnera z Washington State Univerzity zkoumal
a popsal vliv toxických látek z životního prostředí na poruchu plodnosti.
Vědci dávali březím samicím potkana jednorázově injekci fungicidu (vinklozolinu), který je používán vinaři. Samice byli v kritickém
období druhého týdnu gravidity. Jejich narození potomci – samci
měli o 25% nižší počet spermií v ejakulátu a o 30% sníženou
modalitu spermií. V jejich varlatech byl patrný jev zvýšeného odumírání buněk. Jejich potomci opět prokazovali stejnou poruchu
plodnosti s narušenou produkcí spermií. Je zajímavé, že samice narozené těmto samicím s injekcí fungicidu přiváděly na svět potomky-samce s normální plodností. Podobné výsledky získal tým při
použití pesticidu-metoxychlóru, který se běžně používá místo zakázaného DDT.
Proč se dědí tento defekt získaný z injekce vinklozolinu
(pesticidu)?
Zřejmě u vyvíjejících se samčích plodů vzniká změna DNA. Nejde
o změnu písmen genetického kódu, o mutaci. Nýbrž (podle vědeckého týmu) se mění povrch DNA, čili jde o změnu chemických sku-

pin, které jsou vázané na dvojitou šroubovici. Jednou z nich je metylová skupina, která určuje aktivitu genů. Jestliže jsou úseky DNA
vysoce metylované, pak v nich geny spí – nejsou aktivní. A tato metylace, neboli její míra působení se přenáší generačně. Skinnerův
tým zjistil díky vědeckým pokusům, že vzor metylace DNA se liší
u skupiny potkanů postižených neplodností díky fungicidu a u plně
plodných potkanů.
Co z toho vyplývá? Že je přirozená přírodní rovnováha díky toxickým látkám narušována.
A co lidská populace?
Odborníci zůstávají k výsledkům studie rezervovaní a poukazují na
to, že Skinner použil dávky, které přesahují povolený limit pro člověka.
Z detoxikační praxe víme, že při testování klientů nacházíme dávky, které s povoleným či nepovoleným limitem vlastně nesouvisí.
Neboť i přes stanovené limity k používání těchto jedů nikdo nepočítá s tím, že lidský organismus v sobě hromadí tyto „povolené“ dávky
a často je neumí samočištěním vyloučit. Nemluvě o tom, že dnes se
rodí už děti s jedy, které získaly během nitroděložního života.

Na příkladu vitamínu B6 bych lze ukázat jak vše souvisí se vším, a jak je důležitá dlouhodobá detoxikace všech orgánů
v organismu.

Vitamín B6 – PYRIDOXIN, deprese a jak vše souvisí se vším
V časopise Psychotherapy and Psychosomatics byla zveřejněna studie
dánských vědců o vlivu vitaminu B6 na vznik deprese. V jejím závěru
zjistili, že existuje spojitost ,mezi nedostatkem B6 a vznikem deprese.
Vědecký tým měřil 150 lidem (jako vzorku populace) biochemické
markery nedostatku vitamínu a použil i hodnocení dotazníkem MDI
(Major Depresion Inventory). Další mají ukázat klinické zkoušky.
V článku v Regeně č. 2 jsem psal na téma deprese s tím, že mimo
jiné, s ní souvisí nedostatek serotoninu. Serotonin vzniká z aminokyseliny tryptofan, její nedostatek – tedy i nedostatek serotoninu
(„hormonu štěstí“) způsobuje depresi na jaře. A právě při biochemické přeměně tryptofanu na serotonin je potřeba vitamín B6.
Toxiny v nervovém systému, v mozku a v dalších orgánech pentagramu – jako je rtuť, stříbro, olovo a jiné (často z plombovaných
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zubů), dále skryté infekce nervového systému, radioaktivní zátěže
– to vše přetěžuje systém lidského organismu a narušuje jeho rovnováhu. Například v tenkém střevu se díky toxické zátěži naruší
vstřebávání minerálů, stopových prvků a vitamínů. Jelikož je B6
(pyridoxin) rozpustný ve vodě, nelze ho v těle skladovat, je ho potřeba neustále doplňovat stravou. Lidé polykají umělý vitamín B6,
ale on se nevstřebá v organismu narušeném toxiny a biochemickými pochody se nedostane vůbec do mozku, kde by měl pomoci vyrobit serotonin.
Proto i zde může pomoci důkladná detoxikace celého organismu, pak se může i vitamín B6 podílet na rovnováze neurotransmiterů v mozku a výrobě serotoninu.
Pokračování na straně 5

Vitamin B 6... – pokračování ze strany 4

K čemu je ještě B6 potřeba?
K metabolismu uhlohydrátů, tuků a bílkoviny, k výrobě hormonů, červených krvinek,
enzymů, prostaglandinů. Slouží k ochraně
srdce, jako prevence před ledvinovými kameny, před premenstruačním syndromem,
před nočními křeči v nohách a jiné…
Co též způsobuje jeho nedostatek?
Selhání centrálního nervového systému (nespavost, zvracení, letargie, oslabená imunita, bojácnost a podrážděnost u dětí, zvláštní
druh epilepsie…
Kde je obsažen?
Pivovarské kvasnice, mrkev, ryby, kuře, rýže
natural, celozrnné potraviny…
Kdo by měl mít zvýšenou spotřebu B6?
Například těhotné ženy, ozařovaní pacienti,
kardiaci, ale i konzumenti antikoncepce,
antidepresiv – lidé trpící depresí. Samozřejmě mám na mysli pyridoxin z přírodních
zdrojů.

Novinka pro vás

Vylepšená sonda

Bude k prodeji už 20. 5. na kongresovém dnu v Brně.
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.
Popis sondy
5
Sonda je tvořena
4
tělem sondy (1)
a zasunovacím
hrotem (2)
uloženým ve
špici (3).
Hrot sondy má
1
nastavený zdvih
3 mm
3
a zatěžovací sílu
2 při měření
2,1ON.
Vývod sondy je tvořen kabelem (4), který je zakončen bezpečnostním
banánkem 4 mm.

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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Z vašich zkušeností

Příběh klientky s roztroušenou sklerózou (i můj)
aneb detoxikace opravdu je detektivka
Tři roky „jsme“ ( tedy hlavně má klientka!) bez ataky, přestože klid mezi první a druhou atakou trval jen devět měsíců.
Nedávno mi tato klientka vyprávěla, že její strýc má obrnu. Dodnes má jednu nohu zakrnělou. Okamžitě jsem ji testovala
na poliovirus – ano! V mozku a plenách málo, (mozek a míchu intenzivně čistíme), ale masivně jí byl vytestován ve
svalech. Odtud by mohla pocházet ona nevysvětlitelná svalová únava těchto pacientů. A já stále hledala příčinu hlavně
v mozku, míše a v periferních nervech! Každá nemoc je souborem mnoha příčin, tohle může být hlavní pachatel.
A já dlouho podezírala borrelii. Obrna v souvislosti s RS? Píše se vždy o záhadné nemoci, jejíž příčina není známa.
Její matka
Její matka přišla na mou žádost na měření. Měla poliovirus také!
Měla i borrelii, které říkám ,,stará“, nedoprovázely ji další běžné
infekce,které najdeme po štípnutí hmyzu z posledních let, mám na
mysli Rickettsie, Ehrlichie, Chlamydie, dokonce ani neměla FSME.
Usuzuji, že mohla mít borrelii od svých rodičů, nebo získanou
ještě předtím, než otěhotněla. To by vysvětlovalo, proč mé klientce
s RS při testech nenašli borrelii, ani obrnu.
Poliovirus ničí myelinové pochvy, takže způsobí zkrat v přenosu
vzruchů. Takto dojde k parézám. Přenáší se vzácně kapénkovou
infekcí, nebo orofekálním přenosem, tedy relativně snadno. Jsme
proti obrně všichni očkováni, ale l % lidí může mít potíže, které se
projeví třeba za mnoho let, často začnou v pubertě. V roce 1958 se
začalo očkovat Salkovou neživou vakcínou, od r. 1960 se očkuje
živou, oslabenou vakcínou.
Živé vakcíny jsou mi podezřelé. Strýc klientky se narodil v roce
1947, proto očkován nebyl. Matka klientky je mladší, očkovaná již
byla, ačkoliv virus zřejmě od bratra získala, nijak se to u ní
neprojevilo. Předala ho však dceři. V osmém měsíci těhotenství
měla velmi těžkou, nespecifikovanou virózu, brala antibiotika.
Dítě (má klientka s RS) mělo od narození ekzém, který se ztratil až

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
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ve dvou letech, v deseti obnovil – a vyléčili ji až v Institutu
MUDr. Jonáše v jejích pětadvaceti letech. Proto detoxikaci
skálopevně věřía trvala na ní i v začátcích, kdy já jsem
pochybovala, zda by nebylo lepší u tak závažnéchoroby
kombinovat klasickou i alternativní cestu. Dnes vidím,že měla
pravdu, oba postupy by se v podstatě vylučovaly. Popíšu proč.
V devětadvaceti přišla první, její neočekávaná ataka. Mladá žena
ochrnula na polovinu těla. Usilovnou rehabilitací se její stav
stabilizoval, po devíti měsících přišlo ochrnutí na druhou
polovinu. Dnes je mé klientce 34 let. Zlepšila se jí chůze a únava je
snesitelnější.
„Jsme“ vděčni už jen za to, že se nezhoršuje. Přemluvila jsem ještě
jednu mladou dámu s RS, mou známou, aby přišla nezávazně na
měření. Tato mladá žena nechce o alternativní medicíně ani slyšet
a několik let užívá pouze imunosupresiva na potlačení
autoimunitní reakce.
„Jásala jsem“, když jsem i u ní našla také poliovirus, ale ve velkém
množství i v mozku, plenách, míše, ve svalech,vše bylo zaplavené
obrnou. Příčina vyšla vrozená i získaná. Její matka měla prý kdysi
strnutí šíje a křeče, které lékaři vyhodnotili jako tetanii. Jak se tehdy
testovalo, nevíme. Všechny tři ženy: obě mladé dámy a matka mé
klientky s trpí úpornými bolestmi krčního svalstva a trapézů.
Jako dítě ona druhá mladá žena měla v půl roce strnutí šíje
s horečkami, kvůli kterým ležela čtrnáct dní v nemocnici.Výsledky
vyšetřování matce nesdělili. Latentní tetanie ani Clostridium
Tetanii mi u ní nevyšly, nicméně nevylučuji, že je přítomno. Měla
jsem jediné měření. Ve čtrnácti letech (puberta!) měla první, jak
ona se domnívá, ataku. Silné křeče a bolesti břicha, které ji takřka
znemožňovaly chůzi. Učitelka i školní lékařka se shodly, že se
děvče chce ulít ze školy, k dalšímu vyšetření ji neposlaly. Ve třiceti
se marně pokoušeli s mužem o potomka. Podotýkám, že dalšími
patogeny byly borrelie, všechny herpetické viry včetně EB-viru
a Cytomegaloviru, Chlamydie, Rickettsie, Ehrlichie, Mollicuty,
a Toxoplazmóza. Ta byla zřejmě hlavním důvodem neplodnosti.
Byla přítomna i FSME ve velkém množství a Neisseria
meningitidis. (Toxoplazmóza napadá CNS také, má klientka s RS
však toxoplasmózu nemá.)
Potíže různého druhu se stupňovaly od 25 let… běhání po
doktorech – nic! Pak první ataka vyřadila z funkce oko. Udělalo se
vyšetření na RS. Matka si spojila potíže dcery s pobytem
v nemocnici coby kojence. Zavolala do nemocnice, zda
neuchovávají v archivu zprávu o tehdejších výsledcích vyšetření.
Po počáteční ochotě…ano…materiály schováváme 50 let, přišla
zpráva, že se doklady ztratily. Raději ?

Shrnu výsledky u obou mladých dam: ta, co
detoxikuje, má pouze už několik toxinů v malé
míře. Druhá se řídí jen klasickou medicínou, má
kolem dvaceti více i méně vážných patogenů,
i zbytky očkování atd. Imunosuprese se mi
v tomto světle jeví jako cesta do pekel, tělo se
chová jako při HIV. Posilování a výchova
imunitního systému jako by se vylučovalo s jeho
potlačováním.
Hana Bláhová, Brno,
telefon 603 209 866

AKCE
20. 5. 2006 – Hotel International,
Husova 16, 659 21 Brno
KONGRESOVÝ DEN S MUDR. JOSEFEM
JONÁŠEM A ING. VLADIMÍREM
JELÍNKEM.
Cena: 550,- Kč při platbě předem,
650,- Kč na místě. Poplatek je nutno
uhradit na účet ECC
(č. ú. 205 511 314/0300) nejpozději
do 15. 5. 2006.
Doba konání: 9:30–17:00 hod.
Přednášející: MUDr. Josef Jonáš a Ing.
Vladimír Jelínek
Přihlášky: Lenka Vlčková,
tel. 604 247 774,
e-mail: ecc_lenkavlckova@quick.cz

Upozornění a rada z redakce
Doporučujeme vám sledovat články MUDr. Jonáše v časopise Regenerace (v létě vyjde materiál s pracovním názvem Matka a v dalším letním čísle Dítě).
V Regeně vychází nyní materiál o hormonech. Do Regeny ještě chystá MUDr.
Jonáš články o cukrovce, srdci a cévách, dětských a chřipkových onemocněních, i celkově o zdravém životním stylu. Měl by být text v každém čísle
Regeny do konce tohoto roku. Nejenže je to podpora vaší detoxikační činnosti, ale je to pro vás všechny i jistá „nápověda“ od MUDr. Jonáše k vaší vlastní
detoxikační praxi.

s pohybovým aparátem a nervovým
systémem.
Cena: 450,- Kč.
Doba konání: 9:00–15:00 hod.
Přednášející: Ing. Vladimír Jelínek
Přihlášky: Lenka Matasová,
tel. 274 781 415, 274 781 983,
274 782 473, e-mail: eccpraha@sendme.cz

30. 5. 2006 - BODY CENTRUM – DC
ECC, Cejl 7, BRNO 602 00
K III. – POKRAČOVACÍ SEMINÁŘ
URČENÝ PRO MAJITELE PŘÍSTROJE
SALVIA.
Určeno výhradně pro začínající
a pokročilé poradce pracující s přístrojem
Salvia. Po dobu kurzu je otevřena
prodejna preparátů. Nutno se přihlásit
23. 5. 2006 – BODY CENTRUM – DC
předem. Počet účastníků maximálně 10.
ECC, Cejl 7, BRNO 602 00
Předpokládá se opakovaná účast, dle
KII. – POKRAČOVACÍ SEMINÁŘ URČENÝ potřeby. Účastníci tohoto kurzu mají
PRO VÁŽNÉ ZÁJEMCE O METODU
možnost náslechů u zkušených poradců.
ŘÍZENÉ DETOXIKACE.
Cena: 300,- Kč.
Určeno pro vážné zájemce o detoxikační Doba trvání: 13:00 do 17:00 hod
metodu MUDr. Jonáše, majitele přístroje Přednášející:
Salvia, kteří se touto metodou chtějí dále Přihlášky: Mgr. Šmehlíková,
zabývat. Po dobu kurzu je otevřena
tel. 545 241 303, 604 280 051,
prodejna preparátů. Nutno se přihlásit
e-mail: bodycentrum@cmail.cz
předem. Počet účastníků – maximálně
10. Lze se zúčastnit i opakovaně.
28. 6. 2006 – Hotel Olšanka,
Cena: 300,- Kč
Táboritská 23, Praha 3
Doba konání: od 13:00–17:00 hod.
VELKÝ KURZ MĚŘENÍ NA PŘÍSTROJI
Přednášející:
SALVIA S ING. VLADIMÍREM JELÍNKEM
Přihlášky: e-mail, Mgr. Šmehlíková,
A PANÍ MARIÍ DOLEJŠOVOU.
tel. 545 241 303, 604 280 051
Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí
získat základní znalosti o měření na
24. 5. 2006 – Hotel Olšanka,
přístroji Salvia, nebo se v něm chtějí
Táboritská 23, Praha 3
zdokonalit. Metodický návod na to, jak se
POKRAČOVACÍ KURZ DETOXIKAČNÍ
systematicky naučit měřit na přístroji
MEDICÍNY.
Salvia. Ukázkové měření na přístroji
Praktické zkušenosti a využití preparátů Salvia s promítáním video výstupu na
řady Dren a Help. Lidské emoce versus
plátno, aby bylo možno pozorovat
detoxikace. Detoxikace různých druhů
terapeuta při práci a pohyb ručičky.
solí v organismu a jejich spojitost
Maximálně pro 40 posluchačů.

Cena: 550,- Kč.
Doba trvání: 9:30–15:30 hod.
Přednášející: Ing. Vladimír Jelínek
a Marie Dolejšová
Přihlášky: Lenka Matasová,
tel. 274 781 415, e-mail:
eccpraha@sendme.cz
Praha 16. srpna 2006, ECC, 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, pro cca 12 posluchačů.
Lektor: Marie Dolejšová
Doba konání: 9,30–15,30hodin.
cena školení: 350,- Kč
Přihlášky: Lenka Matasová,
tel. 274781415, 274781983, 274782473,
email: eccpraha@sendme.cz
Praha 13. září 2006, ECC, Na
Výhledech 1234/8, 100 00 Praha 10
DOŠKOLOVACÍ KURZ MĚŘENÍ NA
PŘÍSTROJI SALVIA
Určeno zkušenějším měřičům vlastnícím
přístroj Salvia, kteří se chtějí zdokonalit,
pro cca 12 posluchačů.
Lektor: Marie Dolejšová
Doba konání: 9,30–15,30 hodin.
Cena školení: 350,- Kč
Přihlášky: Lenka Matasová,
tel. 274 781 415, 274 781 983,
274 782 473, e-mail:eccpraha@sendme.cz
Ve čtvrtek 4. 5. 2006 skončilo veřejnou
přednáškou v Hradci Králové na téma
Detoxikace organismu JARNÍ TURNÉ
MUDr. Josefa Jonáše. Dalšími městy, kde
na jaře přednášel, byly také Klatovy,
České Budějovice, Pardubice a Jihlava.
Ve svém podzimním turné v roce 2005
navštívil pan doktor Ostravu, Plzeň, Brno,
Pokračování na straně 6
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Liberec, Prahu a Havlíčkův Brod.
Ing. Vladimír Jelínek uskutečnil v loňském
roce své přednášky o detoxikaci v Hradci
Králové, v Hodoníně, v Táboře, v Českých
Budějovicích, v Náchodě a v Jihlavě.
V roce letošním pak zatím navštívil
Jablonec nad Nisou, Rumburk, Sokolov,
Písek a Kolín.

Přednášky MUDr. Jonáše a Ing. Jelínka se
setkaly s velkým ohlasem a zájmem
o metodu řízené a kontrolované
detoxikace a navštívily je stovky zájemců
z řad lidí, kteří cítí, že na udržení svého
zdraví je třeba aktivně se podílet.
Reportáže z uskutečněných veřejných
přednášek najdete na www.eccklub.cz

Pokud i vy máte zájem zprostředkovat ve
spolupráci s firmou ECC ve vašem městě
přednášku MUDr. Jonáše, či Ing. Jelínka,
kontaktujte Lenku Vlčkovou na
telefonním čísle 604 247 774, 383 321 741,
či na mailové adrese:
ecc_lenkavlckova@quick.cz

AKCE V BRNĚ A INSPIRACE PRO MORAVU

Milí spolupracovníci,
děkujeme za vaše aktivity a přízeň se kterou jsme společně
budovali rozvoj informační medicíny v našem regionu.
Děkujeme za rady a připomínky, které se snažíme v rámci
svých možností a kompetencí využít. Stále stoupající zájem
o měření toxické zátěže, o semináře a kurzy je důkazem, že
jdeme správným směrem. Současně s popularitou této metody
však stoupá i zodpovědnost vůči našim klientům. Zájem
veřejnosti, ale i odborných kruhů je pro nás zavazující.
Jedinou zárukou důstojné reprezentace této metody je neustálé
sebevzdělávání.
Nenechte si proto ujít nejbližší příležitost – Kongresový den
v Brně, na kterém se dovíte mnoho informací o vztazích uvnitř
organismu, ke kterým byste se jinak dopracovávali mnoha lety
praxe…. Pro ty, kteří začínají se snažíme pořádat semináře K1,
K2, K3 viz níže. Květnové datumy již neuvádíme, protože jsou
plně obsazené.
A NYNÍ TROŠKU INSPIRACE.
MUDr Jonáš v rozhlase – 20. 5. 06 ve 12.10 hod Český rozhlas
Brno fr. 106,5
Živé vysílání s PhDr. Marcelou Antošovou v pořadu o zdraví

K II – POKRAČOVACÍ SEMINÁŘ URČENÝ PRO MAJITELE
PŘÍSTROJE SALVIA
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: 13. 6. a 20. 6. 2006, začátek 13:00–17:00 h
Cena: 300,- Kč
K III – POKRAČOVACÍ SEMINÁŘ URČENÝ PRO MAJITELE
PŘÍSTROJE SALVIA
Po dobu kurzu je otevřena prodejna preparátů. Je nutné
přihlásit se a zaplatit kurzovné nejpozději týden předem.
V opačném případě může být místo nabídnuto dalším
zájemcům. Počet účastníků max. 10. Lze se zúčastnit
i opakovaně. Program je určen požadavky zúčastněných. Je
možné – po dohodě – přivést „figuranta“. Přístroj Salvia
vezměte s sebou.
Místo konání: Body Centrum, Brno, Cejl 7
Datum: 28. 6. 2006, od 13:00–17:00
Cena: 300,- Kč

Nabízíme: letáček A4 – vytiskneme ve skladu, nebo zašleme
e-mailem s kontaktem na vás…. Hodí se do knihkupectví,
zdravých výživ, ordinací, na informační nástěnky… apod..
Ani nevíte, kolik lidí nás minule kontaktovalo, že o vysílání
nevědělo…. Alespoň zjistíte, kdo z vašeho okolí se o tuto metodu Dovolená v DC ECC Brno bude ve dnech 1. 7. – 9. 7. 06
zajímá
Po zbytek prázdnin bude centrum otevřeno. Případné nutné
změny oznámíme včas na www.bodycentrum.com
Kongresový den – 20. 5. 06 Hotel International, Husova 16,
Brno. Přihlášky u pí. Vlčkové, ECC Strakonice, tel.: 604 247 774, A NA LÉTO VÁM PŘEJEME:
e-mail: eccompany@iol.cz
Hodně slunka, vlahý vánek
též dostatek radovánek.
Na následující akce se můžete přihlásit osobně nebo
Nevadí když na chvilku,
telefonicky na č. 545 241 303 v Brně!
nahnete i lahvinku.
Zvláště když z té lahvičky
kápnou naše kapičky.
K I – ZÁKLADNÍ KURZ ŘÍZENÉ A KONTROLOVANÉ
Starosti a kopu práce,
DETOXIKACE
nechť nahradí relaxace.
určeno pro začátečníky – základní pojmy, práce s přístrojem
Na suchu i ve vodě,
SALVIA. Všem přihlášeným bude zaslán informační dopis.
vždy s úsměvem na líci,
Oběd možný v místě konání. Na kurzu je možno zakoupit
buďte vždycky v pohodě,
některé materiály, přístroj, testovací sady.
to vám přejí Šmehlíci…
Místo konání: upřesněno adresnou pozvánkou – Brno
Datum: 7.6. 2006, 8:45–16:30 h
Za DC ECC – Body Centrum Brno
Cena: 550,- Kč
Alena a Petr Šmehlíkovi a Jana Vodicová
Bulletin informační medicíny.
Vydání květen–červen 2006. Vydal Joalis, s. r. o., Na Florenci 19, 110 00 Praha 1, IČO 25408534. Redakčně zpracovala
J. Kučmášová. Grafik: M. Hovorková. Foto: J. Gonda. Tisk: Studio WOW, Washingtonova 25, 110 00 Praha 1. Evidován pod č. MK ČR E 14928.
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Praha, záznam z přednášky MUDr. Josefa Jonáše
z Kongresu v Praze
Na úvod se chci s vámi podělit o přirovnání, které používám, když se v ordinaci pacienti ptají,
jakže to vlastně můžu měřit a testovat tím přístrojem.. a co že to je na ruce. …jak je to možné…
a jak to funguje.. takové a podobné otázky zřejmě dostáváte také, naši noví kolegové se s nimi
budou potkávat. Proto se s vámi podělím o podobnost, kterou používám já – a kterou samozřejmě, můžete též využít.
Je to jako, když přijedete s rozbitým autem do
servisu ( na auto každý „slyší“, je součástí denního života). V servisu přijde k autu technik s počítačem a zastrčí jeho šňůru do zásuvky ve vašem autě a zjišťuje, co tomu vašemu autíčku je.
Kontroluje pomocí počítače okruhy v autě.
Salvia dělá totéž.. Výrobci aut to pochopili a dělají to samé! My též dáme do zásuvky – ruky –
šňůru od přístroje–počítače a pak hledáme, kde
je problém. Jestliže zjistíme, v kterém okruhu je
něco v nepořádku, pak navíc zjišťujeme příčinu.
Snažíme se blíže specifikovat problém. Pro klienty je to srozumitelné a lépe si představují, co
se dělá, už v tom nevidí nějakou prapodivnou
magii.
Je to pomůcka i metodika pro všechny. První
musíme hledat okruh, ve kterém se „problém“
nachází. Máme lidský organismus rozdělen do
pěti okruhů, podle pentagramu, jsou ještě okruhy další, které v pentagramu vyjádřeny nejsou.
Dnes budu opět hovořit o některých
preparátech
Neboť děláme stále změny ve složení preparátů.
Má to dva důvody – provádíme kritiku své vlastní činnosti. Aby se metoda kontrolované a řízené
detoxikace dařila lépe, musíme lidi vyškolit.
Druhým důvodem ke změnám a vylepšování
preparátů je jejich nedokonalost. Detoxikace je
proces tak komplikovaný, že kdybych to věděl na
začátku, tak bych se do toho nikdy nepustil.
„Kdybych to byl býval věděl, tak bych byl býval
sem nikdy nechodil“, tak nějak zní ona věta.
Když tím vším denně a roky žijete, a nejednou
chcete rychle najít informaci, zjistíte zas a znovu, že neexistuje žádná instituce, která by se zabývala např. tím, jak lidské tělo funguje. Musíme
se vším prokousat sami, nic není někde dané, sami to musíme objevovat – příčiny a souvislosti.
Traduje se mnoho bludů. Přečetl jsem v publikaci Sto omylů ve vztahu ke zdraví, že jedna studie
probíhala po dobu patnácti let, (podávali vápník
několika tisícům žen a stejně tak placebo jiným
ženám), aby se zjistilo, že stav žen s podávaným
vápníkem po dobu 15 let! není vůbec lepší.
Přesto se už navždy bude tradovat, že lidé musí
pít mléko, aby měli zdravé kosti, že děti musí pít

mléko, aby …my víme, že problém s nedostatkem vápníku je jiný. A dokonce víme, že mléko
škodí. Přesto ta tradice zůstane na věčné časy!
Rodiče by se měli snažit, aby jejich děti měly naopak málo mléka v jídle! Na takovýchto omylech
a mýtech funguje oficiální medicína. Jenže ona
zmíněná studie o vápníku zanikne, protože jsou
firmy, které vyrábí mléčné výrobky, vitamíny
i vápník a tento byznys je daleko silnější než nějaké zdraví obyvatel. Mají peníze na to (právě
z toho zdraví škodlivého byznysu), aby neustále
ovlivňovaly a udržovaly mýtus o zdraví prospěšném mléku. Zde jsem odbočil k příkladu o mléku proto, že chci ukázat, jak si musíme při vylepšování detoxikační metody nové věci sami
vyzkoušet, najít, dát do souvislostí, spoléhat jen
na sebe. Víme, že pachatelem některých poruch
zdraví u dětí je mléko, ale oficiálně to nikde není popsáno, proč a z jakých důvodů. A pak zkuste klientům říci, ať okamžitě přestanou dávat rodině mléko. Myslí si, že do roka umřou, že se odvápní, že děti nevyrostou a já nevím co ještě. Ale
přibývá klientů, kteří se chtějí zbavit problémů
pomocí naší detoxikace a mnoho z nich už shání
jiné informace (a zajímá se o ně) než se dozvídá
z reklam a z oficiální medicíny. Ona jim nepomohla. Proto přichází k nám a někteří už i cíleně.
Metoda kontrolované a řízené detoxikace se
opírá (můžeme to tak nazvat pro názornost a důležitost)o dva sloupy.

Sloup první
• Týká se teorie a praxe ložisek, jak vlastně vznikají, fungují, jak funguje organismus i s ložisky atd. Infekce (plísňové infekce, parazitární…) vytvářejí v našem těle ložiska, která se,
jak už dnes víme, vytváří již od nitroděložního
života. Typickým příkladem je ekzém u naro-

zených dětí, způsobují jej ložiska, získaná
v nitroděložním životě od matky. Ta obsahují
mikroby. A ty musíme vypátrat, vytestovat.
Ale všechno souvisí s mnohým v lidském těle.
Je tedy třeba i najít souvislosti, a proto já často říkám, že detoxikace je jako detektivka.
• Protože při opření se do druhého sloupu naší
práce musíme rozbít ložiska a vypudit mikroby ven. Ale my musíme tělo očistit i na těch
„vše s mnohým“ souvisejících i nesouvislých
tkáních a orgánech. Musíme vypátrat či znát
ony souvislosti. Je to náročné. Je zde mezi námi kolegyně ze Švýcarska, s kterou jsem mluvil. Paní doktorka zjistila, že ve Švýcarsku není nikdo specializován na borrélie a že by ji
chtěla detoxikovat. Borrélie je typickým mikroorganismem, který vytváří ložiska ve všech
tkáních a orgánech. Ložiska borrélie produkují toxin, velmi agresivní, reagují na něj tkáně
i imunitní systém. Rozmlouval jsem jí to –
začít vnitřní očistu borrélií je velmi těžké,
znamená to rozbít všechna ložiska, jde o komplikovaný jev, my se ho snažíme zrovna v současnosti zjednodušit, hledáme nové cesty.
Když se totiž ze všech tkání uvolňuje borrélie,
přináší to komplikace klientovi. Během uvolňování se mu objevují různé problémy. Neznalý a často vyděšený klient si neví rady. Přišel
s jedním problémem na detoxikaci a najednou
má další poruchy zdraví! Je to jediná infekce,
která vytváří ložiska opravdu všude. Odpovídá čínskému pentagramu. První ložisko vytvoří v základním orgánu a zároveň v mozku.
Musíme si být vědomi ale stále toho, že odstraněním ložisek ze základního orgánu neřešíme vůbec nic z toho, co se stalo. Ano, my je
odstraníme sice z mateřského orgánu, ale
ostatní se neodstraní! Dokonce to způsobí
obrácený proces – zesílí se jejich působení,
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a to v dceřiných ložiskách. Při procesu postupného odstraňování ložisek borrelie by
měl být postup detoxikace obrácený. Jako při
ekzému: zde podáte Help na vytestované mateřské ložisko a on se zhorší! Jestliže je kůže už
periferním ložiskem, pak se bazální ložisko
zhoršuje. Proč? Proč je to tak složité a vlastně
pokaždé jiné?

vímůžeme vzít malé kladívko na plísně. Byznys
vítězí. Lidstvo chce ještě větší a účinnější chemikálie, aby zabíjely, působily silou. My musíme
použít chytrost.

O ložiscích a mikrobiálním
společenství
Ložiska jsou způsobena mikroorganismy, které
mají inteligentní společenství. Musíte s nimi nakládat jako s velmi inteligentním nepřítelem,
s velmi vysokou inteligencí. Počíná si v lidském
organismu promyšleně. Už vznik ložisek je výrazem jakési inteligence (ne jednotlivého mikrobu) tohoto společenství. Systém – to je ona inteligence! Umí detekovat geneticky slabá místa, ví
přesně, kde jsou slabiny našeho organismu,
a tam začne svůj boj o přežití. Dále vleze do mozku a změní psychiku. Ví, že on, mozek–psychika,
mu bude pomáhat v tom, aby se mu dařilo PODROBIT. Nespoléhá jen na svou práci. (Zde mne
napadá podobnost s judem. V mládí jsme mnozí
obdivovali judo pro jeho filozofii. Nemusíte mít
sílu vy, musíte využít sílu protivníka, Čím víc se
on rozzlobí, tím více využijete jeho agresi). Podobně s námi hrají judo mikroorganismy, nenamáhají se a zařídí abychom se my sami, lidské
organismy, pomocí psychiky a myšlení, likvidovali a ničili. Sebezničovali. Kapitalismus vynalezli mikrobi! Kdyby nebyli, tak bude člověk jako
zvíře ležet, konzumovat a rozmnožovat se.
Mikrobi nás nutí žít v nespokojenosti, hromadit,
jít dál, toužit, přát si, cítit viny atd. Myslíme si, že
jsme dobří, když se za něčím ženeme. Jinak
máme výčitky. Až se zbavíte mikrobů, strašně
zlenivíte! Ložiska se vytváří vždy ve tkáních
imunitního systému, oslabí jej, ale zase jako v judu – využijí ho tak, aby pracoval pro ně, vytvoří
autoimunitní chorobu, alergii. A poté imunitní
systém pracuje sám od sebe pro mikroorganismy…. Člověk myslí na sebe, jak se sám uplatnit,
jak se sám… kdežto mikroby zahynou klidně pro
další a další mikroby. Například infekce může
být jen pokus o tvorbu nových ložisek, imunita
s ní bojuje a 90 % mikroorganismů klidně zahyne, aby těch deset zůstalo a vytvořilo další ložiska. Dnes je detoxikace primárně souboj s ložisky.
Rozbít ložiska jde, ale je to velmi náročný proces
a může trvat dlouho. Silou se řešit nedá. Musím
se usmívat, když medicína „chce silou“ ničit mikroorganismy. Kdyby se mikroby uměly smát –
smály by se. Plísně ve vlasech neřeší šampón
z reklamy a z lékáren! To má být ona „síla“!
Napatlám si šampón a on plísně zabije? Plísně,
které jsou starší než život na Zemi? To rovnou
můžeme vzít malé kladívko na plísně. Byznys

Došli jsme k určitému řešení – budu hovořit
o rezonátoru. Stručně vysvětlím. Každý zdravý
orgán se skládá z částí elementární hmoty a ty se
chovají – nějak. Jak? Pátrají dnes vědci. Nejnovější teorie jsou z poznatků kvantové fyziky, což
je jiná fyzika než jsme se učili ve škole. Vytváří se
charakteristický obraz tkáně. Když se někdo diví, co měříme – my vlastně srovnáváme obraz
pole orgánu s tím ideálním obrazem, který je
v počítači nebo v ampuli. Je-li shoda, tak nic nevidíme. Oba jsou ideální, takže to simulované
pole v počítači nereaguje. Je-li odlišnost ( mezi
ideálním obrazem orgánu a polem orgánu klienta), pak přístroj zaznamená odchylku, odlišnost.
Charakteristika pole (třeba jater klienta) se liší
od ideálního pole jater v ampuli nebo v počítači.
A z toho nic zatím nevyčteme. Jen to, že se liší.
V „zásuvce“, v dlani, se mění elekt. hodnoty, které přístroj snímá. Proč má organismus tyto
informační zásuvky, nikdo se tím nezabývá. Že
v našem těle existují Zásuvky, není vlastně nic
divného. Ať už jde o teorii velkého stvořitele nebo jinou, je to jedno. Mikroorganismy – toxiny,
které jsou v tkáni, mají stejný efekt vytváření
onoho pole. To je rovněž hmota, která se skládá
z elementárních částic. Pak jsou to též elementární částice a vytváří rovněž charakteristické
pole. Takže játra pana Nováka nemají jiné pole
než játra Dvořáka. Borelie nemá jiný obraz než
druhá borrelie. To je stejné. My můžeme testováním zjišťovat, co rezonuje s tím ideálním obrazem v ampuli či v počítači. Když tedy položíme
např. Borrelii na Játra, (v přístroji) a ona rezonuje, tak si řekneme: ano tam je pole typické pro
borrelii. Klient má borrelii. Můžeme se zmýlit,
pole jsou si podobné, my měříme primitivním
způsobem, nemusíme vše zachytit. Chtěli bychom přesnější měření. Přesnější přístroj, který
by hledal pole buňky. Už jedna každá buňka má
typické pole. Pole je důležité nejen z diagnostického hlediska, ale i z hlediska detoxikačního.
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Protože nejdůležitější je toto pole rozbít. To dělají i léčitelé, biotronici, bezkontaktně. V dnešním světě se chápe jen to, co jde rozbít silou. A to
je iluze. My změníme pole a všechno bude jinak.
Dnes jsou vážně míněné pokusy, že předmět se
rozloží na elementární částice a přenese se rozložený pomocí paprsku jinam, kde se zase složí.
Jednoho dne se bude přenášet i člověk. Než to
člověk pochopí… principiálně je to už v Máje
(iluze, slovo používané ve východním náboženství)… že nic neexistuje, že to, co vnímáme, je
pouhé pole. My totéž vlastně děláme – podobným principem – při detoxikaci. Jedním polem
preparátu pomocí takové rezonance, která rezonuje s oním problémem, rozbíjíme druhé pole.
Co je rezonance česky řečeno? Domácí úkol pro
všechny – najít překlad v odborném slovníku!
Můžeme nalézt rezonující vůni, zvuk, předmět
(v podobě kamene, stromu… rezonance se totiž
v přírodě stále opakuje…). Podoba bylin v minulosti se využívala k léčení: oko se čistí dodnes
světlíkem lékařským, který oko připomíná…
apod… našlo se spoustu rostlin a předmětů, které rezonují. Roh nosorožce působí na potenci
svým tvarem, údajně. To může být jedna z cest
jak najít rezonanční objekt, i homeopatie se opírá o rezonanci. Rezonanci může každý měnit
v neprospěch i ve prospěch. Můžete to pole zničit a přetvořit. Dělat tyto pokusy je ovšem velmi
ošidné.
Teď to může vypadat snadné, není. Vezmete
housle a natřete smyčec mýdlem – struna se nerozechvěje, nevznikne kmitání, rezonance. Nevznikne tedy zvuk, výsledek. Ke každému takovému jevu, je potřeba vytvořit energii, abychom
rozechvěli dostatečně to, co chceme (strunu),
aby se pole rozpadlo. Největší problém je, jak vytvořit dostatečně silná pole – prostředky na rozbití. Prostředky musí být stále silnější a silnější,
protože se velice mění psychika, a kolem nás je
spousta silných nových energií (mikrovlny, elektromagnetická pole…) zemská kůra má rovněž
své pole. To je velmi důležité pro lidský organismus, pokud žije v poli, s kterým rezonuje, je to
dobré, ve špatném může i umřít – řeč je o geopatogenních zónách. Nyní podobná pole vznikají z lidské činnosti. My vlastně zesilujeme
energie, které jsou schopné rozbíjet pole. Pak
musíme zkontrolovat–změřit, zda jsme vytvořily opravdu sílu, která je schopna likvidovat ono
patogenní pole v organismu. Z těchto důvodů
došlo ke změnám ve složení preparátů, aby se zesílilo pole, aby pronikalo do struktur, které se
brání, jako je třeba mozek. Ten má silné ochranné pole.
„Probojovali“ jsme se z teoretického vysvětlení o detoxikaci a ložiskách k onomu druhému
sloupu naší práce – k likvidaci ložisek – konkrétně. Budu hovořit o jejich záludnosti, a tudíž o no-
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vých preparátech, kterými působíme. Co preparáty dělají, a co očekáváme.

Znovu o Klíčích
V minulém bulletinu byl ke Klíčům materiál, ale
znovu se o nich zmíním Opakování je matka
moudrosti a jsou mezi námi i noví kolegové kterým to stručně vysvětlím.

KOSTI
Slabina ložisek a mikroorganismů je objevena.
Souvisí s tím
Klíče! Co to znamená? Je možné vytvořit preparáty, které vůbec nejsou zacílené na ložiska.
My sice ložiska testujeme nadále, ale vznikly preparáty, které si vůbec ložisek nevšímají, hledají
kódy. To jsou jiná místa v orgánech než ta
založiskovaná. Každé ložisko je někde zakódováno. Opět použiji příměr z reálného života.
Cennost v trezoru zakódujeme, uzamkneme jej
s kódem. Zrovna tak si počínají mikroorganismy
a kódují své úkryty. Stejně rafinovaně. Kódují si
přístup k ložiskům. Ukázalo se, že ložisko je možné rozbít jedině, když se rozbije kód. Umí to preparáty s názvem Klíče. Kde můžeme očekávat, že
nalezneme Klíče?
1. Jednak v kostech – a v největším rozsahu –
v kostní dřeni! Zde trochu odbočím. Používání
morku v historii bylo považováno za léčivé
a primitivní národy věděly, že kosti, zvláště
morkové, jsou pro ně léčivé a magické. Kosti
nepřítele byly důležitým amuletem k získání
moci nad ním! Relikvie jako kosti, spalování
kostí, amulety z kostí atd… vše je vlastně používáno dodnes. Psychologové v současné
vyspělé technologické civilizaci studují primitivní národy a jejich chování k dětem. Podle jejich vzorů učí nás, civilizované! jak se chovat
správně ke svým dětem. Dnes se opět u porodů
a v kojeneckém věku děti nosí na vlastním těle
rodičů, při porodu se pokládají k srdci matky
a až pak přestřihne pupeční šňůra, budoucím
dětem se má zpívat v těhotenství, propaguje se
dlouho kojit atd.. Vracíme se k mnoha úkonům
z praminulosti, která je ještě zachována v dnešních primitivních kmenech. Slovo primitivní
nemyslím v pejorativním významu. Tato společenství používají stále vibrací k léčení, jako je
zpěv. Dále vůně, vykuřování, magické stromy,
to vše proti zlým duchům. „Před bezem klekni,
před hlohem smekni" je pozůstatkem z dob minulých, pořekadlo vzniklo z úcty ke účinkům
stromů. Je třeba rozkódovat rituály z primitivních národů i ty novější z dějin lidstva. Proč
používali lidé třeba zvony? Též rezonance
a ochrana proti moru nebo nepříteli či jinému
„zlému duchu“. My, moderní lidé, nemáme zlé
duchy, ale psychické programy. …O nich ještě
bude řeč.

Klíče ke kostem jsou uložené v preparátu
Infodren K. Zatím probíhá výroba dvou preparátů K1 a K2. (Snažíme se do budoucna, aby bylo
jedno K). Jsou v nich všechny Klíče k základním
orgánům, které chceme dekódovat. Upozornění!
Když otevřeme Klíčem kód, to neznamená, že je
to hned v pořádku a že se ložisko rozpadlo!
Vůbec ne!
Za a) Klíč účinkuje až za 48 hodin. Jestliže začneme v pondělí odpoledne brát preparát K,
tak ve středu ve čtyři ráno se dekóduje ono
ložisko Klíčem. Přičemž už ty první dva dny
(kdy ještě není ložisko otevřeno) klient může mít nepříjemné stavy, protože ložiska už
zaregistrují, že „se něco děje“ a začnou rychle produkovat toxiny, mrskat se, množit.
Proč najednou dekódujeme více ložisek?
Jestliže otevíráme jedno ložisko za druhým
postupně a v časovém horizontu, trpí se různými nepříjemnými příznaky dlouhodobě
a znovu, když se rozbije pokud možno co
nejvíce ložisek naráz, je to lepší, prostě detoxikační příznaky jsou jakoby „odbyté“ naráz. Po 48 hodinách nastává rozpad pole ložiska, které jsme chtěli rozbít.
Za b) Po rozbití pole začíná deaktivace ložiska,
čili začíná samoléčení v založiskovaném
orgánu. Záleží jak moc je orgán poškozený.
Organismus už tento proces léčení vnímá
jako pozitivní. Ovšem v organismu je řada
věcí narušena: metabolismus atd… čili nastává dlouhý proces obnovy orgánů a organismu. Může trvat den i pět let. My můžeme posilovat regeneraci orgánů, např.
stravou, vitamíny a jinak. Možná budeme
mít i preparáty–regenerátory. Budou ke
zlepšení a urychlení regenerace.
Pozor, stále si nemyslete, že jsme někde na
konci tohoto procesu. Teprve jsme začali. Kosti
jsou jedním ze základních orgánů.
Ale nikoliv vše je zakódováno přes kosti!

lymf. minicévek, stékají se do silnějších atd..
Nakonec do silných lymfobodů a poté do žilního
systému. Čili lymfatický systém není samostatný
oběh – je napojený na žilní systém. Uzliny přerušují lymfatický systém. V LS jsou tedy útvary–
buňky, které mají „požírací“ schopnost, co tam
nepatří to likvidují, požerou, odnáší pryč atd..
Mimoto probíhá v lymfě řada dějů a látek se
vztahem k imunitě. Lymfatický systém velmi
souvisí s imunitou. Je dokonce hlavním imunitním prováděcím systémem v lidském těle. Je napojen na všechny orgány těla, kromě mozku
a oka. (Proto s těmito orgány je trochu problém,
musí se na jejich poruchy jinak.) A uzliny jsou
vytvářeny jako jakési filtry, které se musí se složitou cestou prodrat svému cíli. Při té cestě by
mělo docházet k likvidaci všeho nežádoucího
v těle, různých toxinů atd. Uzliny se spojují v řetězce (v hlavě, krku, v hrudníku, v břiše, v pánevní oblasti atd…) a v nich se vytvářejí často
ložiska. Tyto ložiska se vytváří už, bohužel,
během nitroděložního vývoje. Při měření kojenců zjistíte, že je mají v sobě záhy po narození.
Tato založiskovaná místa v lymf. systému mají
silný vliv na chod organismu, dokonce mají
extrémně silný vliv na chod celého organismu.
Jestliže chtějí mikroby lidský organismus zničit,
(jeho imunitu atd.) musí se dostat do lymfatického systému. Toxin je pak roznášen naprosto systematicky do celého organismu. Narodíte se
s „tím“ i zemřete. Záleží jen na síle produkování.
Mikroorganismy mají vypracovány takové
způsoby přežívání, že je to pro člověka soužití
celoživotní. Ale záleží jenom na aktivitě lymfatického systému, jakou silou je toxin produkován. Jestliže se objeví v průběhu života člověka
poruchy zdraví jako jsou infekce, stres, životní
změny, přechod…pak je hodně aktivní systém
a více produkuje a roznáší toxiny. Z toho vyplývá, že vám povím o novém Lymfatexu.

„Nový“ účinnější Lymfatex
BLÁNY – FASCIE
Druhým kódovacím orgánem jsou blány – fascie
v lidském těle. Nejde o nic nového, ale přesto
o zásadní detoxikační pokrok. Velice to změní
výsledky vaší detoxikace. Existuje několik desítek fascií v celém těle od hlavy až k patě. Jsou
v nich důležité kódy k otevření ložisek v lymfatickém systému.
Lymfatický systém je vytvářen velmi komplikovaným řečištěm. V každé tkáni jsou milióny

Byl od základu předělán, jeho hlavní součástí
jsou Klíče, které otevírají, dekódují fasciální
systém, tím se podaří otevřít ložiska v celém
lymfatickém systému. Ale pozor, je to start komplikací! Lymf. uzliny totiž obsahují obrovské
množství infekcí a jakmile se začnou uvolňovat,
je to náročné pro imunitní systém. Imunitní
systém musí být v pořádku, proto podáváme
současně Infodren K. Čili kombinovat s K (90%
lidí má poruchu lymf. systému), začnou se uvol-

Jak si vyrobit „cigaretovou“ testovací ampuli
Testovací preparát si můžeme vyrobit sami – do poloviny vyhořelou cigaretu dáme
do ampule, zalijeme ji čtyřicetiprocentním lihem.
Můžeme ji používat po mnoho let.
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ňovat infekce. Po dobu dvou let se u některých
sledovaných pacientů uvolnila až 30x borrelie.
Lymfatický systém se čistí dlouho. I řadu let.
Lymfatex by měl být jeden ze základních preparátů, které by jste měli používat. Není na psychiku, a na oko.Vždy jej používat u klientů s diagnózou rakoviny. Jen někteří z nich mají čistý
lymf. systém díky chemoterapii. U lidí s diagnózou zhoubného nádoru je to jeden ze zázraků
chemoterapie. Že jim vyčistí lymf. systém!
Protože chemoter. Látky – jedy, mohou rozbít
i jiná ložiska než jen ta rakovinná a dochází
k uzdravení. U jiných najdete nádorové buňky
a to je problém, přijde recidiva. Jestliže někomu
amputují např. prst i se zanesenými lymf. buňkami může se choroba zastavit. Pokud nejsou už rakovinné buňky roznesené dál. Leukémie znamená pro nás vždy zanesený lymf. systém. Děti se
s tím mohou narodit. S postiženým lymf. systémem: jsou už v něm pesticidy, fungicidy, radioakt. látky – prostě karcinogenní látky. Získají je
během nitroděložního života z matky a vzniká
poškození kostní dřeně, pak se rozvíjí leukémie.

Toxiny + psychika stresující + autoimunitní reakce. Srdeční příhody. Tato kombinace v poruše
zdraví likviduje ledviny a srdce velkou rychlostí.
My máme důležitou zbraň na tuto kombinaci.
Je nutné ji použít už v prevenci. Klíč pro lymfatický systém. Nikdo na světě neumí čistit lymfatický systém!
Je to velmi zásadní krok. Odkódování v lymf.
systému znamená též šanci pro všechny děti, kteří mají lékařskou diagnózu ekzém, záněty průdušek atd… Oficiální medicína nemá šanci vyléčit.
Srdeční problémy, nespecifikované bolesti
břicha a problémy s zažívacím ústrojím, (kolem
žaludku je nakupeno několik pletení uzlin, tam
se založiskovávají též toxiny), dále i celé střevo
je obaleno lymfatickým systémem. Většina obsahu střeva jde do organismu přes lymf. systém.
Gynekologické záněty, žilní problémy, všechno
souvisí s lymfatickým systémem, otoky lidí na
nohou, angíny, záněty ucha, …to je prostě obrovská problematika. Je nutno se nad ní zamyslet. Lymfatický systém. Klíč je v Lymfatexu.

METABEX
Ekzém aneb jak dělat „kouzla“ při
vchodu klienta do dveří
Místa v loketních a podkolenních jamkách – jsou
místa pletení z velkého nakupení mízního systému. Tam je nejčastěji ekzém. Znamená to logicky, že lymfatický systém je postižen. Můžete
dělat kouzla od dveří! Hned víte, co způsobuje
klientovu poruchu zdraví. Zanesený lymfatický
systém. Jestliže se vám nedaří detoxikovat ekzém, je to proto, že je nevyčištěný lymfatický
systém! Z něj se produkuje neustále toxin, na
který narušená kůže reaguje. Jestliže vám nejde
detoxikace při poruše dýchacího systému – je to
stejné, není vyčištěný lymf. systém! Navíc pak
může mít klient spoustu komplikací při detoxikaci: záněty atd..

A na závěr k Lymfatexu a k lymfatickému systému, velmi důležité!
Je třeba si uvědomit, že srdce je drenováno do
lymfatického systému dýchacího ústrojí. Jestliže
se zanáší toxiny do lymfatického systému srdce
– pak toxiny v ložiskách poškozují srdeční sval.
Ložiska v srdci jsou z devadesáti procent příčinou poruch srdce. Kuřáci mají proto cévní problémy, kolují jim tam skrze lymfatický systém
dehty, a dále proto, že lymfatické cesty jsou zanesené kromě různých toxinů a mikroorganismů i karcinogeny z cigaret. Největší katastrofou
je vrozené poškození lymfatických cest a když
k tomu přibude kouření! Toxiny v této oblasti kolem srdce i další, jsou schopni orgán srdce zničit.
Přidají-li se k znečištění ještě porucha psychiky
a autoimunitní reakce, pak není šance na uzdravení.

Další Klíče (už jen stručně, ještě si je proberem
příště podrobněji) – se nacházejí v různých blánách (nikoli v orgánech!), například pobřišnice
pokrývá různé orgány a tvoří různě zesílené blány
– a právě tam jsou také Klíče a kódy pro vnitřní
část metabolismu – pro vlastní látkovou výměnu.
Proto bude nyní řeč o preparátu Metabex.
V něm jsou Klíče k poruchám metabolismu bílkovin, tuků, živočišných bílkovin, cukrů… o všech
těchto poruchách jsme několikrát hovořili a jsou
podrobněji popsány v knize Praktická detoxikace.
Metabex je tedy též inovovaný, obsahuje klíče
k metabolickým procesům.
Jestliže se zanesená lymfa spojí s poruchou
metabolismu, pak probíhá např. arterioskleróza, usazování tukových nánosů. Céva je porušena toxinem z mízního systému a snadno jí lze nadále způsobovat poruchu.
Už minule na kongresu jsem hovořil o básníku Villonovi. Doporučoval jsem jej k přečtení.
Jeho Jazyky klevetníků mi vždy nechtěně asociují znečištěné organismy a zvláště poruchy metabolismu. Je tam… přidej toto svinstvo a toto...
pak to začni vařit.. vznikne ten správný jed.. při
poruše metabolismu je to podobné, mikroorganismy přihodí další a další toxiny, zničí metabolismus, vzniknou poruchy s trávením lepku,
mucinu, bílkovin, tuků a už jsou tu choroby jako
rakovina, zničený cévní systém, mikroorganismy vítězí. Medicína transplantuje, my čistíme.

Fasciální systém v oblasti pánve
ženské, ale i mužské
I zde je celá řada důležitých orgánů (vaječníky,
vejcovody, děloha atd.. a řada tkání, pánevní

D PŘÍLOHA BULLETINU INFORMAČNÍ MEDICÍNY

bránice) a dále vazy a opět fascie. Ložiska ovlivňují velmi zásadně chod pánevní oblasti, dokáží
narušovat funkce gyn. orgánů. A navíc se tam
dostávají přes lymf. uzliny další toxiny. Kódy
v těchto pánevních tkáních „ukrývají“ a udržují
ložiska v orgánech pánve. Vznikají poruchy:
neplodnosti a nejen z ní psychotické poruchy,
nepravidelná menstruace, záněty, a další.
A u mužů podobně – porucha potence, prostaty,
což má dopad na psychiku a naopak. Příkladem
propojenosti psychiky a znečištění a založiskování této oblasti je problém současné ženy. Co
žena má být? Matka nebo ekonomicky činná
v pracovním procesu? Jak a kde se má seberealizovat? Pro sebe nebo pro rodinu? Projevuje se to
tvorbou ložisek, antikoncepce navíc poruchy
překrývá, a přitom stále stoupají nádory.
Protože dochází k nahromadění ložisek a tím
k porušení imunity tkání. I tato část je
v Infodrenu K. Znovu opakuji, že čím více je
Klíčů v jednom preparátu, tím je to lepší pro klienta v souvislosti s detoxikačními projevy. Má je
rychleji a naráz „odbyté“ a je ochoten pokračovat v metodě detoxikace.

Závěr
Odlišujete a rozlišujte
1. Uvolňování ložisek a jejich toxinů – je
velmi složitá věc, proto je řízená a kontrolovaná detoxikace celý systém, jak je
najít, odhalit, vytestovat, co s čím souvisí
atd… o kterém neustále píšeme, mluvíme a vylepšujeme ho.
2. Vyvést toxiny ven z organismu je jiná záležitost (existují čistící čaje a jiné metody, které vyvádějí toxiny z těla, ale ty už
musí být uvolněné z ložisek pomocí
Klíčů a kódů i jinak). Uděláme pro vás
a vaše klienty sbírku různých čajů a metod, na pomoc odvedení uvolněných toxinů z organismu.
Existují i jiné různé způsoby s názvem detoxikace – bohužel ložiska s jedy zůstávají nadále
v orgánech, ale může se lidem ulevit. Patří sem
například lymfatické masáže (lymfa nemá svaly)
to znamená, že pohyb lymfy je dán pohybem
organismu. Čím méně se pohybujeme tím hůře
organismus pracuje, zanáší se. Lymfa je zatoxikována a založiskována ve velkém množství
v dnešní hektické době i díky tomu, že se málo
pohybujeme přirozeným pohybem a nemáme
čas na sport. Lymfodrenáž je bezva, ale nestačí
jednou za týden na odvod toxinů. Radím pacientům lepší proceduru. Je to poskakování na malé
trampolínce (lze i v bytě), na ní každý den je třeba zcela lehce poskakovat. Přitom je možné se
přidržovat stěny. Pomocí setrvačnosti je uváděna lymfa do chodu. Systém se uvede do pohybu
při poskakování nejméně 30 minut.

