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  Wolałbym mówić o czymś innym niż 
koronawirusie. Ale wszyscy jesteśmy po-
chłonięci medialnym masażem. W powo-
dzi chorych, a następnie zmarłych, znika 
ważna postać. Dzięki koronawirusowi 
umierają ludzie, którzy oprócz przewle-
kłej choroby mają długotrwałe zaburze-
nia odporności komórkowej. Jednak oso-
by te można łatwo zbadać profilaktycznie 
i zidentyfikować.

Rzeczywistą przyczyną śmierci nie jest 
wirus, ale tak zwana burza cytokinowa,

Czy możemy żyć bez strachu?
zestaw różnych zjawisk towarzyszących 
ciężkim chorobom wirusowym. Jest to 
niewłaściwa odpowiedź układu odpor-
nościowego, podobna do tego, co znamy 
z alergii, atopii czy chorób autoimmuno-
logicznych. Rozwiązując te problemy, 
możemy wykorzystać nasze preparaty do 
wejścia w procesy regulacyjne w OUN. 
Po ich zastosowaniu układ odpornoś-
ciowy wraca do swojego pierwotnego, 
naturalnego programu. Bez stymulacji, 
bez nienaturalnej zachęty, dzięki aktyw-
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ności układu odpornościowego 
ukształtowanemu przez miliony lat.

Problem jednak nie polega na tym, 
że tylko my wiemy. Manipulatorzy 
na świecie się boją. W XX wieku 
musieliśmy bać się imperialistów, 
teraz boimy się wirusa. Bardzo 
szybko włożyliśmy stare buty. 
Jednocześnie wystarczy, abyśmy byli 
lepsi. Należy kierować się zdrowym 
rozsądkiem, a co najważniejsze, nie 
bać się.

MUDr. Josef Jonáš
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P
rawidłowo funkcjonujący 
układ odpornościowy może 
stać się istotną barierą lub 
hamulcem niebezpiecznych 

chorób wirusowych, w tym COVID-19. 
Nawet laik musi mieć pewność, że 
każdy z nas ma duże szanse na spotka-
nie z koronawirusem. A mechanizmy 
obronne organizmu mają oczywiście 
duży wpływ na to, czy cierpimy na tę 
chorobę iw jakiej formie.

Rozpoznawanie antygenów 
Układ odpornościowy służy do 
rozpoznawania antygenów i obrony 
przed organizmem. Istnieje odporność 
komórkowa, substancjalna, wrodzona 
lub nabyta. Gatunki te współpracują ze 
sobą, dzięki czemu organizm jest w 
stanie odpowiedzieć na obcy antygen, 
nawet jeśli wcześniej go nie spotkał. W 
ciele są komórki, które potrafią go 
rozpoznać i zniszczyć. Wiele czynni-
ków ma znaczący wpływ na funkcjo-
nowanie układu odpornościowego. Jak 
zwykłe zmęczenie. Kiedy człowiek jest 
wyczerpany, jest to jego zdolność do 
reagowania na antygeny jest niższa.
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Odporność działa, ale z mniejszą 
skutecznością niż u osoby wypoczętej. 
Ważnymi czynnikami są stres lub 
brak snu. Ważne jest również 
odżywianie. Wręcz przeciwnie, ludzie, 
którzy twardnieją, nie są tak chorzy, a 
ich organizm jest w stanie skuteczniej 
się bronić.

Ukierunkowana 
detoksykacja
Jeśli więc zaczniemy dbać o nasz 
układ odpornościowy, jest on 

Dbanie o odporność się opłaca
Text: Robert Šimek, Foto: iStock

W obecnej trudnej sytuacji ludzie starają się bardziej bronić, noszą zasłony, 
używają środków dezynfekujących i omijają miejsca o większej koncentracji ludzi. 
Przede wszystkim powinni pomyśleć o wzmocnieniu mechanizmów obronnych 
swojego organizmu.

w stanie wyciągnąć nas z każdego ba-
łaganu. Dotyczy to także dróg odde-
chowych. Dlatego odtruwamy się przy 
pomocy preparatów: Anti-Anti-B, 
Rescirk, Ver oraz Immunocomplex. 
Dzięki temu zalecanemu zestawowi 
można aktywować obronę immuno-
logiczną naszego organizmu przed 
mikroorganizmami wdychanymi ze 
środowiska zewnętrznego. A więc 
także przeciwko różnym wirusom.

Aby uczynić immunoaktywację 
jeszcze doskonalszą, nie wolno nam 
zapominać o niezwykłym obciążeniu 
psychicznym, którego wszyscy doświa-
dczamy, a które należy usunąć z orga-
nizmu w taki sam sposób, jak każdą 
inną niebezpieczną toksynę. Wykorzy-
stamy preparaty: Emotion, Tens i 
Afirm.

W ramach psychicznej obrony przed 
COVID-19 zalecamy wyłączenie 
telewizora i nie czytanie gazety. 
Pomyśl o nowych możliwościach, 
jakie daje nam ten trudny czas i weź 
zarządzanie swoim życiem i zdrowiem 
w swoje ręce. Marion jest gotowa 
pomóc Ci tak bardzo, jak to tylko  
możliwe. 



K omórka wybiera programy 
DNA do wykorzystania 
białek. Swoją produkcją

zarządza przez całe życie. Mech-
anizmy kontrolujące geny nie zna-
jdują się w DNA. Dlatego samo 
odczytanie DNA go nie ujawnia. To 
są mechanizmy epigenetycz-ne. Ich 
zmiany są kluczowe dla zachowania 
dobrego zdrowia. Biorą również 
udział w procesie starzenia, ale są 
łatwe do opano-wania i w większości 
odwracalne.

Wpływ na pokolenia
Jednym z wpływów epigenetycznych 
jest wpływ środowiska. Genetyk 
Taťána Maříková podaje to na przyk-
ładzie przetwarzania mleka krowie-
go. Jednak w Europie dzięki hodowli 
krów powstał gen, który utrzymuje 
aktywną produkcję laktazy przez 
całe życie. Natomiast w przypadku 
zapalenia jelit i zaburzenia mikroflory 
jelitowej gen ten jest wyłączony. To 
jest efekt epigenetyczny.
Epigenetyka wpłynęła na pokolenia. 
Wykazano, że kiedy matki stosują 
dietę redukcyjną lub nie mają dostę-
pu do pożywienia w czasie ciąży, 
ustawienia epigenetyczne wyzwalają 
zdolność dziecka do maksymalnego 
wykorzystania składników odżyw-
czych. Ale kiedy takie dziecko ma 
dostęp do nadmiaru pożywienia, bę-
dzie wyjątkowo otyłe i będzie cier-
pieć na zaburzenia metaboliczne. 
Dzięki wpływom epigenetycznym 
dieta może pokonać sprzęt gene-
tyczny. Specjalnie wyhodowany 
szczep myszy ze zwiększoną skłon-
nością do raka, cukrzycy lub chorób 
naczyniowych otrzymywał różne su-
plementy diety, głównie witaminy z 
grupy B. Zdrowe szczenięta rodziły 
się bez skłonności do tych chorób. 
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Modlitwa i detoks 
Stres to bardzo ważne środowisko 
epigenetyczne. Kanadyjska ankieta 
przeprowadzona w 1998r. dotyczyła 
kobiet w ciąży, których dzieci były 
następnie obserwowane do 2014r. W 
1998r. część Kanady nawiedziła kata-
strofa śnieżna z przerwami w dosta-
wach prądu, transportu i dostaw. 
Dzieci były bardziej narażone na 
zaburzenia odporności i zmiany 
metaboliczne. Częściej występowały 
również zaburzenia pracy mózgu. 
Czynniki epigenetyczne powodują 
zmiany genetyczne, które są przeka-
zywane przyszłym pokoleniom. 

Na przykład strach przed ciemnoś-
cią lub wężami zaczął się w odległej 
przeszłości. Chociaż nie wiemy o 
takim niebezpieczeństwie, pozo-
staje ono zakodowane genetycznie. 
Podobna do tendencji do picia zbyt 
dużej ilości alkoholu lub palenia. 
Ponadto zaburzenie immunologicz-
ne spowodowane zanieczyszczo-
nym środowiskiem jest zakodowane 
w DNA, co daje początek pokole-
niom alergików. I odwrotnie, medy-
tacja, relaksacja lub modlitwa 
powodują zmianę genów na lepsze. 
Detoksykacja jest więc darem dla 
przyszłych pokoleń.

Wpływ epigenetyki na zdrowie
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Epigenetyka to nauka, która bada mechanizmy włączania i wyłączania 
określonych genów. Wyposażenie genów jest takie samo we wszystkich 
komórkach, ale różne komórki zachowują się inaczej. To zależy od tego, 
które grupy genów są aktywne.
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U
kład limfatyczny odtwarza 
naczynia krwionośne. 
Składa się, podobnie jak 
układ naczyniowy, z naczyń

włosowatych, naczyń limfatycznych i 
łodygi limfy. Nie wpływa do serca tak 
jak do układu krwionośnego, ale 
wpływa do silnej żyły głównej, gdzie 
limfa miesza się z krwią. Częściowo 
wpływa również na dostarczanie 
składników odżywczych do piersi, 
gdzie bierze udział w produkcji mle-
ka matki. Wynika z tego jasno, że 
jakość treści jelitowej jest bardzo 
ważna podczas karmienia piersią. Z 
substancji wchłanianych z jelita,
staje się limfą.

Wychwytywanie 
mikroorganizmów 
W diagnostyce EAV rozróżniamy 
układ limfatyczny i limfę. Oprócz 
opisanych substancji w limfie obec-
ne są również limfocyty T i limfocyty 
B. Ich jakość mówi wiele o jakości
odporności komórkowej.
Osobliwością układu limfatycznego
są węzły chłonne. W krótkich
odstępach czasu wprowadza się je
między naczynia limfatyczne.
Tworzą grupy regionalne, chroniąc
w ten sposób określony obszar
organizmu, taki jak głowa, kończyny
górne i tym podobne. Są rodzajem
filtrów, które wyłapują mikroorganiz-
my, dzięki czemu nie rozprzestrze-
niają się w organizmie i są elimino-
wane. Węzły chłonne to miejsca,
które łatwo tracą przepuszczalność,
a mikroorganizmy są przyczyną
upośledzonej przepuszczalności.

MARION
INFO

pro lymfu. Stane se to díky mikro-
organismům, toxickým látkám či 
nádorově zmnoženým lymfocy-
tům. Lymfatické nádory, Hodgkin-
ské a Non-hodgkinské lymfomy 
jsou samostatnou kapitolou, která 
souvisí s kostní dření, nikoliv s lym-
fatickým systémem. Nejčastější 

Skuteczne połączenie 
Układ limfatyczny jest zorganizo-
wany w sieć. Tak więc, gdy niektó-
re węzły zostaną zatkane, chłonka 
trafia do odpływu. Jednak często 
występuje mięsień szkieletowy, 
czyli aktywność fizyczna. 

Lymmex oczyszcza układ limfatyczny
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Układ limfatyczny spełnia dwie funkcje: dostarcza do komórki składniki 
odżywcze, zwłaszcza białka i tłuszcze oraz usuwa produkty przemiany materii 
z komórki poza OUN. Do tej pory stosowaliśmy Agil-Tox w kapsułkach do 
oczyszczania układu limfatycznego, teraz mamy nowy spray Lymmex.

stagnaci lymfy, hlavně v končeti-
nách. Následuje lymfatický otok, 
který může dosáhnout gigantických 
rozměrů (tzv. sloní noha). Lymfatický 
systém také může být poškozený 
autoimunitní aktivitou. 

Lymfatické cévy nemají vlastní 
svalový pohon. Spoléhají na stahy 

Z punktu widzenia pentagramu 
układ limfatyczny należy do obwodu 
śledziony. Dlatego lubimy łączyć 
preparaty Lymmex z Liencirk. To 
bardzo skuteczne połączenie i 
wierzę, że wkrótce polubi to wielu 
terapeutów.
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W
yższe organizmy nauczyły 
się żyć z wirusami. Są czę-
ścią naszych komórek, 
ponieważ są pasożytami

 komórkowymi. Stanowią znaczną 
część naszej puli genów. Od czasu 
do czasu mogą wymknąć się spod 
kontroli i wywołać chorobę. Żaden 
organizm nie jest ich pewien. Lub 
infekują osobę z zewnątrz, zwykle 
przez układ oddechowy (grypa, 
wirusy penum, koronawirusy), 
czasem przez skórę (werukawirusy) 
przez drogi rodne (wirusy brodaw-
czaka) lub układ pokarmowy (hepa-
wirusy).

Właściwe kierowanie armią 
Organizm broni się przed infekcją 
wirusową przez przeciwciała, odpor-
ność komórkową (limfocyty T, fago-
cyty) oraz odporność na substancje.
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Jeśli te czynniki  odporno-
ściowe działają dobrze, or-
ganizm ma bardzo silny i 
funkcjonalny system obron-
ny. Ale armia musi być od-
powiednio prowadzona. Nie 
ma dyscypliny bez przy-
wództwa. Nie mamy innej 
obrony przed wirusami po-
chodzącymi z zewnątrz ani 
przed wirusami żyjącymi w 
naszym organizmie. 
Przeciwciała uzyskuje się 
poprzez spotkanie z wiru-
sem w przeszłości, immuni-
zację i trening w układzie 
limfatycznym jelita (płytki 
Peyera lub agregaty limfa-
tyczne). Przeciwciała wska-
zują wirusy, które przenikają
do ciała. Wiążą się z anty-
genem wirusa i niszczą go. 

VER pomoże z problemami po koronawirusie
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Wirus nie jest najmniejszym i najprostszym białkiem reprodukcyjnym na 
świecie. Od jakiegoś czasu znamy cząsteczki subwirusowe, takie jak priony. 
Dlatego nie możemy wykluczyć, że nauka odkryje coś jeszcze mniejszego i 
bardziej prymitywnego.

Następnie pojawiają się fagocyty, 
które transportują inaktywowany 
wirus.Ludzkość ma do dyspozycji 
bardzo niewiele substancji chemicz-
nych, które mogą zabić wirusy. Immu-
nizacja jest znacznie bardziej skutecz-
na od szczepienia. Problem polega 
jednak na tym, że wirusy bardzo łatwo 
zmieniają swój genotyp, przez co 
szczepienie wymyka się.

Eliminacja powikłań
Często nie jest możliwe wyproduko-
wanie skutecznej szczepionki, na 
przykład przeciwko HIV. Niektóre 
wirusy powodują ostre lub przewlekłe 
stany zapalne, inne są rakotwórcze 
(HIV, EB, HPV, retrowirusy).

Oczywiście Ver nie może zabi-
jać wirusów. Nie zastępuje ukła-
du odpornościowego, który jest 
podstawową ochroną, ale dzięki 
informacjom stymuluje pamięć 
immunologiczną. Zwiększa to 
szanse na pokonanie przewle-
kłej infekcji wirusowej. Obecnie 
Ver został rozszerzony,  bardzo 
dobrze udokumentowano, że 
problemy sercowe, naczyniowe, 
nerwowe lub oddechowe utrzy-
mują się po przezwyciężeniu 
infekcji koronawirusem. 
Preparat Ver został na nowo 
wyposażony w właściwości 
odtruwające, które mają na celu 
wyeliminowanie powikłań po 
wirusowych. Biorąc pod uwagę, 
że w samych Czechach spo-
dziewanych jest kilka milionów 
chorób, może to być bardzo 
korzystne. 
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P owszechnie wiadomo, że 
preparaty Marion mogą po-
móc zarówno dorosłym, jak 
i dzieciom. Ale są tak uniwer

salne, że działają również na zwie-
rzętach. Monika Šteflová z Ústrašín 
w regionie Pelhřimov podzieliła się z 
nami dwoma swoimi sukcesami, w 
których prawidłowo wykorzystała 
produkty Mun, Kok, Tens i Bor.

Dysbioza z infekcją
Pierwszy przypadek dotyczył jedno-
rocznej dziewczynki, która od uro-
dzenia cierpiała na wodniste stolce, 
bezsenność i płacz.
Miała kilka testów i lekarstw, ale nie 
było poprawy. „Poradzono mojej 
matce, żeby wpadła. Przyszła na
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konsultację, gdzie użyłam urządze-
nia Akuport M1 + do wykrywania 
dysbiozy jelitowej i infekcji mikrobio-
logicznej ”- napisała Monika Šteflo-
vá. Po tym badaniu zaleciła przyjmo-
wanie Mun i Kok - raz dziennie w 
celu rozprowadzenia pięciu dawek 
na brzuszku dziecka. „Już po dwóch 
dniach matka zgłosiła poprawę snu i 
mniej więcej w ciągu tygodnia twa-
rdszą konsystencję stolca. Dziew-
czyna ogólnie się uspokoiła i ten 
stan utrzymuje się - dodaje terapeu-
tka. Mun jest przystosowany do 
pracy z odpornością, której funkcjo-
nowanie zasadniczo zapewniają 
dwa narządy: jelito z tkanką odpo-
rnościową płytki Peyera i mózg.

Mun współpracuje z nimi oboma. 
Kok, jak sama nazwa wskazuje, 
działa na mikroorganizmy i kokę.

Nerwowy w dotyku
W drugim przypadku główną rolę ode-
grała czteroletnia klacz Charlotte. „Na 
początku sierpnia tego roku mój klient 
Jakub podczas konsultacji zadał mi 
pytanie o swoją klacz. Cierpiała na 
wielki niepokój i denerwowała się przy 
każdym dotknięciu ”- powiedziała 
Monika Šteflová. Poprosiła więc 
klienta o przyniesienie kilku sierści 
swojej klaczy, które mogłaby użyć 
urządzenia EAV do przetestowania 
pod kątem toksycznych ładunków. 
„Odkryliśmy stres i infekcję bakteryjną 
wywołaną przez Borelia. Poleciłam 
więc preparaty Tens i Bor - z każdej z 
10 dawek raz dziennie rozprowadzić 
na skórze w miejscu, gdzie jest mniej 
włosów - dodała. Zabieg zadziałał 
bardzo dobrze, więc po około tygodniu 
Jakub zadzwonił z informacją, że jego 
klacz się uspokoiła i wytrzymała 
pieszczoty. W ciągu 14 dni nastąpiła 
ogólna poprawa.
Preparat Tens zpobiega stresowi. Eli-
minuje przyczyny psychologiczne i od-
truwa odpowiednie struktury mózgu. 
Często jest łączony z Anti-Anti B. 
Borelię pomaga wyelimi-nować Bor.

Płacząca dziewczynka i niespokojna klacz
Text: Robert Šimek, Foto: iStock

Jakiś czas temu postawiliśmy czytelnikom wyzwanie, aby przesłać nam swoje doświad-
czenia z przygotowaniami Marion. Tym razem otrzymaliśmy telefon od terapeutki Moniki 
Šteflovej, której udało się pomóc rocznej dziewczynce i niespokojnej klaczy, która 
cierpiała na infekcję wywołaną przez Borelię.

Monika Šteflová
Ústrašín 65, Pelhřimov, 
393 01  
Tel.:  720 120 479  
E-mail: 
steflova.monika@seznam.cz
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D banie o jakość żywienia za-
czyna się od odpowiedniej 
diety kobiety przed zajściem 
w ciążę. Karmienie piersią

to podstawa bezproblemowego roz-
woju. Wspomaga układ odpornościo-
wy dziecka, ogranicza rozwój różno-
rodnych chorób, zmniejsza ryzyko 
alergii, egzemy, wspomaga rozwój 
układu nerwowego itp. Problem pole-
ga na tym, że z biegiem lat dzieci co-
raz częściej karmione są dietą prze-
mysłową, która dostarcza organizmo-
wi pustych kalorii bez substancji och-
ronnych. Rezultatem jest ogromny 
wzrost nadwagi i otyłości.

Motywacja to podstawa
Dlatego dobrze jest odpowiednio 
motywować dzieci. Mogą aktywnie 
pomóc w przygotowywaniu posiłków, 
robieniu zakupów, wymyślaniu 
nowych przepisów. Wtedy z 
niecierpliwością czekają na nowe 
posiłki, w rodzinie znikną kłótnie, 
zapanuje współpraca i powstanie 
pozytywna atmosfera.

Jeśli nie zjemy śniadania, zgłod-
niejemy i nadrabiamy straconą 
energię w ciągu dnia, szczególnie 
wieczorem. Ponadto jesteśmy spra-
gnieni czegoś dobrego, dlatego tak 
ważne jest regularne jedzenie. Daj 
dzieciom mniejsze porcje, ale częściej 
w ciągu dnia. Gotuj w zróżnicowany i 
zrównoważony sposób. Nigdy nie 
pomijaj podstawowych makroskład-
ników z pożywienia, czyli białek, tłusz-
czów i cukrów czy witamin i minera-
łów, które są absolutnie niezbędne do 
prawidłowego rozwoju dziecka.

Nie nagradzaj słodyczami 
Zwróć uwagę na jakość tego, co 
kupujesz i z czego przygotowujesz 
jedzenie. 
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Wybierz produkty naturalne, a nie 
kolorowe, słodzone z dodatkiem 
szeregu innych substancji. Połącz 
potrawy ze sobą i smacznie. Po 
prostu spraw, by gotowanie było 
przyjemnością.

Zastąp nieodpowiednie pokarmy 
podobnymi, ale zdrowszymi. Daj 
swoim dzieciom jak najwięcej suro-
wej żywności i pełnowartościowych 
produktów bogatych w błonnik. 
Alternatywne tłuszcze pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego. Zwróć 
także uwagę na prawidłowe prze-
chowywanie i trwałość. Ogranicz 
przygotowywanie kiełbasek, smażo-
nych produktów, a zwłaszcza nie 
nagradzaj dzieci słodyczami. 
Rozwinie nawyk, którego nie będą 
w stanie zerwać nawet w wieku 
dorosłym. Jeśli już musisz słodzić, 
wolisz węglowodany złożone od 
prostych. Uważaj szczególnie na 
rafinowane cukry.

Zdrowie dzieci można wspierać dietą 
Text: Pavlína Podloučková, Foto: iStock

Diety dzieci powinny być zróżnicowane i obejmować wszystkie podstawowe 
rodzaje żywności, takie jak owoce, warzywa, mięso, zboża, rośliny strączkowe 
i produkty mleczne. Wręcz przeciwnie, dobrze jest oszczędzać cukrami.
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dozwolony, kurs odbędzie się online w formie 
wideokonferencji. Zgłoś na e-mail: 
jonas.recepce@seznam.cz, temat e-mail: 
DIAGNOSTYKA
Firma Marion, sro organizuje szkolenia dla 
konsultantów detoksykacji Marion oraz 
absolwentów podstawowego kursu pomiaru 
aparatem EAV Ćwiczenie pracy z instrumentem 
EAV i wyjaśnianie najważniejszych wpływów na 
proces pomiaru. Baza danych Marion Data: 5 
grudnia 2020 r., W godz.10.00-16.00 Miejsce: 
siedziba Marion,
Orlická 9, Praga 3, II. podłoga
Wykładowca: inż. Evžen Peleška
Cena: 850 CZK / os. Płatność na miejscu
Kurs przeznaczony jest dla 10 osób. Nie ma 
pojemności
Ze względów technicznych należy zwiększyć. 
Zgłaszaj przez e-mail: 
jonas.recepce@seznam.cz, temat e-mail: 
SZKOLENIE

Zaproszenie na kursy i seminaria

Firma Marion, s. R. O., organizuje kursy
dla terapeutów - początkujących
Podstawowa orientacja w technice pomiaru 
urządzeniem Akuport M1 +
Termin: 21 listopada 2020 r., W godz.10.00 - 
16.00 Miejsce: siedziba Marion,
Orlická 9, Praga 3, II. podłoga
Wykładowca: inż. Evžen Peleška
Cena: 200 CZK / os. Płatność na miejscu
Kurs przeznaczony jest dla pierwszych 10 
kandydatów. Z przyczyn technicznych nie jest 
możliwe zwiększenie pojemności. Zgłoś na e-
mail: jonas.recepce@seznam.cz, temat e-maila: 
KURS
MUDr. Josef Jonáš i firma Marion, s. R. O., 
organizują kurs diagnostyki i nowych preparatów
Data: 28 listopada 2020 r. Od godz. 10:00
Miejsce: siedziba Marion,
Orlická 9, Praga 3, II. Podłoga
Wykładowca: MUDr. Josef Jonas
Cena: 200 CZK / os. Płatność na miejscu
Kurs przeznaczony jest dla pierwszych 10 
kandydatów. Jeśli nie udział osobisty nie jest 
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