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Ludzie czują, że nic nie może ich 
powstrzymać w drodze do jasnego 
jutra. Jednak historia pokazuje, że 
na planecie istniały już pewne za-
awansowane cywilizacje. Kąpali się 
w marmurowym spa, pisali bestsel-
lery, które czytamy do dziś, czy 
przesuwali setki ton kamiennych 
bloków.

Ale potem przyszedł czas, kiedy 
Lukrecja Borgia kąpała się dopiero 
przed ślubem. Tak, za jej przepro-
sinami, ukończyła kilka.

Ludzie jedli z ziemi, palili się za 
inne zdanie, bili po głowach ma-
czugą. Krótko mówiąc, nigdy nie 

Nie jestem wróżbitą, ale próbuję
możemy być pewni, że nie doświa-
dczamy zmierzchu cywilizacji. 
Szczepienie nieznanym koktajlem 
zmienia nasze DNA, a histeria kon-
fliktu „szczepiony kontra nieszcze-
piony” przypomina konflikt między 
rasą aryjską a Żydami. Coś, co nig-
dy nie powinno się wydarzyć. Prze-
raża mnie, jakie to proste. Ale to 
nie koniec. Społeczeństwo ludzkie 
zmieni się wraz z suszą, upałem, 
zaciemnieniem, ubóstwem, bra-
kiem spójności, upadkiem opieki 
zdrowotnej i wieloma innymi czyn-
nikami. Kiedy pokazałem mojemu 
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synowi Andreasowi, że ziemniaki 
rosną na wsi, a nie na targach, był 
zaskoczony. Nauczyłem go rozpa-
lać ogień i przeżyć na łonie natury 
bez cywilizacji. Nie wiedziałem, że 
kiedyś będzie to miało dla mnie 
sens. Tylko „zdrowy rozsądek”, 
czyli prosta logika życia, może nas 
uratować. Kiedy słyszę pytanie, 
czy mam już trzy dawki, popadam 
w depresję. Gdzie podział się 
zdrowy rozsądek? Pracujemy nad 
tym, aby ludzie mogli zachować 
zdrowie prostymi środkami. 
Cieszymy się, że jesteś z nami.

MUDr. Josef Jonáš

e-biuletyn detoksykacji i immunoaktywacji MUDr. Josefa Jonáše



B yliśmy już tam, gdzie jesteś-
my dzisiaj. Po prostu bierze-
my znajomy szablon i wdra-

żamy go w konkretnej sytuacji. 
Dziś, podobnie jak w ciągu ostat-
nich dwóch lat, mamy  koronawi-
rus. Zapytani przez amerykańskich

dziennikarzy, czy to wszystko celo-
wo, czy przypadkiem, dowiedzieliś-
my się, że nigdy się nie dowiemy.

Doświadczenie historyczne
W każdym razie panuje chaos. Ktoś 
poddaje się kwarantannie, ktoś się 
izoluje, ktoś wszystkiego zabrania, 
ktoś pozwala, ktoś szczepi się starą 
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szczepionką jak na całe życie, ktoś 
kaszle. Wynik jest taki sam jak plus 
lub minus. Izrael miał stać się świa-
towym laboratorium szczepień. Po-
szło spokojnie, bo nie może poch-
walić się żadnymi dodatkowymi 
wynikami. I szczepią wszystko, co

tam się rusza, czasem cztery razy. 
Nigdy w historii żadna epidemia wi-
rusów układu oddechowego nie zo-
stała rozwiązana przez immuniza-
cję. Jeśli wiemy, dlaczego ludzie na 
górze, w tym różni profesorowie 
nadzwyczajni, profesorowie, biolo-
dzy ewolucyjni czy matematycy, nie 
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Chaos był już podstawą wszechświata
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Być może bierzemy przykład z sytuacji, jaka zaistniała, gdy powstał wszechświat. A co z faktem, 
że minęło co najmniej siedem miliardów lat. Wszystko płynie (panta rhei), wszystko się kręci.

wchodzą w to? 
Znają je tylko lekarze psów i prak-

tykujący na wsi. Przyznanie się do 
błędu jest najtrudniejszą rzeczą na 
świecie. Zwłaszcza, gdy liczba dzieci 
z zaburzeniami psychicznymi wzro-
sła pięciokrotnie.

Do drzew
Nie ma mowy o fuzji, zanieczyszcze-
niu ludzkiego DNA szczepionką RNA. 
Żadna z dziesiątek osób przechodzą-
cych przez mój gabinet nie zgłosiła 
niebezpiecznych powikłań po szcze-
pieniach. Byłoby to niepotrzebnie fru-
strujące i daremne, za kilka lat, wed-
ług Darwina, albo rozwinie się nowy 
rodzaj ludzi, np. odporny na radioa-
ktywność, albo ludzkość zacznie wy- 
mierać. Cykl cywilizacji trwa. Nonsens 
jest nie do pokonania, pochylmy gło- 
wy i pociągnijmy dalej wóz gatunku 
ludzkiego. Zniszczenie nie przychodzi 
z zewnątrz, ale od wewnątrz. Możesz 
bronić się przed plenerem, a nie 
przed samozniszczeniem. W każdym 
razie byliśmy przekonani, że stan 
zdrowia ludności starych Czech jest 
zły. Czuję to na sobie. Przy naszym 
złym stanie zdrowia mieszanina dro-
bnoustrojów w układzie oddecho-
wym jest klarowna. Nie poruszamy się 
w biurze ani w samochodzie, jeśli od-
dychamy, to mieszanką kurzu, chemi-
kaliów, węglowodorów aromatycz-
nych, bakterii, wirusów i różnych mar-
twych zarazków. Płuca są zestresowa-
ne niepokojem, strachem, zmartwie-
niami, emocjonalną deprywacją lub 
stłumionymi emocjami. Rak płuc roś-
nie, nawet u kobiet niepalących. Wła-
ściwie nie mam nic do dodania. Może 
po prostu „Do drzew!”

„Do drzew!”



Piramida energetyczna

Źródło energii życiowej
Informacje o całej kolekcji preparatów detoksykacyjnych można znaleźć na www.marion-jj.cz 
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J ama ustna jest anatomicznie 
dość skomplikowaną częścią 
ciała. Znajdziemy tu organy,

które często są przedmiotem róż-
nych problemów. Pofałdowane 
usta z odciskami zębów wskazują 
na zmartwienia i słabości żołądka. 
Mężczyźni zapuszczają wąsy, po-
nieważ górna warga jest związana 
z hormonami. Kobiety w okresie 
menopauzy mają zwykle zmarsz-
czki na górnych ustach. Obwisła 
dolna warga jest odbiciem jelita. 
Błona śluzowa jamy ustnej wyście-
łająca całą jamę może cierpieć na 
nieprzyjemne stany zapalne. Roz-
wiązaniem są Oro i Liencirk.

Zęby, dziąsła, język 
Zęby to osobny rozdział. Można po-
wiedzieć, że jakość ich szkliwa jest
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związana ze zdolnością jelita do 
wchłaniania niezbędnych minera-
łów. Ważna jest również energia ne-
rek. Punktem krytycznym zębów jest 
tkanka otaczająca korzenie zęba – 
przyzębie. Paradontoza jest nieprzy-
jemną chorobą zapalną dziąseł, w 
postaciach przewlekłych stanowi 
problem na całe życie. Po doda-
niu aktywności autoimmunolo-
gicznej wypadają szybko zęby. 
Choroba obejmuje składniki dro-
bnoustrojowe, mikrobiom jelito-
wy, zaburzenia autoimmunolo-
giczne, metale i inne materiały 
do   napraw dentystycznych. Śle-
dziona czuwa nad jakością 
dziąseł. Podobnie afty i op-
ryszczka są pochodzenia wi-
rusowego, więc dodajemy 
Brein i Ver. Jężyk był trady-

cyjnie ważnym organem  diagnos-
tycznym w medycynie chińskiej. 
Puls i diagnoza języka służyły do   o-
kreślenia stanu zdrowia wyższych  
urzędników. Nie mamy wątpliwoś-
ci, że zmienia się kolor języka, jego 
powierzchnia, wilgotność i inne pa-
rametry. Oczywiście nie jest to zmia

Kombinacja jest kluczowa 
Gruczoły ślinowe są również 

częścią jamy ustnej. Dzieli-
my je na małe gruczoły, 

których są dziesiątki, mo-
że setki. Istnieją dwa du-
że gruczoły, podjęzyko-
we i przyuszne. Stosun-
kokowo częstym proble-
mem są stany zapalne 
gruczołów ślinowych, ka-
mieni ślinowych i guzów. 
Małe gruczoły ślinowe 
wpływają na zaburzenia 
autoimmunologiczne. 
Zespół Sjögrena jest po-

wszechny i   charakteryzuje się suchoś-
cią błon śluzowych, oczu i bólem sta-
wów. Gardło jest ważną częścią dla 
preparatu Oro. To początek dróg od-
dechowych, więc proces detoksykacji 
jest podzielony między Oro i Rescirk. 
Migdałki szyjne należą do tego same-
go organu (piętrowe) migdały. Jeden 
preparat nie rozwiąże problemów ja-
my ustnej, dlatego musimy nauczyć 
się je łączyć . W tym przypadku kluczo-
wą kombinacją jest Oro, Rescirk i 
Liencirk.

Oro dla twoich ust
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

W słowie „oro” możemy wyczuć łacińską bazę oris lub ora, które są wyrażeniami dla 
mowy i ust. Jest zatem jasne, że Oro będzie używany do detoksykacji jamy ustnej.

na w spektrum biochemicz-
nym, ale wahań energii w or-
ganizmie. Dlatego w Oro jest 
dużo informacji o języku.



B udda, Jezus i Mahomet prwa-
dzą ludzi do dyscypliny, poko-
ry i zadawania sobie pytań. 

Współczesne metody obrazowania 
pokazują, że modlitwa to nie tylko kil-
ka słów pozbawionych sensu. Nawet 
w poczatkach medycyny chemicznej 
na przełomie XIX i XX wieku zasłynęli 
hipnotyzer Mesmer, Charcot oraz 
psychiatrzy analityczni Freud i Jung.
Nawet dzisiaj, kiedy kierunki te zosta-
ły przemianowane na medycynę psy-
chosomatyczną, dr Hnízdil zbiera 
laury.  Mówiąc najprościej, idea psy-

chologicznego pochodzenia choro-
by przebiega przez historię jak czer-
wona nić. Nawiasem mówiąc, stwier-
dzenie o czerwonej nitce ma swoje 
korzenie w producencie lin okręto-
wych. W liny wpleciono czerwoną 
nić jako logo jego produktu. 

Słowo jako podstawa
Zdecydowana większość metod le-
czenia ludzkiej psychiki była oparta 
na słowach. W historii było niewiele
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metod niewerbalnych. Słuchanie 
tego, co ktoś mówi, oznacza, że 
mózg musi odebrać percepcję słu-
chową. Często jednak może się 
zdarzyć, że mózg odrzuci słowo 
terapeutyczne. W poradnictwie 
małżeńskim terapeuta szybko roz-
poznaje przyczyny rozbieżności, 
ale jego interpretacja jest rzadko 
akceptowana, ponieważ uniemoż-
liwiają to emocje.
Gdzie ja idę? W naszych czasach 
technologia pozwala nam wejść 
do mózgu bez wiedzy klienta.

Tak, to niebezpieczne, ale też ba-
rdzo korzystne. W metodzie det-
oksykacji Marion posiadamy kil-
kadziesiąt preparatów, które od-
noszą się do materialnych tok-
syn. Wchodzimy do układu ner-
wowego i narządów, czy klient 
to podejrzewa, czy nie. Logiczne 
jest, że będziemy pracować z 
psychiką w ten sam sposób.
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Nikt tego nie przyznaje
Moim marzeniem jest udowodnienie, 
że źródłem wszelkich problemów zd-
rowotnych są emocje. Ciągle szukam 
właściwych nazw dla emocji, mam na 
myśli te negatywne. Niezwykle korzy-
stne dla naszej metody z urządzeniem 
Acuport jest to, że możemy udowod-
nić, że negatywne emocje są rozpro-
szone po całym ciele, nie tylko w móz-
gu. Negatywne emocje mogą wpływ-
ać na dziąsła, żołądek, stawy lub ośro-
dki odpornościowe. Jest to niezwykle 
cenne dla zrozumienia zdrowia. Prob- 

lem w tym, że człowiek jest istotą bez-
krytyczną i zarozumiałą. Nawet nie 
przyznaje się przed samym sobą, że 
problem z chorobą tkwi w jego emo-
cjach. Obecnie pracuję nad pojęciami 
„deprywacja emocjonalna” i „tłumio-
ne emocje”. To niewiarygodne, jak te 
emocjonalne problemy kopiują sub-
iektywne i obiektywne trudności klie-
ntów. Emocja przenosi informacje do 
całego organizmu. A w przyszłości 
pójdzie jeszcze dalej.

Czy emocje są ważne?
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Mamy wyobrażenie o tym, jak traktowano ludzi tysiące lat temu. Medycyna świątyn-
na była na czele starożytnego Egiptu. Z muzyką, zapachami i na rzecz ówczesnych 
bogów. Wśród ludzi z pewnością ważni byli uzdrowiciele ludowi, szamani i zaklęcia. 



P rzyjęliśmy nazwę rak i prze-
tłumaczyliśmy ją na swój wła-
sny sposób. Niemcy mają

krebs, inni trzymają się bazy łaciń-
skiej. Dlatego nazwijmy to nowo-
tworami złośliwymi lub nowotwo-
rami. Wydają się być bardzo skom-
plikowaną chorobą, na którą ludz-
kość dotychczas łamała zęby. Czechy 
nie są złe w ogólnym ranki-ngu, pod 
względem liczby ludności zajmują 
około piętnastego miejsca w Eu-
ropie. Nieznacznie przeważają ko-
biety, z rakiem piersi i rakiem pro-
staty u mężczyzn. Cociekawe, w obu
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przypadkach są to guzy zależne od 
hormonów. Największą progresyw-
ność mają jednak czerniaki, guzy 
skóry. Jak dotąd jest to wczesna 
diagnoza. Im szybciej nowotwór 
zostanie złapany, tym większa sza-
nsa na wyleczenie.
Awaria komórek odpornościowych 
Oprócz dzisiejszych klasycznych o-
peracji i chemioterapii na pierwszy 
plan wysuwa się immunoterapia, 
która nazywana jest leczeniem bio-
logicznym. W rzeczywistości są to 
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Otwieramy szczypce rakowe przez detoksykację
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Słowo cancer oznacza po łacinie raka. Być może nie jest bardziej odpowiednie 
nazwanie choroby, która gryzie części osoby takiej jak ten przerażający skorupiak. 

przeciwciała, ponieważ są również pro-
dukowane przeciwko nowotworom. 
Dziś wiemy, że rak to uszkodzenie nie-
których komórek odpornościowych, 
czyli zabójców raka. Zabójcy raka, ko-
mórki linii limfatycznej, węszą w ciele i 
zabijają tysiące komórek w dowolnym 
momencie, które mają tendencję do 
wymykania się spod kontroli układu 
odpornościowego. Przechodzą zmiany 
w genomie komórkowym, który 
określa, jakie będą narządy i tkanki.

Choroba genomowa
Tak więc rak jest przede wszystkim cho-
robą genomu. Wywołują ją toksyny 
zwane substancjami rakotwórczymi lub 
toksynami genotoksycznymi. Znamy 
ich kilkaset, pochodzą one albo z na-
szych jelit (substancje rakotwórcze po-
chodzenia jelitowego) albo ze środo-
wiska zewnętrznego (promieniowanie 
radioaktywne, promieniowanie ultra-
fioletowe, chemikalia, mykotoksyny, 
onkowirusy, niektóre jajka, smoła pa-
pierosowa, substancje pochodzące ze 
smażenia lub grillowania potraw oraz 
oczywiście i palenie). Dotknięte komó-
rki zakłócają centralną kontrolę układu 
odpornościowego w płacie ciemienio-
wym, ale toksyny mogą również uszka-
dzać szpik kostny i komórki limfatyczne 
lub krwi. Następnie rozwijają się biała-
czki lub chłoniaki. To inny mechanizm 
niż w innych nowotworach.

Zapobieganie za pomocą Dechem, 
Radex, Mitox, Mun, Horr, Os, Ver, 
Brein i Orgatox to najlepsze, co może-
my zrobić do tej pory. Jak się okazuje 
na klientach, których znam od 20 do 30 
lat, a teraz są osobami starszymi, jest to 
również bardzo skuteczna detoksyka-
cja. Dodajmy Emotion i zadbamy o nas 
na całe życie.



M inęły dziesięciolecia, zanim  
ten fakt tradycyjnej medy-
cyny chińskiej się urzeczy-

wistnił. Powstawały koła, które sto-
pniowo nabierały właściwości mo-
ich marzeń. Znamy cztery rodzaje 
tkanek, ich połączenie tworzy na-
rządy. Każda tkanka wchodzi w in-
ny obwód. Oczywiście nie są to re-
lacje anatomiczne czy fizjologicz-
ne, ale relacje energetyczno-info-
rmacyjne, co jest nie do zaakcep-
towania przez współczesną medy-
cynę. Zobacz tabelę problemów, 
które wpływają na płuca i okrężni-
cę. Wszystkie rozwiązujemy prepa-
ratem Rescirk, oczywiście w połą-
czeniu z innymi preparatami.

Problemy z obwodem
płuca - jelito grube:

• zatkany nos
• śluz w nosie
• swędzący nos
• kichanie
• sny o smutku
• marzenia o lataniu
• sny z metalowymi przedmiotami
• kaszel
• zaczerwienienie w gardle
• uczucie duszności
• ból ramienia
• zimne lub gorące przedramiona
• utrata głosu
• cichy głos
• niechęć do mówienia
• egzema
• sucha pękająca skóra
• zapalenie gardła
• częste ziewanie

• ból kciuka w dłoni
• problemy ze zgięciem łokcia
• krwawienie z nosa
• nadmierne pocenie
• marzenia o polach
• sztywne mięśnie ramion
• odrzucenie masażu i dotyku
• ból zębau
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• blokady odcinka szyjnego kręgosłupa
• pęknięcia na skórze uszu
• pęknięcia w odbytnicy
• zmiany na skórze palca wskazującego
• ból łokcia
• ból naramienny
• zmiany w linii między nosem a kąci-

kiem ust

Cirki, preparaty marzeń
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

W latach 80. zbierałem materiały do   książki "Krzyżówka życia" . Wtedy po raz 
pierwszy natknąłem się na monadę Jin i Jang, pięć narządów i ich towarzyszy, 
którzy kontro-lują wszystkie pozostałe narządy i tkanki.



– 8 –

Marion INFO, e-biuletyn detoksykacja i immunoaktywacja MUDr. Josefa Jonáše. Wydawca: Marion, s. r. o. 
Edytor: Robert Šimek. Dyrektor artystyczny: Zbyněk Hraba. Wydano: 31.01.2022. Kontakt: jonas.recepce@seznam.cz.

Co nas czeka w 2022 roku ?

K ursy online prowadzimy co 
tydzień, a kilka razy w mie-
siącu inż. Peleška organizu-

również mikrokursy przy ul.  Orlic-
kiej. krokurzy v Orlické. Na adres: 
jonas.recepce@seznam.cz może za-
rejestrować się każdy zainteresowa-
ny. Biuletyn Marion INFO jest publi-
kowany raz w miesiącu, nakręciliś-
my już 34 15-minutowe spoty i bę-
dziemy to robić, gdy sytuacja na to 
pozwoli. Zrobimy przynajmniej jed-
ną konferencję, może dwie. Mam 
książkę w toku, broszurę, która ma-
puje aktualną wiedzę na temat de-
toksykacji według MUDr. Josef Jo-
náš. Informacje o Marion opubliku-
jemy w języku angielskim w Inter-
necie. Przejdziemy również wszys-
tkie programy naszych preparatów 
na sterowanym komputerowo zak-
ładzie produkcyjnym.

Moje wielkie zainteresowanie bu-
dzą emocje jako toksyny. Zakładam, 
że włączanie szkodliwych emocji do 
preparatów Marion będzie trendem 
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kusji . Sugestie, prośby i pomysły 
będą obejmować nas. Mam już na 
biurku co najmniej 20 pytań od 
ludzi z całego kraju i nie mogę się 
doczekać następnego.

MUDr. Josef Jonáš

w 2022 roku. Ale są też rzeczy,  któ-
rych jeszcze nie robimy zbyt dobrze. 
Chcielibyśmy stworzyć większy zes-
pół zajmujący się nauczaniem i pro-
mocją idei Marion. Chcemy wzbu-
dzić większą aktywność wśród zwo-
lenników. Być może pojawią się inni 
dociekliwi ludzie, kręcąc kołami dys-

Kursy dla terapeutów

Terminy: 9. kwietnia 21. maja 
kurs dla początkujących, 26. 
marca a 23. kwietnia kurz dla 
zaawansowanych

Czas: od 10.00 do 16.00.

Miejsce: siedziba firmy Marion, 
Orlická 9, Praha 3, II. piętro

Wykładowca: Ing. Evžen Peleška

Zgłoszenia e-mailem: 
jonas.recepce@seznam.cz, temat 
e-maila: KURZ

Kursy 12. a 26. lutego i 12. marca 
są już w pełni zarezerwowane.




