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KÁMEN MUDRCŮ OBJEVEN! SLOVO ÚVODEM
Když jsem před několika lety potkal MUDr.
Josefa Jonáše, tak jsem začal studovat řadu
starých textů týkajících se problematiky
zdraví. Narazil jsem také na některá díla
starověkých a středověkých mudrců – alchymistů. Tenkrát jsem textům moc nerozuměl, ale v poslední době se mi zdá, že v detoxikační medicíně přicházíme na to, co je
klíčem k hledanému všeléku na všechny nemoci – kameni mudrců.
Alchymii jak starověkou, tak středověkou
je třeba chápat jako vědecké odvětví tehdejší doby. Staří alchymisté byli lidé, kteří
se snažili spojovat hmatatelný svět se
světem neuchopitelným (informačním)
a v tomto spojení poznávali posvátnou jednotu všech věcí. Moderní materialistické
dějiny přisoudili alchymistům poněkud
hanlivý nádech a označili je za šarlatány.
Málokdo ale ví, že téměř všichni velcí mužové dějin, kteří stáli u kolébky moderní vědy, byli velkými znalci a vyznavači alchymistického umění. Tak například Isaac
Newton byl velkým alchymistou a až do dob
Alberta Einsteina nebyly jeho postuláty, na
kterých je založena klasická fyzika, překonány.
Základním studijním pramenem alchymistů je tzv. Smaragdová deska Herma
Trismegista. Její vyobrazení je symbolickým popisem způsobu myšlení, kterým člověk znalý alchymie má chápat a poznávat
přírodu a všechny její projevy. Zároveň je
návodem na všelék – Panaceum, který dokáže léčit všechny nemoci. Hledané Panaceum má středověký název VITRIOL, což
jsou začáteční písmena latinského nápisu
„Visita interiora terrae rectificando invenies occultum lapidem“ (navštiv vnitřek země, očištěním najdeš tajemný kámen). VITRIOL bývá tradičně považován za substanci
(kyselinu), ve které se rozpustí všechny látky. Na jiných místech alchymistických spisů
se praví, že onen tajemný kámen se získává
trpělivým a dlouhotrvajícím očišťováním,
ve kterém je třeba postupovat „od hrubého
k jemnému“. Jazyk alchymistických spisů je
značně mlhavý a symbolický, ale v poslední

době na základě terapeutických zkušeností
jsme pravděpodobně pochopili způsob, jakým jej lze chápat v souvislosti s naší detoxikační medicínou.
Trvalého zdraví, duševní pohody a naplnění v životě můžeme dosáhnout pouze
poctivou, důkladnou a trpělivou celoživotní detoxikací organizmu. U alchymistů se
symbolická země považuje za nitro člověka
čili vnitřní orgány. V čínské medicíně je s živlem země spojen zejména okruh slezina –
slinivka – žaludek, jehož obrovský a nezastupitelný význam z hlediska detoxikační
medicíny jsme si důkladně uvědomili teprve nedávno.
Pokud budeme postupovat od „hrubého
k jemnému“, znamená to, že nejprve je třeba z organizmu odstraňovat masivní toxiny
a infekční ložiska, které obvykle vedou
k postupné deformaci člověka jak psychické, tak fyzické. Postupem času (několik měsíců až několik let) přistupujeme k jemnějším toxinům a k méně podstatnějším infekčním ložiskům, jejichž neustálým zbavováním si zajišťujeme jak vynikající zdraví
a tělesnou výkonnost, tak bystrou mysl po
dlouhá léta. Myslím si, že lidé, kteří nemají
praktické zkušenosti s kvalitně prováděnými vlastními detoxikacemi si vůbec nejsou
schopni uvědomit dosah těchto myšlenek.
Pokud si vnitřek člověka představíme jako džbán, ve kterém se hromadí toxiny, pak
plný džbán představuje deprese, rakoviny,
infarkty, mozkové mrtvice atd. Džbán plný
napolovic je mezistupněm k chorobám výše
uvedeným a představuje běžné alergie, astmata, ekzémy, zapomnětlivost, agresivitu,
špatné vnímání a pozorovací schopnosti…
Džbán čistý a zbavený všech fyzických i psychických toxinů je ideálem a celoživotní výzvou pro každého člověka. Jsem přesvědčený o tom, že symbolizuje osvícení člověka,
kterého má dosáhnout jako svého životního vrcholu, v němž má pak setrvat. Abychom byli vnitřně naplněni (rozumějme duševní, duchovní i tělesnou silou), musíme
se nejprve vnitřně dokonale vyprázdnit.
Oním tajemným VITRIOLEM je symbolický

Vážení a milí spolupracovníci,
možná se někteří z vás podivují,
proč po vydání září – říjen následuje
vydání leden – únor, ačkoliv by bylo
logičtější vydání listopad – prosinec.
Důvod je prostý – chceme prostě začít
s čistým štítem pěkně od začátku roku, abyste svůj Bulletin v roce 2004
dostávali již pravidelně jak je to běžné
u ostatních periodik. A že leden už
teď? Chováme se jenom profesionálně
– i ostatní vydavatelé „vrhají“ své lednové tituly na předvánoční trh již začátkem či v polovině prosince. Oni
především z důvodu placené inzerce
(leden a únor jsou z tohoto hlediska
„mrtvé“ měsíce), my proto, abyste
všechny potřebné informace, zejména
ty o lednových akcích, dostali opravdu
včas.
V tomto vydání najdete některé nové rubriky, například Abecedu současné medicíny či Váš portrét. Budeme
vám vděčni za vaše připomínky a náměty, o čem bychom měli v Bulletinu
psát, o čem informovat. Můžete nám
je posílat poštou, faxem (222 326
051), e-mailem (d.cermakova@joalis.cz), event. telefonicky (296 325 639
nebo 602 681 495). Zvláště uvítáme
vaše „kazuistiky“ – úspěšně vyřešené
případy. Zkrátka – pište nám!
Vaše redakce

DETOXIKAČNÍ POSTUP, během kterého
rozpouštíme ložiska a detoxikujeme i od jiných toxinů Ve vývoji informačních preparátů se ho stále snažíme zdokonalovat
a zkracovat tak čas, který je nutný pro detoxikaci od masivních toxinů.
Dovolte mi, abych se v tomto předvánočním vydání bulletinu s vámi podělil o jednu
vánoční symboliku. V lidových koledách se
zpívá, že „Ježíšek se narodil z života čistého
Panny Marie“.
Pokračování na str. 2

BULLETIN 1

Kámen mudrců objeven
– pokračování ze str. 1

Mnoho lidí se domnívá, že učení
o Neposkvrněném početí Panny Marie souvisí se způsobem jejího otěhotnění, což je
mylné. Tradice říká, že Neposkvrněné početí Panny Marie souvisí s tím, že byla uchráněna takzvaného dědičného „hříchu“. Byly
o tom napsány hory knih špatných i dobrých. Snad není ode mne velkou troufalostí tvrdit, že biblická Marie, matka Ježíška byla ženou přirozeně nadanou (bez dědičného „hříchu“) zbavovat se dokonale toxinů
jak fyzických tak psychických a je skutečně
ideálem ženy a matky, ve které má vzniknout nový život. Ježíšek tak přirozeně vyrůstal v lůně matky, která byla absolutně de-

toxikovaná. Narodil se osvícený člověk nadaný obrovskou duchovní silou a intuicí.
Tím chci říci hlavně jedno: že pokud by se
detoxikovaly před početím všechny maminky a kvůli předání kvalitní nezdeformované
genetické informace i otcové, pak by svět
vypadal úplně jinak…
V poslední době jsem fascinován detoxikací okruhu srdce (CorHelp, cordren). Měřením a pozorováním lidí užasle poznávám,
co znala tradiční čínská medicína a přesouvám se tak v myšlenkách o několik tisíciletí
nazpátek. S čínskými lékaři poznávám vztahy v organizmu v praxi. Sleduji, jak se člověk proměňuje, když se mu podaří kvalitně
detoxikovat srdce (a mozek). Poznávám, co
znamená rčení „co v srdci, to na jazyku“.

Všímám si, jak tváře vypovídají o toxickém
zatížení srdce. Toxiny a infekční ložiska
v srdci a osrdečníku jsou nesmírně zodpovědné za psychiku člověka. Na hrubé úrovni můžeme člověka ochraňovat před srdečním infarktem, mozkovou mrtvicí nebo psychickými poruchami. Na jemné úrovni neustálou detoxikací srdce můžeme dosahovat
velké intuice člověka, správné životní orientace a neustálé zdravé radosti ze života.
Přeji Vám všem za sebe i za celý kolektiv
lidí, který se pohybuje okolo naší detoxikační medicíny, co nejradostnější prožití letošních Vánoc, šťastný rok 2004 a v příštím
roce co nejvíce zdařilých terapeutických výsledků při práci s detoxikační medicínou.
Ing. Vladimír Jelínek

Medzinárodné sympózium Bratislava 10. – 12. 10. 2003
Jasným dôkazom, že detoxikačná metóda MUDr. J. Jonáša nie
je iba českou záležitosťou, bola
v poradí už 2. medzinárodná
konferencia priaznivcov tejto
metódy, ktorá sa uskutočnila
v dňoch 10. – 12.10. v Bratisla-

straňovania pomocou na tento
účel vyvinutých drenážnych
preparátov, bylinných čajov
a prípravkov s informačnou
zložkou Help. Dopracovaním teoretických princípov o spôsoby
odstraňovania ložísk ako dôle-

ve. Dejiskom konferencie sa stal
Ústav vzdelávania a služieb na
bratislavských Kramároch, ktorý je na Slovensku už tradičným
dejiskom akcií spojených s aktivitami MUDr. Jonáša.
Vystúpenia účastníkov sympózia ukázali pokrok dosiahnutý v rozvoji tejto metódy .Nie je
to len rozvinutie teórie infekčných patologických ložísk a určenie spôsobov ich diagnostikovania, ale aj vypracovanie ucelenej metodiky postupu ich od-

žitého zdroja toxínov sa celá
metóda stala komplexnou, dosiahnuté výsledky sa zvýraznili
a účinok sa predĺžil. Prax potvrdená mnohými prednášajúcimi
ukazuje, že napriek účinnej detoxikácii preparátmi sa trvalý
účinok dostaví iba pri aktívnej
spolupráci pacienta, ktorého
spôsob života a hlavne stravovacie návyky výrazne spomaľujú alebo naopak urýchľujú detoxikačný a tým aj liečebný
efekt. Okrem slovenských a čes-
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kých účastníkov vystúpili aj
hostia z Poľska, Kanady, Maďarska a Nemecka.
Kladom konferencie bola
pestrosť tém, vhodne zostavený
program a dobrá príprava prednášajúcich, ktorú organizátori
ocenili darčekmi (kolekciou reklamných predmetov). Najnáročnejším a najpodnetnejším
konferenčným dňom bola sobota, kde odznelo najviac a najzaujímavejších vystúpení. Okrem
nosnej prednášky MUDr. Jonáša
zameranej na využitie a znalosti
pentagramu pri detoxikácii
a odstraňovaní ložísk upútala aj
prednáška Ing. Jelínka s využitím originálnych mnemotechnických pomôcok, či obchodného riaditeľa pána Gondu, ktorý
prednášal na tému Softwarová
databáza EAM. Môžeme potvrdiť, že ďalšie prednášky českých
a zahraničných kolegov boli na
vysokej úrovni.
Zo slovenských prednášajúcich ako prvá prednášala MUDr.
Budkovičová na tému: Coeliakia a poruchy metabolizmu lepku. Klasickou medicínou je táto
coeliakia považovaná za neliečiteľnú chorobu. Podľa MUDr.
Jonáša neliečiteľná je iba tá,
ktorá sa dedí, získaná podľa
najnovších poznatkov sa dá veľmi dobre upraviť preparátmi
Joalis. Toxické pôsobenie lepku
vyvoláva chronický zápal sliznice tenkého čreva a atrofiu sliz-

ničných kĺkov, čo má za následok poruchu trávenia zložitých
cukrov, nedostatočné vstrebávanie bielkovín a tukov, železa
a kyseliny listovej. Toto všetko
v ďalšom dôsledku môže spôsobiť nasledovné ochorenia: chudokrvnosť, osteoporózu, rachitídu, nervové ochorenia: (polyneuropatiu, myopatiu, depresiu, postihnutie CNS, nefritídy,
nefropathie, chronické cholecystopathie, diabetes mellitus, neplodnosť), autoimunne ochorenia: (autoimunna thyreoitída,
reumatoidná arthritída),kožné

ochorenia: ekzémy, poruchy
imunity, alergie z respiračnými
príznakmi a veľa ďalších chorôb. Z hore uvedeného vyplýva
vysoká závažnosť tejto choroby,
pričom pre nás najdôležitejším
faktom je, že pani MUDr. Bud-

kovičová potvrdila svojim výskumom , že jednou z ciest liečenia tejto choroby je použitie
a využitie preparátov Joalis
a dočasná úprava stravovacie-

ho režimu, okrem lepku vynechanie konzervovanej a chemicky upravovanej stravy, obmedzenie konzumácie cukru a živočíšnej stravy.
Svoje skúsenosti a prax v detoxikačnej medicíne zaujímavo
popísal MUDr. Ištok z Banskej
Bystrice. Na základe svojej bohatej praxe s preparátmi Joalis
potvrdil možnosti širokej škály
využitia preparátov pri najrozličnejších chorobách.
S veľmi zaujímavou prednáškou s využitím počítačovej grafiky vystúpil Ing. Eliáš na tému:
Detoxikácia ako forma liečby
zápalov slizníc. Komplexne zhrnul danú problematiku nielen
pri liečení zápalov slizníc, ale
veľmi dobre skĺbil viaceré navzájom na seba naväzujúce
vzťahy. Názorne poukázal na možnosti a hranice klasickej alopatickej
medicíny ako aj hranice
a možnosti detoxikačnej
medicíny MUDr. J. Jonáša. Pričom nezabudol
vyzdvihnúť jeden z najdôležitejších faktorov
pri správnom liečení
ktorejkoľvek choroby a to, že
organizmus nielen liečime, ale
hlavne touto detoxikačnou metódou ho vlastne pripravujeme,
odstraňovaním energetických
blokov na to aby detoxikovaný
imunitný, nervový a hormonálny systém sám vyriešil aj tie
najťažšie ochorenia. Ďalej do
celého systému výborne zamontoval vzťah materských

a dcérskych infekčných ložísk
nielen k jednotlivým orgánom
organizmu, ale aj k samotnej
sliznici ako vstupnej bráne prevažnej väčšiny infekcií a ďalších
chorôb. Nezabudol pritom okoreniť svoju odbornú
prednášku konkrétnou príhodou
z vlastného života. Za toto komplexné a vysoko
odborné zhodnotenie, nové pohľady na danú problematiku a výbornú počítačovú
grafiku Ing. Eliáš zožal búrlivý
potlesk.
Veľmi zaujímavá bola prednáška pána Demského, ktorý
podrobne popísal postup pri diagnostikovaní a liečení rôznych
chorôb jednotlivých pacientov.
Menej skúsený sa mohli poučiť
nielen z jeho pracovného postupu, ale aj množstvom skúseností negatívnych aj pozitívnych s chovaním a prístupom
jednotlivých pacientov k tejto
metóde. Tieto poznatky sú mimoriadne dôležité z toho dôvodu, že diagnostikovanie a liečba
preparátmi Joalis vyžaduje aktívny a špecialny prístup k pacientovi. To znamená asi toľko, že
pri klasickej medicíne nemusí
lekár pacientovi takmer nič vysvetľovať, pri detoxikačnej me-

tóde MUDr. J. Jonáša je hlavným
a rozhodujúcim faktorom je
práve podrobné vysvetlenie tejto metódy a jej časová náročnosť. Vyplýva to zo samotnej
podstaty choroby. Klasická medicína lieči v prevažnej väčšine
akútne choroby, ktoré zvláda
v priebehu 4 – 7 dní . Na rozdiel od toho detoxikačná medicína lieči naraz príčiny viace-

rých chorôb, komplexne celého
človeka, z tohto dôvodu liečenie netrvá týždeň, ale minimálne pol roka a pri závažných
ochoreniach jeden až dva roky.
To je jeden z najpodstatnejších
rozdielov klasickej a detoxikačnej medicíny.
Veľmi málo sa na seminároch
a sympóziach hovorí o prínose
preparátov Joalis a detoxikačnej medicíny MUDr. J. Jonáša
pre naturálnu a klasickú medicínu. Na túto tému referoval
Dr. Molnár. Vzhľadom na to, že
tento prínos je mimoriadne široký nestihol Dr. Molnár povedať ani desatinu toho, čo mal na

orgánov, ich vzájomné ovplyvňovanie a možnosti ich liečenia.
Tým sa vytvorili úplne nové obzory a možnosti pri liečení ťažko liečiteľných ako aj chronických chorôb. Detoxikačná metóda MUDr. J. Jonáša je nadstavbou Vollovej medicíny, to jest
jej vyšším stupňom s obrovskými možnosťami diagnostiky a liečby. Obrovský rozdiel pri diagnostikovaní a liečbe medzi
oboma metódami chcel Dr. Molnár konkrétne demonštrovať
na chorobe, ktorá sa volá lymska karditída. Jedná sa o ochorenie borreliozou , ktorú spôsobuje spirochéta Burgdorferi.

mysli. Vyzdvihovať tento prínos je veľmi dôležité, pretože
väčšina z účastníkov si vôbec
neuvedomuje, že detox. medicína je akousi nadstavbou Vollovej medicíny. Aby sme plne pochopili
význam
a prínos detox. medicíny, pripomeňme
si naj-prv význam
a liečebné možnosti
a presnú diagnostiku Vollovej medicíny. Vollova medicína je medicínska
metóda, pri ktorej
Dr. Voll skĺbil poznatky tradičnej čínskej medicíny s klasickou
európskou medicínou. Okrem
toho podstatne rozšíril diagnostiku a liečenie na akupunktúrnych dráhach a bodoch
o ďalších osem dráh, vynašiel
medikamentózny test, vynikajúcim spôsobom vniesol do európskej medicíny mimoriadne
dôležité vzťahy jednotlivých

Podľa doterajších poznatkov
má ochorenie borreliózou minimálne 50 – 60 závažných príznakov. Jedným z nich je aj
ochorenie srdca týmto mikróbom – lymska karditída. Na
konkrétnom príklade diagnostiky podľa klasickej medicíny
a diagnostiky detoxikačnej
medicíny chcel autor názorne
ukázať na rýchlosť a presnosť
detoxikačnej medicíny pri diagnostike a liečbe chronického
stavu tejto choroby . Veľmi
dôležitým momentom pre nepresnosť a časovú náročnosť
pri diagnostikovaní a liečení
chronickej borreliozy je požiadavka na vysoko erudovaných
lekárov a laborantov. Veľmi
dôležitým aspektom je porovnanie veľmi vysokých finančných nákladov pri diagnostike
klasickou medicínou oproti
minimálnym alebo žiadnym
Pokračování na str. 4
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nákladom pri liečení tejto chronickej choroby detoxikačnou
medicínou. Dr. Molnár načrtol
aj konkrétny holistický postup
liečenia srdcových chorôb.
Pozostáva z vyriešenia nasledovných vzájomne súvisiacich
vzťahov:
● riešenie organového
partnera tenké črevo
● odonton 8 (zub č. 8)
● tonsilla lingualis (jazyková
mandľa)

Naše poděkování
Vážení spolupracovníci,
dovolte mi touto cestou poděkovat organizátorům MEZINÁ-RODNÍ KONFERENCE
V BRATISLAVĚ 10.– 12. 10. 2003 – zástupcům společnosti MAN-SR s. r. o., jmenovitě Ing. Lýdii
Eliášové, Dr. Gejzovi Molnárovi, Ing. Jozefu Eliášovi a také jejich milým spolupracovnicím – za
špičkové zvládnutí konference na mezinárodní úrovni. Jejím uspořádáním a svou
obětavou prací dali další impuls k rozvoji a rozšíření projektu DETOXIKAČNÍ MEDICÍNY MUDR.
JOSEFA JONÁŠE nejen na Sovensku, ale i na mezinárodním poli. Zároveň chci poděkovat za přízeň všem účastníkům konference z Čech, Slovenska, Maďarska, Polska a Kanady. Vaše účast
a odborné příspěvky daly smysl konání konference a potvrdily, že se projekt detoxikační medicíny daří mezinárodně rozvíjet. Přejeme vám všem mnoho úspěchů a v budoucnu se těšíme na
setkání při dalších mezinárodních i celostátních akcích pořádaných v rámci projektu
DETOXIKAČNÍ MEDICÍNY MUDR. JOSEFA JONÁŠE.
Jan Gonda
obchodní ředitel Joalis s. r. o.

ABECEDA
SOUČASNÉ MEDICÍNY
Touto novou rubrikou plníme svůj slib
o postupném vytvoření jakéhosi průvodce
po nejběžnějších zdravotních poruchách
a jejich léčbě prostředky současné moderní
medicíny. Chceme vám tím pomoci vytvořit si určitý všeobecný medicínský přehled.

ABLATIO RETINAE
(Odchlípení sítnice)
Oční sítnice, která se rozprostírá na zadní
straně oční koule, je orgánem, který patří
k nervovému systému oka, přesněji řečeno
je pokračováním očního nervu. Za určitých
podmínek se uvolní od pigmentového epitelu a vyklene se do sklivcového prostoru.
Medicína rozeznává primární a sekundární
odchlípení sítnice.
Primární odchlípení vzniká nejčastěji při
degenerativních změnách sítnice a sklivce.
Může vzniknout i na zdravém oku po úraze
nebo po nepřiměřené námaze. Ve většině
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případů se nacházejí v sítnici trhliny. Přes
tyto defekty se dostává za sítnici hmota sklivce, která způsobuje její odchlípení.
Sekundární odchlípení sítnice vzniká
v oku při různých patologických procesech
jakými jsou zánět cévnatky, při zhoubných
nádorech oka či krvácení do oka. Jde o doprovodný příznak jiných očních nemocí.
Příznaky, které signalizují odchlipování sítnice, jsou: jiskření a tmavé skvrny před
okem, později výpadek zorného pole na
periferii a snížení zrakové ostrosti.
Diagnóza se provádí výlučně na specializovaném očním pracovišti. Terapie je výhradně chirurgická. Používá se přilepení
sítnice různým způsobem, například laserem, ale i termokolagulačním přístrojem.
Čerstvé případy se hojí v 60 – 70 %, starší
se vyhojí jen zřídka. Po zákroku je potřeba
klid, je nutné omezit i pohyby očí. Rekonvalescence trvá 2 až 3 měsíce. Spontánní
vyhojení takového případu je velmi řídké.
U řady lidí vzniká podobný stav po čase
i na druhém oku a proto se již preventivně
s takovou situací musí počítat.

● sinus cavernosus (dutina

cavernozna)
● dráha nervovej

degenerácie
● dráha lymfatická
● dráha alergie
● dráha tukovej degenerácie
● dráha trojitého ohrievača

(hormonálna)
● odstránenie všetkých

materských aj dcérskych
infekčných ložísk z týchto
oblastí
Bez vyriešenia všetkých týchto vzájomných súvislostí, detoxikácie a odstránenia patologických ložísk a rušivých polí nie je
možné úplné vyliečenie akejkoľvek srdcovej choroby. Až po
uvedomení si hore uvedených
záležitostí je možné si oceniť
prínos MUDr. J. Jonáša pre klasickú aj naturálnu medicínu. Nesmi-me pritom zabudnúť, že
MUDr. J. Jonáš nielen vylepšil
a doplnil Vollovú metódu, ale je
aj autorom ovplyvňovania psychiky informačnou technológiou a mnohých ďalších noviniek.
Touto informačnou metódou je
možné úspešne zasahovať aj do

ABORTUS (Potrat)
Potrat je narození mrtvého plodu před dokončením 28.týdne těhotenství nebo plodu
s váhou menší než 1000 g. Abortus rozdělujeme na spontánní, samovolný, a na abortus arteficiální, tedy umělý. V příčinách
spontánního potratu figurují především
celkové nemoci matky ať už chronické,
systémové nebo akutní infekční, ale také
vývojové vady plodu, genetické odchylky či
onemocnění nebo vývojové vady dělohy.
Někdy může jít o hormonální problémy,
úrazy či otravy. Jestliže se potrat opakuje
3x po sobě, nazývá se abortus habitualis.
Diagnózu provádí gynekolog a porodník
a subjektivně se u ženy projevuje krvácením různého stupně s bolestmi v podbřišku.

ABSCESSUS
Absces je dutina vyplněná hnisem. Vzniká
většinou krevní cestou. Při důkazu se používá obvykle punkce nebo rozříznutí útva-

génového resp. genetického
kódu človeka. Tento fakt bude
mať mimoriadny význam pre
ďalší rozvoj celej medicíny.
Neoceniteľným prínosom je,
že MUDr. J. Jonáš neustále vyvíja ďalšie a lepšie preparáty
a vylepšuje svoju metódu.
Veľmi zaujímavú a dôležitú
tému spracoval pán Jozef Hrú-

zik, a to: Stravovanie podľa
detoxikačnej metódy MUDr. J.
Jo-náša. Hlavnou kľúčovou
myšlienkou tejto prednášky
bol veľmi dôležitý fakt, že
všetky druhy diet, ktoré sa
používajú pri znižovaní hmot-

nosti sú vlastne bez vytestovania na prístroji Salvia a použitia detoxikačnej medicíny nielen úplne bezcenné ale vzhľadom k rôznym poruchám metabolizmu a ďalších porúch
týchto ľudí aj veľmi škodlivé.
Vo väčšine prípadov napáchajú oveľa viac škody ako úžitku. Jediná možná metóda
na riešenie obezity
je podrobné vytestovanie metabolických
porúch na prístroji
Salvia a nasadenie
redukčnej diety až
na základe týchto výsledkov.
Napriek náročným
a obsažným témam
prednášajúcich všetci účastníci sympózia
vydržali bez pripomienok. Pričom bolo
na nich vidieť, že by
boli ochotní počúvať ešte ďalej. Podľa vyjadrenia jednotlivých účastníkov sympózia mimoriadny úspech mala v sobotu večer konaná recepcia s veľmi príjemnou a temperamentnou hudbou, ktorá zvýši-

ru, který je podezřelý. Hnis se posílá na bakteriologické vyšetření ke zjištění původu a citlivosti na antibiotika. Při léčbě platí staré latinské přísloví „Ubi pus, ibi evacua“ – kde hnis,
tam řízni. Absces se hojí vypuštěním hnisu pomocí punkce nebo jeho rozříznutím a podáním celkových antibiotik. Můžeme podávat antibiotika i místně pomocí proplachů.
Absces se může nacházet v kterémkoliv orgánu nebo části těla, takže můžeme nalézt
i mozkový, jaterní, plicní či břišní absces nebo
absces dýchacích cest, přepážky nosní či podbrániční a mnohé jiné.

ACNÉ
Akné je chronický zánět mazových žláz či vlasových váčků. Projevuje se kónickými, papulózními výsevy s infikovanou spodinou. Příčiny vzniku jsou velmi různorodé. Akné se vyskytuje při různých jiných chorobách, například při chronických otravách jódem, brómem, chlórem či dehtem, ale také při infekcích, například při tuberkulóze. S akné se setkáváme i při metabolických poruchách nebo

la hladinu endorfínov jednotlivých účastníkov na maximálnu možnú mieru. Táto pohoda
pretrvala aj po skončení hud-

NÁŠ KOMENTÁŘ

KREV
MÁME PLNOU
CIZORODÝCH
LÁTEK
V lidském těle je i 30 let
zakázané DDT

by po 24. hod. a trvala až do
3 hod. ráno.
Konferencia svojim priebehom potvrdila opodstatnenie
jej organizácie a bude mať určite pozitívny vplyv na tých,
ktorí si uvedomili veľkosť a silu tohto hnutia. Už sa nebudú
vo svojom cítiť osamotení.
Práca vynaložená MUDr. J. Jonášom a firmou MAN-SR na
Slovensku pri organizovaní
prednášok, seminárov a stáži
nebola zbytočná.
Ing. Lýdia Eliášová

při delším podávání kortikoidů nebo jiných
pohlavních hormonů jako například testosteronu. Za příčiny se považují dědičné faktory,
neurovegetativní a hormonální vlivy a další.
Nejběžnějším typem je acné vulgaris, které
se vyskytuje na tváři, zádech nebo na hrudníku. Vyskytuje-li se akné už v pubertě, nazývá
se acné juvenilis. Tento typ akné sám od sebe
často v dospělosti mizí. Jestliže se místo kónických útvarů vytvářejí velké hnisavé infiltráty,
akné se nazývá acné indurata. Často takové akné přechází i do tvorby abscesů v kůži. Acné
keloid se hojí zvláštním druhem zduřelé jizvy.
Vyskytuje se výhradně u mužů.
Léčba se skládá z nedráždivé diety bez čokolády, kakaa a kořeněných jídel, dále ze zlepšení funkce tlustého střeva a z dlouhodobého
podávání antibiotik, především tetracyclinu.
Podávají se i vitamíny A a B. Na kůži se aplikuje mýdlo s přídavkem síry či lokálně sirná pasta. Někdy akné vyžaduje i chirurgické ošetření.
V současné době se při léčbě používají i hormonální přípravky, a to především antikoncepce u dívek.
MUDr. Josef Jonáš

Brusel (Od našeho zpravodaje) I krev je zajímavá kniha – a to nejen pod policejním mikroskopem,
jak nyní zjistila evropská komisařka pro životní prostředí Margot
Wallströmová. Chtěla vědět, jaký
mají na její život vliv chemikálie
kolem nás. A z podrobných testů
vyšlo, že ve své krvi měla 28 látek,
které by tam „normálně“ být neměly.
„Asi budu agresivnější,“ poznamenala včera nad výsledky. Mezi
škodlivinami byly i PCB, polychlorované bifenyly. Ty údajně ovlivňují také štítnou žlázu, tvorbu
hormonů a tím i lidskou agresivitu. Podle doktora Vyvyana
Howarda, který prezentoval testy
komisařčiny krve, mohou rozdílné dávky pesticidů, obsahujících
PCB, odlišit i život tak blízkých jedinců, jako jsou dvojčata – jedno,
které z matčina těla získalo více
PCB, bude prý útočnější a sexuálně méně vyrovnané než druhé.
Bifenylů se zatím vyrobilo jeden a půl milionu tun. Polovina
z nich se stále používá. Zbytek je
rozptýlen na skládkách a v přírodě, kde se nerozkládají. Jen přetrvávají a čekají na svou novou
„šanci“ u lidí. U těch se PCB ukládají v tuku i v játrech a ovlivňují
nejen srdce, kůži či imunitní
systém, ale také rodící se děti v těle matky – děloha je dnes riskantní místo pro život. To DDT, kdysi
tolik známý „zázračný" pesticid, je
zakázáno už třicet let. Ale i tato
látka se u komisařky našla – a spolu s ní i DDE, která je ještě jedovatější.
U žen s vyšším obsahem DDE existuje zvýšené riziko předčasných porodů. Také DDT způsobuje poruchy při porodu, aspoň
u zvířat.
Pokračování na str. 6
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Krev máme plnou cizorodých látek – pokračování ze str. 5

Obě tyto látky se v těle pomalu hromadí. Mizí jen s únikem tuků, například přes mateřské mléko. Chemie tak neohrožuje jen muže a ženy, ale i rodící či kojící matky
a jejich děti. To připomněl Howard i u Wallströmové: „Má dva syny a každého z nich
alespoň jedenáct měsíců kojila. Poroto bylo břemeno polutantů v jejím těle pravděpodobně podstatně vyšší, když měla první dítě“. A hned poté se – poněkud nelogicky – snažil přesvědčit, že „prs je nejlepší“ a že by ženy kojit měly.
Wallströmová dopadla v jeho testech ještě dobře: našly se u ní „jen“ tři desítky
ze 77 zjišťovaných chemikálií. Komisařka však byla jen jedním ze 156 Belgičanů
a Britů, kteří chtěli vědět, co dělá s jejich tělem moderní svět plný plastů, barviv, laků, syntetických vláken i zplodin všeho druhu. V krvi některých z nich se našlo až
49 cizorodých chemikálií – z těch 77 zjišťovaných.
Michal Mocek
(Převzato z vydání MF Dnes 7. listopadu 2003)

Komentář k článku
V článku se píše o tom, že se při krevním testu paní komisařky prokázala přítomnost nejméně 30 ze 77 zjišťovaných běžně používaných chemikálií. Nejhorší test
u jiného testovaného člověka vykázal až 49 cizorodých chemických látek! Tohle je,
bohužel, realita dneška, na kterou jsme už přišli díky unikátní testovací metodě na
přístroji Salvia. Říkáme, že dnes nelze jíst jídlo zdravé – zbavené všech toxinů. Lze
se pouze od nich prostřednictvím účinné informační metody detoxikovat. Paní komisařka pravděpodobně neví, jak se svých toxinů zbavit, my ano.
Na přednáškách používám přirovnání, že všechny civilizační choroby včetně
těch nejtěžších vznikají z „tisíce nic“. Myslím tím, že každý člověk naší civilizace zákonitě nese ve svém organismu několik set různých druhů drobných toxinů. Věda
vycházející ze základů klasické medicíny se snaží nalézt příčinu chronických nemocí v nějakém jednoduchém viníkovi, ale protože tam řešení není, svádí všechny
tyto choroby, s nimiž si nedokáže poradit, na genetiku.
My víme, že jenom postupným a trpělivým očišťováním dosáhneme toho, že se
náš organismus vrátí do stavu přirozeného bezchybného fungování podle neomylných přírodních zákonů.
Ing. Vladimír Jelínek

VAŠE PORTRÉTY
V této nové rubrice chceme postupně
představovat ty z Vás, našich spolupracovníků, kteří dosahujete nejlepší
výsledky a šíříte dobré jméno detoxikační medicíny.
Růžena Hnilicová,
Sadová 13, 691 72
Klobouky u Brna,
tel. 606 479 695
Jak a kdy jste se dostala k detoxikační medicíně?
Dělám kosmetiku a masáže. Všechny lidi
dnes bolí v zádech, já sama jsem se vždy zajímala o akné, které je velmi rozšířené a přitom ho nelze obyčejnými krémy a mastičkami odstranit. Zájem o nové možnosti léčby
mě přivedl na první přednášku pana doktora Jonáše, která se uskutečnila v roce
2000 v Brně a kde poprvé informoval o přístroji Salvia. Hodně mě to zaujalo a hned
jsem si řekla, že to musím zkusit. Na přístroj
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KAZUISTIKY
Následující kazuistiky nám zaslala
jedna z našich spolupracovnic.
Vybrala pouze případy, kdy se její
klienti zároveň léčili u svých lékařů,
byli pod lékařským dohledem
a chodili na pravidelné kontroly.
„Jana K. (12 let) přišla s diagnózou „nefrotický
syndrom ledvin“. Sedm let ji léčili
Pregnizonem. Při měření jsem jí našla
v ledvinách infekční ložisko, které obsahovalo
chlamydie, priony, gram pozitivní cocci,
chřipkové viry, plísně, parazity a cholesterol.
Dala jsem jí Abelia Immunitas, Abelia Lymfatis
a Joalis Candid. Její výsledky při kontrole
u lékaře byly jen o málo lepší než předtím. Při
druhé návštěvě dostala Abelia Metabolis a Para
para. Kontrola u lékaře vyzněla hůř než
předešlá, cholesterol se jí zvednul na 12,
bílkoviny na 3,7. Já jsem však na přístroji
naměřila velké zlepšení, v ledvinách jí zůstal už
„jen“ cholesterol. Dal jsem jí Acholest,
Renedren, Vilcacoru a MCT olej. Za dva měsíce
volal maminka, že Janička má po kontrole
všechny výsledky v normě, cholesterol jí klesl
pod 8, bílkoviny jsou v pořádku. Její lékař je
prý velice překvapen takovým obratem,
Pregnizon jí snížil na poloviční dávku.
Maminka se mu bála přiznat, že její dcera
prodělala detoxikační terapii.

jsem čekala asi půl roku, jakmile přišel,
hned jsem se to naučila – samozřejmě jsem
konzultovala s panem inženýrem Jelínkem
i s panem doktorem Jonášem alespoň telefonicky. Kupodivu mi to opravdu šlo rychle,
hned jsem měla klienty, ovšem asi 100 jsem
jich na začátku vyšetřila zadarmo, protože
jsem si nebyla stoprocentně jistá, že to dobře umím. Lidé se vraceli a „nabalovali“ se
další, sama se divím, že to šlo kupředu tak
rychle. Došlo to tak daleko, že jsem kosmetiku a masáže přestala téměř vykonávat,
dnes pracuji od 9,00 do 21,00 a za tu dobu
udělám třeba jen dvě kosmetiky a dvě masáže, zbytek času měřím. Od měření si musím občas odpočinout, protože je to velmi
náročné, musíte při tom být i psychologem.
Mám na 3 měsíce dopředu objednáno
a k tomu ještě jezdím měřit i do Hodonína,
kde mám druhé pracoviště. Takže nestíhám. Před rokem jsem si pořídila notebook
a mohu říci, že se už bez něj neobejdu, chcili to dělat opravdu dopodrobna. A přitom
se stále učím. V rodině máme lékaře, čehož
využívám a studuji lékařské „bichle“ – anatomii, fyziologii, ale také psychologii, pro-

tože dám hodně na emoce a jsem přesvědčena, že spousta zdravotních potíží je způsobena psychickými problémy.
V čem vidíte klady detoxikační medicíny
ve srovnání s klasickou?
Detoxikační medicína je úplně jiná. Za svou
praxi jsem zjistila, že každé tělo je jiné, takže
každý přijímá jinak i preparáty, třeba na
alergii nelze doporučit pouze Analerg. Například když se mi sejde pět lidí se žaludečními
problémy, každému dám něco jiného.
Ze kterých případů jste měla největší radost a pocit uspokojení?
Vzpomínám na desetiletou Kristýnku, kterou maminka přivedla s diagnózou premenstruačního syndromu. Dostala menzes,
měla bolesti břicha, hlavy, trpěla nespavostí, únavou, byla citově labilní, měla pocit
duševního napětí. Utíkala z domova, toulala se, rodiče z toho byli zoufalí. Brala hodně
psychofarmaka, půl roku se dokonce léčila
v ústavu, odkud však utekla domů. Poprvé
jsem jí dala Abelia Donnis a Abelia Relaxonis, podruhé ED plus a Metabolis. Při třetí

Dana B. (48 let) se na mne
obrátila s diagnózou cirrhózy
jater, na kterou se léčila asi
10 let. Naměřila jsem jí
ložisko v játrech a žlučovodech, které obsahovalo gram
pozitivní cocci, escherichia
coli, chlamydie a plísně.
Kromě toho jsem jí ještě
našla chřipkové viry,
borrelie, cholesterol
a hormonální poruchu.
Poprvé dostala Abelia
Imunitas, Abelia Donnis
a Autotox. Podruhé
Hepadren a Antivir, potřetí
Bilirubin a Vilcacoru. Po šesti
měsících byla zcela bez potíží.
Zpočátku se k detoxikaci
stavěla dosti skepticky, ale ke
konci se úplně změnila jak
psychicky, tak i fyzicky.
Andrea S. (32 let) měla
diagnostikovánu Crohnovu
chorobu. Trpěla neustále
zvýšenou teplotou, průjmy,
bolestmi břicha a hlavy,
nemohla otěhotnět a byla na
tom psychicky velmi špatně.
Dva roky užívala kortikoidy.

Našla jsem jí infekční ložiska
v tenkém i ve tlustém střevě
obsahující anaerobní toxin,
candidu, chlamydie, gram
negativní cocci a těžké kovy.
Nejdříve dostala Abelia
Immunitas, Ana-erobtox
a Antimetal. Podruhé
Chlamydi, Abelia Alergis
a Stresson F. Poté se dostavila
masivní detoxikační reakce,
manžel ji musel odvézt
do nemocnice, kde ji hospitalizovali na infekčním
oddělení s podezřením na
žloutenku. Za tři dny ji
propustili, protože žloutenka
se nepotvrdila. Po měsíci
jsme v detoxikaci
pokračovaly. Dostala Abelia
Lymfatis, Joalis Candid,
Supertox a Vilcacoru. Do
jednoho roku otěhotněla.
Nyní je v šestém měsíci, zcela
bez problémů a cítí se
výborně.
František L. (72 let) se
dostavil s diagnostikovanou
borreliózou. Trpěl úpornými
bolestmi kloubů, hlavně

návštěvě jsem ji nepoznávala, byla jako vyměněná – veselá, komunikativní. Nic jsem jí
nenaměřila, menzes od té doby už nedostala. Největší radost z toho měla její maminka, která ani neskrývala slzy.
Jedna mladá paní zase přišla s tím, že nemůže otěhotnět. Měla diagnostikovánu
Crohnovu chorobu. Trpěla neustále zvýšenou teplotou, průjmy, bolestmi břicha a hlavy, byla na tom psychicky velmi špatně. Dva
roky ji léčili kortikoidy. Našla jsem jí infekční ložiska v tenkém i tlustém střevě obsahující anaerobní toxin, candidu, chlamydie,
gram negativní cocci a těžké kovy. Nejdříve
dostala Abelia Immunitas, Anaerobtox
a Antimetal. Podruhé Chlamydi, Abelia Alergis a Stresson F. Podé se dostavila masivní
detoxikační reakce, manžel ji musel odvézt
do nemocnice, kde ji hospitalizovali na infekčním oddělení s podezřením na žloutenku. Za tři dny ji propustili, protože žloutenka se nepotvrdila. Po měsíci jsme v detoxikaci pokračovaly. Dostala Abelia Lymfatis,
Joalis Candid, Supertox a Vilcacoru. Do jednoho roku otěhotněla. Nyní je v šestém měsíci, zcela bez problémů a cítí se výborně.

ramene, a svalů. Měl
pokroucené a opuchlé klouby
na prstech, neustále
zvýšenou teplotu, těžce
dýchal a cítil se stále
unavený. Naměřila jsem mu
ložiska v hypothalamu
a v kloubech a v srdci
a plicích, kde měl borrelii
a chřipkové viry. Poprvé
dostal Abelia Immunitas
a Spirobor, podruhé Abelia
Lymfatis a Grippe viry,
potřetí B. tox. (?) a čaje
Medisana a Lapacho. Po osmi
měsících je bez potíží, říká, že
se cítí na dvacet.
Na závěr ještě jeden
poněkud kuriózní případ.
Navští-vily mne dva
manželské páry, ženy
pocházely z Brna, muži
z Řecka. V Brně byli tři
měsíce na dovolené u svých
rodičů. Obě ženy nemohly
otěhotnět. Měly podobné
zátěže, ložisko v děloze
a vaječnících vykazovalo
přítomnost chlamydií,
borrelie a candidy. Trpěly

Se kterými preparáty máte nejlepší zkušenosti (používáte je nejčastěji)?
Nemohu to takhle říci, kombinuji vše.
Pracuji teď už podle pentagramu doktora
Jonáše. Musím říci, že se mi to osvědčilo, nemusím dávat tolik preparátů. Většinou začínám nějakou Abelií, hodně se mi osvědčil
Lymfatis, a teď začínám hodně dávat Helpy
a dreny. Některé jsou vyložené „bomby“ –
Urinohelp, Prostadren. Nedávno přišla paní, která si osm let léčila rameno, nemohla
ani pořádně ležet, a stačil jeden jediný preparát – Artex – a je bez bolesti.
Iva Čapková,
Plzeňská 163,
150 00 Praha 5,
tel. 603 431 180
Jak a kdy jste se dostala k detoxikační medicíně?
Prakticky od mládí se zabývám léčením těla
i duše počínaje bylinami, výživou přes tradiční čínskou medicínu, ajurvédu, fyzické
a spirituální cviky druidů a keltů až po taoistický náhled na zdraví člověka.. Inklinuji

rovněž hormonální
poruchou, jedna měla
dokonce cysty na vaječníku.
Dostaly Abelia Donnis, Abelia
Lymfatis, Abelia Relaxonis,
Abelia Metabolis a Supertox.
U manželů jsem našla
běžné zátěže. Detoxikovala
jsem je klasickým způsobem
a ještě jsem jim dala
preparáty s sebou do Řecka.
Za osm měsíců jsem
dostala zprávu, že obě ženy
otěhotněly zároveň, lékař jim
vypočetl termín porodu na
stejný den. Nyní jsou v 9.
měsíci a oběma by se měl
narodit chlapec.
A tak bych mohla
pokračovat. Myslím si, že my
všichni, kteří provádíme tuto
unikátní detoxikační metodu,
máme již svoje zkušenosti
a své „neuvěřitelně“
uzdravené a spokojené
klienty. Tak příště o nich
napište zase vy!“

Růžena Hnilicová

k tak zvaným „jemnějším technikám“ jako
je aromaterapie, Bowenova tlaková masáž,
práce s lymfatickým systémem a další.
Neustále se zajímám o nové metody působení na zdraví člověka. Každý jsme jiný a terapii je nutno volit individuálně podle
naturelu každého jedince. S informační medicínou jsem se seznámila v lednu 2000
a od té doby tuto praxi vykonávám v kombinaci s ostatními uvedenými technikami.
V čem vidíte klady detoxikační medicíny
ve srovnání s klasickou?
Klasická medicína má samozřejmě své velké klady, ale někdy i méně kladné aspekty
jako například zátěž našeho organismu a jeho znečištění. Některé věci nebývají vyřešeny komplexně a dochází potom k častým recidivám. U této nové detoxikační praxe
jsem viděla velkou šanci, že se tyto věci bez
velkých problémů dořeší – zejména v oblasti naší imunitní zkušenosti a paměti.
Nyní spojuji tuto praxi i s tradiční astrologií.
Pokračování na str. 8
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Podáním určitého preparátu ve správném
okamžiku příznivých aspektů planet se jeho účinky znásobují.
Ze kterých případů jste měla největší radost a pocit uspokojení?
Velkou radost mi udělala mladá paní, které
lékaři řekli, že těhotenství připadá v úvahu
pouze uměle provedeným oplodněním.
Chyběla ovulace a od mládí jí byl měsíční
cyklus vyvoláván injekčně. Detoxikací organismu jsme pracovaly s autoimunitou, odstraňovaly jsme především těžké kovy, zátěž léky, a posléze jsme pracovaly s hormonálním systémem spolu s odstraněním lo-

žiska borrelie v oblasti dělohy. Současně
jsme vyrovnávaly stresové zátěže (EPP
a Streson) a pracovaly jsme s lymfatickým
systémem za současného užití éterických olejů. Po výpočtu vhodných dnů pro početí
a doladění psychické zátěže došlo k přirozenému početí, těhotenství a narození zdravého miminka.
Mlčenlivý hošík, kterému bylo 7 let, měl
problémy s udržením pozornosti, s vyjadřováním a s častým onemocněním v oblasti
dýchacích cest. Po vyčištění organismu dětskými preparáty Hyperaktiv, Bronchi,
Symbiflor a následně Mind Help se rozhovořil, lépe se soustředil a nalezl i nové kamarády. Dnes si občas zažádá o zaslání „nějakého šnečka“, aby mu prý bylo veseleji.

AKCE
Doškolovací kurzy měření na přístroji EAM
Určeno: všem, kteří si zatím nejsou jisti v měření na přístroji Salvia nebo se chtějí zdokonalit. Kurzy na sebe nenavazují, jemožné
se zúčastnit jednoho i několika z nich. Osobní přístup lektora.
Lektor: Marie Dolejšová, Tábor
Místo konání: Na Výhledech 8, Praha 10, tel. 274 781 415
Cena školení: 200,- Kč
Doba konání: 9,00 – 15,00 hod.
Termíny konání: 16. 12. 2003, 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2., 11. 2.
a 18. 2. 2004
NUTNO SE PŘEDEM OBJEDNAT!
Stáže u ing. Vladimíra Jelínka
Určeno: všem, kteří již mají nějaké zkušenosti s detoxikační terapií a chtějí se naučit nové postřehy z praktické praxe zkušeného terapeuta
Místo konání: Praha, Na Výhledech 8, tel. 274 781 415
Termíny konání: 13. 1., 27. 1., 10. 2., 24. 2. 2004
Místo konání: Brno, Body centrum, Cejl 7, tel. 545 241 303
Termíny konání: 14. 1. a 25. 2. 2004
NUTNO SE PŘEDEM OBJEDNAT!
Základní kurz detoxikační medicíny
Určeno: lidem, kteří se chtějí seznámit s principy detoxikační
informační medicíny, nebo lidem, kteří si chtějí zopakovat základní znalosti
Místo konání: Na Výhledech 8, Praha 10, tel. 274 781 415
Cena školení: 350,- Kč
Lektor: Ing. Vladimír Jelínek
Doba konání: 9,00 – 15,00 hod.
Termíny konání: 12. 1. a 9. 2. 2004
NUTNO SE PŘEDEM OBJEDNAT!
Praktické detoxikační semináře
Téma: Optimální doba detoxikace infekčních ložisek. Pohyb toxinů v průběhu detoxikace. Správný drenážní postup.
Optimální používání preparátů Abelia, Joalis a Help. Detoxikační projevy při rozvolňování infekčních ložisek a způsoby jejich tlumení. Čínský pentagram a detoxikační vztahy.

Mladý muž, 29 let, s prvky nevyváženého
chování a častými neshodami s okolím včetně své matky, užíval tzv. měkké drogy asi 5
let. Po změření toxinů v těle dospěl k rozhodnutí s nimi skončit a organismus detoxikovat. Po užití preparátů Antidrog, Antichemik, Streson forte a Mind Help se cítí
dobře, našel si nové ubytování a s matkou
ani s okolím již nemá žádné konflikty. Rok
a půl již drogy neužívá.
S kterými preparáty máte nejlepší zkušenosti?
U klientů velice často využívám preparáty,
které pracují s nevyvážeností psychiky a emocionálních stavů, jako jsou zejména No
degen, Streson a EPP.

Lektor: Ing. Vladimír Jelínek
Místo konání: Praha, prostor vám upřesníme od 10. 1. na tel.
274 781 415
Doba konání: 9,00 – 15,00 hod.
Termín konání: 19. 1. 2004
Cena školení: 250,- Kč
NUTNO SE OBJEDNAT DO 5. 1.!
Téma: Detoxikace a astrologie, využití klimatických změn pro
detoxikaci ložisek. Racionální základ pro sestavování osobních horoskopů a souvislost s detoxikací. Prezentace nových
publikací, Slabikář detoxikace a Slovník detoxikace.
Psychologie práce s pacientem při rozvolňování ložisek.
Lektor: Ing. Vladimír Jelínek
Místo konání: Praha, prostor vám upřesníme od 26. 1. na tel.
274 781 415
Doba konání: 9,00 – 15,00 hod.
Termín konání: 2.2.2004
Cena školení: 250,- Kč
NUTNO SE OBJEDNAT DO 19. 1.!
Téma: Starověká alchymie a detoxikační medicína. Princip
všeléku – Panaceum. Holografický model vesmíru. Člověk jako
fraktální obraz v souvislosti s porozuměním vztahům čínské
medicíny. Princip tvoření a destrukce a detoxikační postupy.
Lektor: Ing. Vladimír Jelínek
Místo konání: Praha, prostor vám upřesníme od 16. 2.
na tel. 274 781 415
Doba konání: 9,00 – 15,00 hod.
Termín konání: 23. 2. 2004
Cena školení: 250,- Kč
NUTNO SE OBJEDNAT DO 9. 2.!
Ordinační den MUDr. Josefa Jonáše
Termín konání: 9. – 10. 1. 2004
Místo konání: Body centrum, Cejl 7, tel. 545 241 303
Určeno: pro stáže lékařů a pokročilých měřičů

KONGRESOVÝ DEN MUDR. J. JONÁŠE
Termín konání: 20. 3. 2004
Místo konání: Praha, místo bude upřesněno
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