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Utrata sensu pracy i życia w ogóle od-
grywa dużą rolę w stanie psychicz-
nym ludzi na całym świecie. Cechą 
charakterystyczną naszej cywilizacji 
jest to, że ludzie wykonują pracę, któ-
ra ich nie spełnia i nie zapewnia im 
rozrywki. To np. w połączeniu ze stra-
chem przed wirusem jest przyczyną 
wzrostu agresji, problemów autoim-
munologicznych, alergii, cholesterolu 
czy problemów nerwowych. Mamy 
szczęście, że nasze zainteresowania i 
sens życia są takie, jakie są. Żyjemy 
łatwiej. Zdarza się, że nawet w 
wolnym czasie myślę o detoksykacji, 
która jest w zasadzie moją pracą.

Bakterie i paciorkowce zastąpił stres
Mówię sobie, że przygotowania 
miały różną treść w różnym czasie. 
Inne toksyny zagrażały ludzkości w 
XVIII wieku, a inne niszczą nas dzi-
siaj. Epoka leków chemicznych i 
antybiotyków czy tworzyw sztucz-
nych to coś nowego. Emocje ob-
ciążają inne organy niż w przesz-
łości. Kiedyś były to bakterie, pacio-
rkowce i wirusy, dziś stres niszczy 
energię wątroby i serca. Antybio-
tyki czasami nieodwracalnie nisz-
czą mikroflorę jelitową. Przede 
wszystkim udowodniono, że w wie-
ku 2 lat dziecko zostanie skazane 
na zły stan zdrowia na całe życie.
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Krótko mówiąc, wciąż musimy trzy-
mać rękę na pulsie czasu, aby dos-
tosować detoksykację do rodzaju 
toksyn. W przypadku epidemii 
covid mamy do czynienia z uszko-
dzeniami spowodowanymi wirusa-
mi i szczepionkami. Oba ładunki 
rozpoczynają łańcuch problemów 
związanych z DNA. Towarzyszący 
temu stres powodowany przez 
sadystycznych polityków i zawo-
dowych dziennikarzy "kosi nasz 
las". Trzymajmy się więc hasła 
harcerskiego: Zawsze gotowy!

MUDr. Josef Jonáš
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Wczasie wielkiego resetu, 
kiedy zły stan służby zdro-
wia , w którą zaangażowa-

ni są głównie lekarze, stał się w peł-
ni widoczny, szansa na powiedze-
nie ludziom prawdy o swoim zdro-
wiu i zrobienie z nim czegoś zosta-
ła zmarnowana. Zły stan zdrowia 
jest pożywką dla infekcji, raka, cuk-
rzycy, depresji i innych problemów 
zdrowotnych. Covid zabił tylko ok. 
0,2 % chorych, z których tylko 6% 
nie miało innych problemów. Służ- 
bie zdrowia udało się stworzyć sta-
ndardy, które uznają choroby prze-
wlekłe za normalne. Główną rolę 
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odgrywa zła dieta, a mianowicie wy-
soki udział żywności przetwożonej 
przemysłowo, pełnej cukrów, chemi-
kaliów i tłuszczów.

Zdrowy styl życia
Obecna dieta uszkadza mikroflorę je-
litową i degraduje metabolizm. Po-
woduje insulinooporność, raka, oty-
łość. Spożywanie przetworzonej ży-
wności więcej niż 4 razy dziennie 
zwiększa ryzyko przedwczesnej 
śmierci o 60 %. W połączeniu ze stre-
sem w czasie covidu, powoduje 94 % 
zgonów z powodu wirusa.
Najlepszym lekarstwem na dobrze 
funkcjonujący układ odpornościowy 

Obrona przed covidem 
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Myślę, że dzisiaj prawie dla każdego jest jasne, że dzięki psychozie strachu 
koncernom farmaceutycznym, superbogatym, przekupionym rządom i mediom 
udało się przekonać ludzi, że tylko szczepienia mogą uratować ludzkość. 

jest zdrowy tryb życia. Dlatego ogra-
nicz spożycie cukru i węglowodanów 
do minimum. Jedz wysokiej jakości 
białko, mięso z wolnego wybiegu i 
naturalnie uprawiane warzywa. Jeśli 
masz wolę, stosuj system przerywa-
nego postu. Ta strategia wyzwala 
oczyszczenie organizmu poprzez 
proces autofagii. To najlepszy sposób 
na leczenie otyłości, cukrzycy typu 2 
czy nadciśnienia.
Uprawiaj sport, poruszaj się, medytuj, 
odpoczywaj, ćwicz jogę, czytaj, słu-
chaj dobrej muzyki, chodź i baw się z 
dziećmi. Pracuj nad swoją wolnością 
emocjonalną, pozbądź się negatyw-
nych myśli i zażywaj witaminę D, któ-
ra poprawia odporność.

Detoksykacja to zaleta 
Nie zapomnij o witaminie C w postaci 
liposomalnej, w czasie choroby i me-
gadawkach. Przy stosowaniu profila-
ktycznym można dawki zmniejszyć. 
Bardzo ważny jest również kompleks 
witamin B, zwłaszcza witamina B12. 
Pij likier z czarnego bzu lub bierz be-
ta-glukany, glukozaminę lub selen.
Zdrowa populacja nie będzie zagro-
żona przez infekcje, covid lub inne 
wirusy i bakterie. Ci, którzy stosują 
detoksykację, mają przewagę. Wpły-
wa ona na funkcje układu odporno-
ściowego (Brein), mikrobiomu jeli-
towego (Mun), redukuje stres (Emo-
tion, Tens), oczyszcza drogi odde-
chowe (Rescirk), wzmacnia wchła-
nianie witamin, minerałów i białek 
(Col, Gas), oczyszcza szpik kostny 
(Os, Liencirk) i zmniejsza stan zapal-
ny (Imunocomplex).



W przeszłości omawialiśmy 
znaczenie jelita cienkiego 
we wchłanianiu substan-

cji z diety. Uważa się, że organizm 
nabywa w ten sposób około 80 z 
nich. Wiemy głównie o witaminach, 
minerałach, pierwiastkach ślado-
wych, białkach i tłuszczach. Co cie-
kawe, nawet obecne badania nad 
cukrzycą koncentrują się na jelicie 
cienkim. Wystarczy spojrzeć na ga-
mę suplementów diety pochodzą-
cych z różnych składników diety.
Zaburzenia w stosowaniu tych sub-
stancji mogą mieć daleko idące 
konsekwencje – od problemów psy-
chicznych po nowotwory.

Konsumpcja rośnie
Problemy z wchłanianiem w jelicie 
cienkim są bardzo częste, na szczę-
ście dotyczą tylko niektórych sub-
stancji. Jednak większości z nich nie 
możemy zdiagnozować. Na przyk-
ład mierzymy niedobór selenu w 
nowotworach, większość ludzi ma 
również niski poziom witaminy D. 
Ważny jest również stan witamin z 
grupy B, magnezu, żelaza, wapnia i 
jodu.

Jaki jest ten niedobór związany z 
koronawirusem? Zużycie wymienio-
nych substancji w stresie znacznie 
wzrasta. Liczby opisujące wzrost 
spo-życia witamin lub magnezu są 
nie-wiarygodne. Populacja jest na 
ogół niedożywiona niezbędnymi 
suple-mentami, które działają jak 
kataliza-tory metabolizmu i 
mediatory ukła-du nerwowego. 
Powodem jest na-sza dieta – aż 
60% żywności to mie- 
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szanka surowców modyfikowanych 
przemysłowo. Owoce i warzywa są  
uprawiane dla orzeźwiających sma-
ków, zwierzęta karmione  nienatura-
lną paszą. Do tego dochodzi prob-
lem jelita cienkiego. Suplementy 
doustne nie dają zatem efektu. 

Preparaty pomogą 
Konsekwencje niedoboru ważnych 
substancji mogą być dramatyczne. 
Spotkałem pacjentów, którzy cho-
dzą od lekarza do lekarza i zgłaszają 
problemy, które nie pasują do żad-
nego obrazu choroby. Ból szybko 
rozprzestrzenia się po ich ciałach, 
ostatecznie kończą bez pomocy 
leków psychotropowych. Powodem 
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jest rozpoznanie tężyczki utajonej. 
Utajonej, ponieważ deficyt może 
nie być wykrywalny przez badania 
krwi. Rozwiązaniem jest Col i kąpiel 
np. w płatkach magnezowych. Efekt 
jest wyraźny, trudniej jest skorygo-
wać niedobór witamin B1, B6 i B12. 
Poprzez układ nerwowy wpływają 
na psychikę i kontrolę nerwową 
wielu narządów i funkcji, w tym me-
tabolizmu komórkowego. Podawa-
nie doustne możemy ominąć tylko 
przez wstrzyknięcie, co jest trudne 
dla terapeutów. Ze względów fizjo-
logicznych należy tu uzupełnić pre-
parat Gas. W dłuższej perspektywie 
preparaty zapewnią wykorzystanie 
wymienionych substancji z poży-
wienia.

Zatrzymaj utratę ważnych substancji
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Oprócz znanych problemów epidemia covid przyniosła stosunkowo nieoczekiwane 
trudności. Należy do nich np. niedobór niektórych ważnych substancji w organizmie.
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S tatus prawny detoksykacji 
jest słaby w porównaniu z 
medycyną głównego nurtu.

Nie może zatem skutecznie i ko-
mpleksowo przyczynić się do po-
prawy niezadowalającego stanu 
zdrowia ludności, który 
zresztą stale  się  pogar-
sza, o czym świadczą sta
tystyki zdrowotne.
„O ile nie zajdą jakieś 
bardzo dramatyczne 
zmiany społeczne i gos-
podarcze, nie można o-
czekiwać, że coś zmieni 
się w tej dziedzinie”–po-
wiedział MUDr. Josef Jo-
náš. Ale teraz jesteśmy 
w zupełnie innej sytu-
acji.  

Wyczerpana opieka 
zdrowotna
Bez względu na przyczy-
ny, opieka zdrowotna wy-
czerpuje swoją zdolność 
do powstrzymania drama-
tycznego wzrostu często-
ści występowania wielu 
poważnych, zagrażają-
cych życiu chorób. Zawi-
rowania gospodarcze o-
znaczają, że kosztowna 
służba zdrowia w naszym stanie bę-
dzie musiała drastycznie ograniczyć 
kosztowną opiekę medyczną. Nie ma 
państwowej strategii profilaktyczne-
go podejścia do zdrowia i zapobie-
gania chorobom. Alternatywne me-
tody naturalne są legalnie wpychane 
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w nielegalność. Nie jest konieczne 
dalsze opisywanie nieszczęśliwego 
stanu, jaki panuje w opiece zdro-
wotnej. Musimy wykorzystać możli-
wości, jakie mamy.

Ponadczasowe rozwiązanie
W naszym przypadku jest to unikalna i 
ponadczasowa metoda detoksykacji 
MUDr. Josef Jonáša, która  oferuje nie-
wyobrażalny i jeszcze niedoceniany 
potencjał możliwości, ponieważ opie-

ra się na zasadach, na których działa 
cała egzystencja. Te podstawowe 
zasady to informacja i elektromag-
netyzm, które łączą wszystko, co ist-
nieje. Jeśli potraktujemy tę metodę

ostrożnie i z szacunkiem, odsłoni 
przed nami nieoczekiwane możli-
wości poznania, jak działa ciało, 
nie tylko ludzkie. Może nam wszy-
stkim powiedzieć znacznie więcej 
o nas i naszym otoczeniu. Być cie-
kawym!

Detoksykacja na przyszłość
Text: Ing. Evžen Peleška, Foto: iStock

Na jednej z pierwszych konferencji Marion pan doktor  Jonáš powiedział, że 
metoda detoksykacji jest nadal ogólnie niedocenianą przełomową ścieżką do 
zdrowia. I miał rację.



– 5 –

Flagelina jest trochę jak spike-
proteina lub spiketoxina, które 
są w komórkach covidowych, 

le znajdujemy ją w Borrelii. Oprócz 
ostrej boreliozy często spotykamy 
się z określeniem przewlekła bore-
lioza. Antybiotyki nie działają, cho-
ciaż niektórzy „lunatycy” podają je 
przez rok w superdawkach.

Badania wici Borrelia
Jest jeszcze kilka innych metod, w 
większości naturalnych, mówiąc eu-
femistycznie „niezbyt udaneych”.
Dość często udaje nam się poprawić 
stan, a nie go leczyć. W trakcie badań 
toksyna flageliny została znaleziona 
w wici Borrelia, która może naślado-
wać objawy ostrej boreliozy. Może 
występować we wszystkich tkankach 
i narządach, więc nie ma jednolitego 
obrazu. Możliwe, że teraz będzie mo-
żliwe opracowanie szczepionki prze-
ciwko boreliozie na tej samej zasa-
dzie, co przeciwko covid. Borrelia
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oczywiście nie mutuje, ale czasami. 
W każdym razie mamy szansę pora-
dzić sobie z przewlekłą boreliozą.
To prawda, że   mamy jeszcze trochę 
doświadczenia do zdobycia. Flage-
lina zostanie umieszczona we wszy-
stkich preparatach narządowych. 
Podsumowując, znajdzie się w pre-
paracie Bor.

Miniaturowe cząstki
Druga toksyna jest o wiele bardziej 
złożona i jej zrozumienie zajmie nas.
Ale wydaje się, że dotyczy to nas 
wszystkich. Nie mogłem jej znaleźć, 
musiałem czekać na postępy w bad-
aniach. Nauka go zna, ale to wszys-
tko. Po raz pierwszy usłyszałem o 
tym lata temu, kiedy po raz pierwszy 
poruszono kwestię szczepionek. Do-
wiedziałem się, że używają nanofor-
mowanego aluminium. Bez przesz-
kód przenika on do komórek OUN. 
Nanocząstki mogą być miniaturo-
wymi cząstkami dowolnej substancji

chemicznej, metalowej, plastikowej 
lub pestycydowej. Nie możemy ich u-
niknąć. Ich toksyczne znaczenie pozo- 
stawało w cieniu w związku ze szcze-
pionką RNA. Nasz problem z detoksy-
kacją polega na tym, że nanocząstecz-
ki nie są specjalnymi toksynami. Są to 
głównie toksyny, które znamy. Zape-
wne są to też cząsteczki innych sub-
stancji toksycznych, bo na świecie są 
ich tysiące.

Może będzie preparat 
Rozwój detoksykacji może potrwać ko-
lejne sto lat, ponieważ tak długo ludzie 
mogą odkrywać coraz więcej toksyn. 
Nanocząsteczki można zdiagnozować 
za pomocą akuforii pod specjalną naz-
wą. Nie musimy zajmować się nimi 
diagnostycznie, ponieważ informacja o 
detoksykacji będzie znajdować się we 
wszystkich preparatach narządowych i 
energetycznych. Jednak ze względu na 
wagę tej toksyny możliwe jest, że pew-
nego dnia powstanie osobny preparat 
Nano.

Flagelina i Nano
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Terminy Flagelina i Nano brzmią jak kreskówka, ale są to dwie nowe toksyny w 
naszej mozaice. Są to bardzo fundamentalne elementy destrukcyjne dla ludzkiego 
zdrowia. Każdy jest inny, ale są w jakiś sposób spokrewnieni z covid.
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U kład moczowy składa się z 
nerek, które są głównym or-
ganem tego obwodu, a tak-

że z miedniczki nerkowej, moczowo-
du, pęcherza moczowego i cewki 
moczowej. U mężczyzn dotyczy to 
prostaty, u kobiet układu ginekolo-
gicznego. Choroba nerek nie jest 
rzadkością, ale problemy z pęche-
rzem są znacznie częstsze. Urcirk, 
wraz z Brein, dobrze nadaje się na 
kamienie moczowe lub łagodne za-
palenie nerek. 

Sprawcą jest E. coli
Własne narządy filtrujące nerki – 
kłębuszki i pętla – nie mają zdolno-
ści regeneracyjnych, więc nie ma 
możliwości ich przywrócenia. Kłę-
buszki są uszkadzane przez procesy 
autoimmunologiczne, infekcje i tok-
syny drobnoustrojowe, np. po angi-
nie paciorkowcowej. Stres, niepo- 
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kój, ale także inne rzeczy po-
wodują ból. W moim przy- 
padku mogę udokumento-
wać, jak ciężkie zatrucie grz-
ybicze w wieku 33 lat nieod-
wracalnie uszkodziło moje 
nerki. Inne przyczyny to za-
palenie pęcherza. Dopiero 
w okresie tzw. refluksu 
moczu w dzieciństwie, 
kiedy mocz z pęcherza 
wraca do nerek, stan te-
go narządu ma poważne 
konsekwencje również 
dla nerek. Zapalenie pę-
cherza ma głównie po-
chodzenie bakteryjne. 
90 procent z nich jest spo-
wodowanych przez mikro-
organizm Escherichia coli,
co potwierdza posiew 
moczu. Lekarze tłumaczą 
te stany zapalne złymi na-

Niezadowolenie z Urcirku 
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Na koniec wideokonferencji z polskimi współpracownikami musiałem wyjaśnić, 
dlaczego Urcirk nie działa tak dobrze, jak inne "cirki". To pytanie z pewnością jest 
interesujące dla innych.

wykami higienicznymi w higienie od-
bytu, ale to nieprawda. Przyczyną jest 
swoista dysmikrobia w jelicie grubym z 
przerostem wspomnianego drobno-
ustroju, który należy do grupy entero-
bakterii i może nawet zabić osobę z 
obniżoną odpornością.

Różne kombinacje
Jednak nawet jeśli posiew moczu nie 
udowodni escherichii, nie wygraliś-
my. Stan zapalny pęcherza trwa. To 
ciało składa się z wielu warstw. Esche-
richia osiada pod błoną śluzową, w 

której zamiast drobnoustro-
jów można znaleźć immuno-
kompleksy lub toksyny drob-
noustrojowe. Dlatego oprócz 
Urcirka podajemy również 
preparaty Mun i Bak, ewentu-
alnie Immunocomplex lub 
Mitox. Pęcherz często cierpi 
na raka. Dzięki niemu z orga-
nizmu emanują czynniki rako-
twórcze, zwłaszcza u palaczy, 

które mogą powodować 
raka. Na szczęście guz 
jest powierzchowny, bez 
przerzutów. Udało mi się 
wyleczyć z tego prob-
lemu kilka osób. W każ-
dym razie Urcirk wyma-
ga innej kombinacji przy 
zapaleniu dróg moczo-
wych  niż przy zapaleniu 
nerek. Można to uznać za 
preparat złożony. Ale 
moglibyśmy to zrobić 
również z innymi prepa-
ratami.
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F ilozofia pięciu żywiołów nie 
jest dla nas ważna, ale dzięki 
urządzeniu EAV i preparatom 

Marion udało nam się zweryfikować 
sens idei kontrolowania organizmu 
przez pięć narządów i wcielić tę 
ideę w życie. Nie wyobrażamy sobie, 
że pięć preparatów  rozwiąże wszys-
tko za nas. Czasem podanie prepa-
ratu „cirk” jest niezbędne, innym ra-
zem jest pomocne, ale często musi-
my stosować preparaty na określo-
ne toksyny a zwłaszcza ingerencję w 
czynność mózgu preparatem Brein.
Chińczycy nie znali mózgu, jak też 
nie znali wielu toksyn. Pracowali z 
pojęciami gorąco, ciepło, zimno, wi-
lgotno, sucho, parno, zła dieta, złe 
emocje i wpływem sił kosmicznych.
Nie zapominaj, że była to 
przede wszystkim medycyna 
zapobiegawcza.

Nerki wpływają na: 
• mrowienie w uszach
• stany zapalne i upławy  

ginekologiczne
• sny ze strachu
• suchość nosa i ust
• bezmyślność i słabość 

seksualna
• przedwczesny wytrysk
•  obrzęk kostek
• język od ciemnego do 

fioletowego
• poranny obrzęk twarzy
• częste oddawanie moczu w 

nocy
• bolesny płatek ucha
• zaburzenia miesiączkowania
• bolesne miesiączki
• ubytek słuchu 

• ból w pachwinie
• ból ramienia
• zapominanie
• kruchość kości
• odsłanianie szyjek zębów
• opóźniony wzrost zębów
• pleśń między czwartym palcem 

a małym palcem
• pleśń w przebiegu meridianów
• łuk stopy, wewnętrzna kostka
• wewnętrzna stopa, pachwina, 

obojczyk
• osłabienie mięśni kończyn 

dolnych
• zmiany u nasady języka
• egzema w podudziu
• worki stawowe
• wnęki czołowe
• macica
• chrząstka 
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• stawy
• szpik kostny
• rdzeń kręgowy
• prostata
• jajniki
• włosy
• zęby
• ucho wewnętrzne 

Pęcherz wpływa na:
• częste oddawanie moczu
• skurcze łydek
• zatkany nos
• skrzywienie kręgosłupa
• siniaki na małym palcu
• ból pięty
• ostrogi
• krwawienie z nosa 

Nerki i pęcherz
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Jednym z pięciu organów zarządzających wg chińskiego pentagramu są nerki, 
z którymi powiązany jest pęcherz moczowy. Pomysł, że organizmem zarządza pięć 
organów, opiera się na starożytnej chińskiej filozofii pięciu elementów, z których 
składa się świat.
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Przeczytaj lub raczej nie

A
merykańscy auto-
rzy Joseph Mer-
cola i Ronnie Cu-
mmins napisali 
książkę „The Tru-
th About Covid-19”. 
Czytanie jest tylko 
dla silnych osób. Ci, 
którzy wierzą, że 
szczepionka Pfizer 
uratowała im życie, 
zdecydowanie nie po-
winni czytać książki. Jak 
poeci straciliby złudze-
nia. Warto przeczytać 
wspaniałą przedmowę 
Roberta F. Kennedy'ego 
Jr. Mottem książki jest 
wypowiedź Hermanna 
Göringa w Norymber-
dze: „Zawsze łatwo jest 
przekonać ludzi do jej po
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parcia, czy to demokracji, faszystowskiej dy-
ktatury, czy parlamentarnej czy komunistycz-

nej ideologii. Wystarczy im powiedzieć, że 
szykuje się na nich atak.” Dziś potężni mają 
na myśli najstraszliwszego wroga – mikro-

by. Książka podzielona jest na sześć roz-
działów: W miarę ewolucji planów pan-
demicznych, Wyciek z laboratorium lub 
pochodzenia naturalnego, Event 201 – 

event, z którego wyciska najlepiej jak 
potrafi, Co-vid-19 atakuje tylko naj-
bardziej zagrożonych, Wykorzysty-

wanie strachu i zamykanie wolno-
ści oraz Awarie farmaceutyczne 

w czasie kryzysu nosicielstwa. 
Wierzymy, że przeciętnego czło-

wieka można wykształcić, wz-
mocnić i pokonać cyfrowych 

dyktatorów, szerzących strach, 
szalonych naukowców oraz pod-

danych, kupionych i przekupionych polityków.
Tak wielu autorów i innych zależy od każdego 

z nas.
MUDr. Josef Jonáš

Kursy i seminaria

Firma Marion organizuje kurs 
dla zaawansowanych terapeutów
Termin: 7. maja 
Czas: 10.00 do 16.00.
Lokal: 
siedziba firmy Marion, 
Orlická 9, Praha 3, II. piętro 
Lektor: Ing. Evžen Peleška 
Zaloguj się przez e-mail: 
jonas.recepce@seznam.cz, 
Temat e-maila: KURZ

Kursy dla początkujących
9 kwietnia i 21 maja są już 
w pełni zarezerwowane.
W czerwcu chcemy zorganizować 
konferencję w Pradze, dokładną 
godzinę i program podamy w 
następnym biuletynie.




