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Od 25 lat systematycznie pracuję 
nad projektem medycyny detoksy-
kacji i immunoaktywacji. Wiemy, że 
nasze preparaty Marion są progra-
mowalne. Wszystko na tym świecie 
jest digitalizowane. Nie inaczej jest 
z naszymi preparatami. Medycyna 
to organizacja paramilitarna o 
ustalonych zasadach, rozkazach, 
stopniach. Właściwie nie da się 
przeniknąć do tej twierdzy. Gdyby 
były nas tysiące, dziesiątki tysięcy, a 
raczej miliony, moglibyśmy mieć

Digitalizacja dla uproszczenia
szansę. Jednak w tej walce jest nas  
tylko garstka wojowników. Może-
my być skazani, ale może jesteśmy 
iskrą, która zapala pochodnię. Zos-
tawmy to koniowi, ma większą gło-
wę. W każdym razie jest jeszcze 
czego szukać, wymyślać, ulepszać.
Naszym życzeniem jest uproszcze-
nie całego procesu detoksykacji, 
uczynienie go bardziej przejrzys-
tym. Czasami myślę, że popełniamy 
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błąd. Przeżyłem czas, kiedy sprytny 
człowiek jednym preparatem pod-
bił pół świata. Posiadamy rewelacy-
jne preparaty do regulacji wysokie-
go ciśnienia krwi, cholesterolu, ale-
rgii, zespołu pocovidowego, obcią-
żenia szczepieniami. Setki milionów 
ludzi z radością powitałoby coś ta-
kiego, aby wziąć taką laskę piel-
grzyma jak Chrystus i iść wśród 
nich. Szkoda, że   moje nogi już mi 
tak nie służą.

MUDr. Josef Jonáš
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E pidemia covid stopniowo wy-
biera spośród bogatej grupy 
osób o słabej odporności prze

ciwwirusowej. Jednak osoba może 
nie mieć słabej odporności śluzów-
kowej lub limfocytarnej. Wystarczy, 
że organizm wykazuje oznaki chro-

nicznego stresu, niepokoju, smutku, 
zmartwień lub dysharmonii. Może 
być sfrustrowany, przygnębiony emo-
cjonalnie, może mieć zatrute serce, 
może utracić radość i wesołość, może 
mieć syndrom chronicznego zmęcze-
nia lub brak energii życiowej. Wszyst-
ko to znacznie zmniejsza funkcjonal-
ność układu odpornościowego. Na-
wet gdyby był doskonały i pracował 
jak szwajcarski zegarek, napięcie, 
stres, niepewność, cierpienie lub nie-
pokój rzuciłyby go na kolana. Wirus 
ma wtedy wyraźną ścieżkę.
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Nagromadzenie toksyn   
Państwo, a raczej rząd jednego czło-
wieka i jego sługusów, od dawna dąży 
do szerzenia epidemii strachu i niepe-
wności. O wiele więcej ludzi zmarło i 
umrze z powodu tej epidemii niż z 
powodu koronawirusa. Obecność 
tych psychicznych trucizn powoduje 

nagromadzenie toksyn w tkankach. 
Przebijają się one przez ochronną po-
włokę narządów, a toksyny w końcu 
atakują sam narząd. Jak myślisz, w jaki 
sposób płuca słabną, aby stać się łat-
wym łupem dla koronawirusa ? Myśli-
my w kontekście informacyjnym i ene-
rgetycznym. Długotrwałe napięcie psy-
chiczne, przygnębiony nastrój partnera 
lub napięta sytuacja w rodzinie przebi-
jają ochronną powłokę energetyczną 
płuc , osłabiają je i stają się one łatwymi 
ofiarami dla koronawirusa.

Przed covidem, za covidem nikt nie może stać
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Widzisz, do czego służy rymowanka. Wielu marzyło i pamiętało beztroskie zabawy 
dla dzieci. Ale szybko obudźmy się do teraźniejszości.

Szczęście przeciwko wirusowi
Infekcje wirusowe różnych typów 
aktywują inne mikroorganizmy. Wie-
le objawów jest związanych z aktyw-
nością innych mikroorganizmów, 
których w każdym organizmie jest 
wiele. Musimy pamiętać, że dziedzi-
czenie, zaobserwowane zachowania

rodziców, utrata zainteresowania ro-
dzicielskiego dzieckiem, brak wspól-
nych emocji i szereg innych czynni-
ków wpływa na naszą psychikę, spra-
wiając, że nasza psychika jest podat-
na na traumy, których doświadczamy 
od dwóch lat. Potraktujcie ten arty-
kuł jedynie jako refleksję na temat 
prymitywnego mechanicznego pos-
trzegania ochrony przed covidem. 
Im szczęśliwszy naród, im szczęśliw-
sza rodzina, im szczęśliwsza osoba, 
tym mniejsze szanse ma wirus.
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Nadchodzące zmiany są prawdo-
podobnie znacznie bardziej ro-
zległe, niż możemy sobie wyo- 

brazić. Jednak niektórzy bardziej wra-
żliwi ludzie twierdzą, że skutki tych 
zmian będą bliższe prawdy i pozwolą 
na zamanifestowanie jeszcze nie za-
manifestowanego potencjału ludzkie-
go we wszystkich obszarach, które 
wnoszą do życia sens, radość i przyje-
mność. Pozostańmy jednak na razie 
przy temacie detoksykacji Marion 
MUDr. Josefa Jonáše. 

Nieodkryte granice
Zasada, na której się opiera, wydaje 
się być naprawdę ponadczasowa. 
Idzie w parze ze współczesnymi spo-
sobami rozumienia natury materii i 
istnienia. Opiera się na solidnych fun-
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damentach, latami weryfikowanych 
w codziennej praktyce przez samego 
autora metody.  Metoda detoksyka-
cji Marion ma jeszcze nieodkryte gra-
nice swojego potencjału, jest bezpie-
czna pod wszystkimi znanymi wzglę-
dami i ze swej natury może być tylko 
korzystna. Jej masowe stosowanie, 
jak mocno wierzymy, potwierdzi fun-
kcjonalność i uniwersalną użytecz-
ność, o czym świadczą niesamowite 
wyniki osiągane przez samego auto-
ra w dziedzinie holistycznej opieki 
zdrowotnej przez wiele lat.

Informacja to podstawa
Nowe sposoby komunikacji i maso-
we wykorzystanie technologii przy-
czyniają się do powszechnej akcep-
tacji faktu, że informacja jest  esencją

funkcjonowania egzystencji i wszy-
stkiego w nas i wokół nas. Podczas 
interakcji zdarzają się sytuacje, w 
których informacje trzeba w jakimś 
celu przekonfigurować, aby procesy 
prowadzące do wyznaczonego celu 
przebiegały w sposób naturalny. 
Szybki rozwój wielu ważnych para-
metrów w naszych warunkach życia 
wpływa również negatywnie na na-
turalny proces adaptacji do zmian. 
Tu także można pozytywnie inter-
weniować w sposób informacyjny i 
w sposób naturalnie złożony dosto-
sować podejście organizmu w sen-
sie harmonizacji procesów prowa-
dzących do wzrostu zdolności wew-
nętrznej adaptacji do warunków 
zewnętrznych.

Zasada detoksykacji jest ponadczasowa
Text: Ing. Evžen Peleška, Foto: iStock

Wierzymy, że nasza wspólna praca z wieloma pasjonatami i profesjonalnie bardzo 
dobrze wyposażonymi terapeutami potwierdzi nadzieje, jakie pokładamy w 
metodzie detoksykacji jako ważnym filarze opieki zdrowotnej.



Światowe media od prawie dwóch 
lat opisują objawy covid-19. Znają 
przyczynę choroby, a nie leczenie.

Wiwatują entuzjastycznie, gdy odkryją 
symptom, który różni się nieco od in-
nych wirusów. Za normalne uważamy, 
że po półpaścu przez miesiące i lata 
możemy odczuwać silny ból w okolicy 
wysiewu zmian na skórze. Bezradna 
medycyna przyjęła nawet naturalny 
środek, palący składnik niektórych ro-
dzajów papryki – kapsaicynę.
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W postcovidowych ośrodkach przy- 
bywa zmęczonych i wyczerpanych 
ludzi. Medycyna nie ma pojęcia, że   
w śródmózgowiu znajduje się pasek 
tkanki nerwowej zwany „formatio 
reticularis”, który określa jego akty-
wność, jeśli dana osoba jest zmę-
czona i senna lub czujna i świeża.

Detoksykacja zna przepis     
W latach 90. odnotowano szczyto-
wą częstotliwość występowania tak 
zwanego CFC, zespołu chroniczne-
go zmęczenia.  Za ten objaw ludzie 
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otrzymywali rentę inwalidzką. 
Przyczyna została wyraźnie okre-
ślona, wirus o nazwie EB - Epstein 
Barr. Nie wiem, co robią w ośrod-
kach postcovidowych, ale w medy-
cynie detoksykacyjnej detoksyku-
jemy wspomniany formatio reti-
cularis za pomocą Mitox, Pha-
rmexit, Met, może nawet Dechem 
lub Orgatox. Na pewno odnie-
siemy sukces. Covid nie przypad-
kowo wybrał formatio reticularis. 
Wiele osób ma problemy z tym 
kawałkiem mózgu. Problem obja-
wia się nie tylko zmęczeniem, ale 
także bezsennością, sennością, nie-
pokojem czy drętwieniem. Więk-
szość pacjentów ma duszność po 
covidzie. Może starożytna medy-
cyna chińska powinna dojść do 
głosu?

Tkanka jest ważna
Według tradycyjnych chińskich 
lekarzy, płuca są motorem energii.
Ale są też źródłem żalu. Polecam 
Liencirk, Emotion, Mitox i Rescirk.
Jedna dawka (kropla) jako dodatek 
przynajmniej raz dziennie. Jako lek
na płuca poleca się żeń-szeń. Ludzie
muszą szybko nabrać odporności . 
Naruszona jest wyściółka pęcherzy-
ków płucnych i oskrzelików (oskrze-
li), tam szukam innych toksyn. Płuca
współczesnego człowieka nie są już 
w dobrym stanie z powodu toksyn 
przenoszonych przez unoszący się 
w powietrzu pył. Być może wrócimy 
do innych objawów zespołu post-
covide. Tkanka, która przenosi 
toksyny, jest zawsze ważna.

Ktokolwiek szuka, znajdzie to w covidzie
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Podstawą medycyny jest opis objawów występujących we wszystkich znanych 
chorobach. Dlatego większość obecnych metod leczenia ma charakter objawowy. 
Suma objawów tworzy syndrom, a zespoły diagnozę - nazwę choroby.
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C o najmniej połowa osób, któ-
re przychodzą do mojego ga-
binetu, wśród swoich proble-

mów wymienia uczucie zmęczenia. 
Przede wszystkim musimy podzie-
lić zmęczenie jako objaw na dwie 
kategorie.
Zmęczeniu często towarzyszą inne 
choroby, takie jak anemia, nowo-
twory, infekcje i wiele innych sta-
nów patologicznych. Takie zmę-
czenie nazywane jest objawowym i 
na pewno nie jest przedmiotem 
naszego zainteresowania. Ale zmę-
czenie może być również idiopaty-
czne, którego natura jest nieznana.
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Jest to stan niemierzalny, a jego 
ocena jest całkowicie subiektywna. 
Oczywiście takie zmęczenie ma 
swoje przyczyny, ale ponieważ 
znajduje się w układzie nerwowym, 
nie jest łatwo je leczyć.

Zespół chronicznego 
zmęczenia
Jedną z przyczyn może być zespół 
przewlekłego zmęczenia. Pojawił 
się masowo pod koniec ubiegłego 
wieku. Osiągnął taką intensywność, 
że unieruchomił wiele osób. 
Zajmowali się tym psychiatrzy, 
immunolodzy, interniści, psycholo-

dzy i inni. W ostatnich latach nadal 
często go spotykam, ale nie tak 
często. Wirus EB został zidentyfiko-
wany jako czynnik sprawczy. Dziś 
wiemy, że przyczyną może być rów-
nież przewlekła borelioza lub wirus 
kleszczowego zapalenia opon móz-
gowo-rdzeniowych, a nawet, jak 
widzimy w tej chwili, covid. Miejsce 
działania znajduje się w środkowym 
mózgu w strukturze formio reticula-
ris. Nie ma jednego produktu na ten 
rodzaj zmęczenia. Przede wszystkim 
należy oczyścić konstrukcję uniwer-
salnymi preparatami Pharmexit, 
Met, Exadit, Mun, Dechem i 
Orgatox. Następnie monitorujemy 
pozostałości drobnoustrojów. 
Organizm może je usunąć sam lub 
możemy mu pomóc preparatami 
Bor lub Ver.

Usunięcie przy okazji
Syndrom chronicznego zmęczenia 
należy do obwodu śledziony, co 
oznacza, że   bardziej zagrożone są 
osoby, które dużo o wszystkim 
myślą, są bardziej zagrożone. Osoby 
z przewagą centralnego napięcia 
przywspółczulnego cierpią na podo-
bne problemy. Detoksykacja jest 
praktycznie taka sama. Tylko miejsce 
śledzenia sukcesu lub porażki jest 
gdzie indziej. Poszukujemy jej w 
autonomicznym układzie nerwo-
wym, bo mamy preparaty uni-
wersalne. Często zdarza się, że przy 
okazji eliminujemy uczucie zmęcze-
nia jako produkt uboczny deto-
ksykacji. Może tak być, gdy zmęcze-
nie pojawia się jako część depresji 
larwalnej.

Przyczyn zmęczenia może być wiele
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Uczucie zmęczenia jest jednym z niezwykłych zjawisk ludzkiego życia. Nie wiemy, 
czy zwierzęta mogą cierpieć z powodu nienaturalnego zmęczenia. Jednak bardzo 
często towarzyszy człowiekowi.
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C zęsto mówi się, że białko 
mleka (kazeina), cukier mle-
czny (laktoza) lub białko 

zbożowe (gluten) mogą powodować 
problemy zdrowotne. Znaleźliśmy też 
wielu wegetarian lub wegan, czasem 
frutarian lub zwolenników surowej 
żywności. To wszyscy ludzie, którzy 
martwią się problemami metabolicz-
nymi, ponieważ metabolizm, prze-
miana materii, jest niezbędnym pro-
cesem, który pozwala organizmowi 
żyć przez wiele lat.

Przyczyną jest toksyna
Poprzez metabolizm organizm 
pozwala komórkom na regenerację,
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a produkty przemiany mate-
rii stają się truciznami. Najłat-
wiej zrozumieć zaburzenia 
podstawowego metaboliz-
mu żywności. Oczywiście, że 
najważniejszą rzeczą jest 
poznanie natury i przyczy-
ny tego zaburzenia. My, te-
rapeuci detoksykacji, mamy 
łatwo. Wiemy, że przyczyną 
jest toksyna, potencjalnie 
toksyczna substancja, która 
nawet w niewielkich iloś-
ciach może być przyczyną 
dysharmonii życiowych lub 
medycznie ważnych funkcji 
organizmu człowieka.

Oczywiście wiemy o istnieniu gene-
tycznych zaburzeń przemiany mate-
rii, takich jak celiakia, czy nawet tru-
dnych do życia zaburzeń, takich jak 
fenyloketonuria. Jednak te zaburze-
nia są poza naszym zakresem.

Skomplikowane procesy 
Wręcz przeciwnie, nabyte zaburze-
nia metaboliczne są bardzo popu-
larne wśród terapeutów detoksyka-
cji. Praca z nimi zawsze wymaga co 
najmniej dwóch etapów detoksyka-
cji, czasem nawet trzech. Trzecim 
krokiem jest dieta, jeśli odkryjemy 
pokarm, który jest bezpośrednio 
odpowiedzialny za zaburzenie.

Nie zawsze jest to jednak mo-
żliwe, ponieważ procesy me-
tabolizmu są bardzo skompli-
kowane i obejmują setki sub-
stancji – metabolitów.

Nasz obecny poziom 
wiedzy pozwala nam 
zdefiniować tylko nie-
które metabolity. Mamy 
jednak również możli-
wość tworzenia uniwer-
salnych pojęć, których 
nie możemy bezpośred-
nio zdefiniować. Te zna-
ne i nieznane metaboli-
ty zawarte są w Meta. 
Zawiera podstawowe 
metabolity żywności, ta-
kie jak gluten czy kaze-
ina, a także wiele innych 
metabolitów, takich jak 
różnego rodzaju alkoho-
le i inne substancje.

Z preparatem Meta przeciwko metabolitom
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Meta to jeden z uniwersalnych preparatów. Oznacza to, że automatycznie uruchamia 
detoksykację kilkuset tkanek i narządów. Ponadto wpływa na pozostałości metabo-
litów z teraźniejszości i przeszłości, czego inne preparaty nie mogą zrobić.



Organowe i tkankowe

Ac – trądzik, pierścień migdałowy 
Artis – detoksykacja stawów
Auro – układ słuchowy
Autim – zaburzenia autoimmunologiczne 
Bak – bakterie 
Bcl – pałeczki
Betum – łagodne nowotwory
Bor – borrelia, FSME
Brein – mózg, rdzeń kręgowy
Clim – klimakterium
Col – jelito grube i cienkie
Corcirk – serce
Cut – skóra
Elerg – alergie
Gas – żołądek, brzuch
Gyn – system ginekologiczny 
Hepcirk – wątroba
Horr – problemy hormonalne 
Hyperten – wysokie ciśnienie krwi 
Chlam – chlamydia
Kok – ziarniaki, coccus
Liencirk – śledziona
Lymmex – układ limfatyczny 
Mam – piersi
Mig – migrena
Mun – odporność
Myk – grzyby i pleśnie
Nechol – cholesterol
Ocul – oko
Pan – trzustka
Par – pasożyty
Penev – nerwy obwodowe
Prost – prostata
Rescirk – układ oddechowy
Resys – preparat mikrobiologiczny
(Mollicute, Ricketsie)
Supercort – nadnercza
Thyr – tarczyca
Urcirk – nerki, układ moczowy 
Veg – wegetatywny układ nerwowy 
Ver – wirusy
Vert – kręgosłup
Vondr – system glejowy

Uniwersalne
Acid – kwasica, kwaśne sole biogenne 
Afirm – zablokowany konflikt emocjonalny, 
pozytywne myślenie-afirmacje
Anbio – pozostałości antybiotyków
Dechem – chemikalia przemysłowe, 
substancje obce
Elektrosmog – elektrosmog, pole chorobo-
twórcze
Emotion – obciążenie emocjonalne 
Exadit – dodatki do żywności, toksyczne 
materiały stomatologiczne 
Himin – histamina 
Imunokomplex – kompleksy antygenów i 
przeciwciał
Met – metale i pierwiastki toksyczne

– 7 –

MARION
INFO

Przegląd preparatów do detoksykacji Marion

Meta – metabolity
Mitox – toksyny mikrobiologiczne            
Neutron – tworzywa sztuczne
Orgatox – chemia rolnicza i pozo-
stałości leków
Per Primam – emocjonalna część 
mózgu
Pharmexit – pozostałości leków     
Radex – substancje radioaktywne 
Salur – sole kwasu moczowego, 
sole biogenne, metabolizm
Tens – chroniczny stres
Tox – toksyny jelitowe
Vak – pozostałości po szczepie-
niach
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Co mówi rezolucja Rady Europy
Text: MUDr. Josef Jonáš, Ing. Pavel Sejkora

Według publikacji prof. Telca ustawa „O odszkodowaniu za uszczerbek na 
zdrowiu po szczepieniu” nie ma zastosowania. Brakuje listy konkretnych 
konsekwencji. Dlatego sądy nigdy nie mogły wydać takiego orzeczenia.

W edług doniesień przekazy-
wanych przez media, 30%  
zaszczepionych ma różnego

rodzaju niepożądane reakcje. Ci ludzie 
nie mogą ubiegać się o odszkodowa-
nie. Według wyników EAV 90% ma 
skutki uboczne. Duża część tej liczby 
nie ma subiektywnie odczuwalnych 
objawów.

Szczepienia nie są obowiązkowe
W świetle obecnej ogólnoświatowej 
pandemii Zgromadzenie Parlamentar-
ne Rady Europy zachęca państwa czło-
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Przejrzyste umowy           
Powinny również w przejrzysty spo-
sób przekazywać treść umów z pro-
ducentami szczepionek i publiko-
wać je w celu szczegółowego zba-
dania przez parlament i opinię pub-
liczną. Powinni współpracować z or-
ganizacjami pozarządowymi lub in-
nymi lokalnymi inicjatywami, aby 
dotrzeć do zmarginalizowanych 
grup i współpracować ze społecz-
nościami lokalnymi w celu opraco-
wania i wdrożenia dostosowanych 
strategii szczepień.

nkowskie i Unię Europejską m.in. do 
dopilnowania, aby obywatele byli 
informowani, że szczepienia nie są 
obowiązkowe oraz że nie ma nacis-
ków politycznych, społecznych ani 
innych na zaszczepienie się, jeśli 
tego nie chcą. Powinni także zad-
bać o to, aby nikt nie był dyskrymi-
nowany, ponieważ nie został za-
szczepiony z powodu możliwego 
zagrożenia dla zdrowia lub dlatego, 
że nie chciał się szczepić.

Udana konferencja
16 października tego roku był po 
długim czasie wielkim dniem dla 
Marion i jej sympatyków. Po 
covidowej przerwie, spotkaliśmy 
się na konferencji. Ludzie potrze-
bowali porozmawiać, informować 
się, śmiać. Były ciastka, kawa, her-
bata i sauté z kurczaka. Według 
opinii uczestników znowu coś 
zrobiliśmy.

Kursy dla terapeutów
Terminy: 20 listopada i 29 stycznia kursy dla początkujących, 4 grudnia i 15 stycznia kursy dla 
zaawansowanych. 
Czas: 10:00 do 16:00
Miejsce: siedziba Marion, Orlická 9, 
Praga 3, II. piętro
Wykładowca: Ing. Evžen Peleška
Zaloguj się przez e-mail:
jonas.recepce@seznam.cz,
temat e-maila: KURS




