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Nie przeżywamy najpiękniejszego 
okresu naszego życia. Jest to szcze-
gólnie trudne dla dzieci i młodzieży. 
Dlatego z całą szczerością życzymy 
Państwu Wesołych Świąt i Szczęśli-
wego Nowego Roku. Dodatkowo 
dodajemy dużo odwagi. Zamiast 
filozoficznego wstępniaka wstawia-
my część e-maila współpracownika,

Pozdrowienia z raju
tłumacza Jiříego Sedláka. Obecnie 
od kilku miesięcy przebywa na 
Wyspach Owczych, skąd przynosi 
nieco inne spojrzenie na otaczają-
cy nas świat: „Chociaż w Europie 
jest najwięcej pozytywnych testów 
na mieszkańca,  baseny, siłownie, 
nigdzie nie mają zasłon, nie mów-
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iąc o respiratorach. PCR jest 
bez-płatny dla każdego. 
Restauracje mają swobodę 
podejmowania decyzji. Gdybym 
był starym ka-walerem, nikt by 
mnie stąd nie wydostał. Tu jest 
bosko!” Ad multos annos 

życzy Marion

e-biuletyn detoksykacji i immunoaktywacji MUDr. Josefa Jonáše
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N ikt z nas nie zna listy prze-
granych szczepionek, któ-
re albo nie przekroczyły

progu laboratoryjnego, albo 
trafiły do   pierw szej lub drugiej 
rundy. Dlatego opracowanie leku 
lub szczepionki trwa 10 lat lub 
dłużej. Żadna firma farmaceutycz

na nie rozpocznie opracowywania 
szczepionki bez bezpiecznego ryn-
ku. Rozwój kosztuje od dwóch do 
trzech miliardów dolarów. Firma 
farmaceutyczna nie pobiera pienię-
dzy ze swojego portfela. Akcjonar-
iusze, zawsze bardzo silni gracze, 
wprowadzają je do gry. Nigdy nie 
tracą, nawet jeśli połowa ludzkości 
musi za to zapłacić.
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Szczepionka z następstwami
Ważniejsze przesłanie zachowałem na 
drugą część. Mówi się, że szczepionka 
mRNA znika z organizmu i wkrótce ule-
gnie degradacji. Nonsens. Acuport prze-
testuje to np. po pół roku. Rozpozna ją 
jako toksynę. Można dokładnie spraw-

dzić, w jakich organach się osadziła. Aż 
95 procent zaszczepionych ma różne 
następstwa. Czasem bardzo dyskretne, 
prawie niezauważalne, innym razem 
dramatyczne. Często prowadzi to do 
zmian charakteru, innym razem wywo-
łuje lęk lub depresję.

Presja zamiast faktów 
Przygotowuje ludzki materiał do de-
magogicznej, fałszywej propagandy, 

Produkcja szczepionek
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Nikt nie kwestionuje, że szczepienia i antybiotyki odegrały decydującą rolę w historii medycyny. Ale ludzie 
znają tylko te odnoszące sukcesy. Patrzą na zwycięzców olimpijskich i nie mają pojęcia, że   za nimi mogły
być dziesiątki tysięcy ludzi, którzy również marzyli o swoim sportowym marzeniu.

o której słyszeliśmy w Niem-
czech w czasie II wojny świato-
wej i jej doświadczyliśmy
w rozkwicie socjalizmu. Ile osób
waliło z entuzjazmem w pierś?
Agresja zaszczepionych nie jest
wyrazem prawdy, którą trzeba

przebić do drugiej grupy. Jest 
to bezpośrednia konsekwencja 
pożądanych efektów szczepio-
nki. Bronię zdrowia mojego 
dziecka i zdrowia wielu dzieci 
cudzoziemskich. Czy powinni-
śmy zatem  podporządkować 
dzieci krzywdzie? Za pomocą 
Acuportu przetestuj znajo-
mych. Testowym preparatem 
jest Vak.
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N awet połączenie podejścia 
intelektualnego, częściowo 
uzupełnionego pomiarami 
EAV, nie może dostarczyć

prawdziwego obrazu korelacji mię-
dzy ładunkami toksycznymi a zdro-
wiem. Tylko dokładny pomiar wszys-
tkich narządów i struktur anatomicz-
nych jeśli chodzi o ładunki toksycz-
ne, przy użyciu programu kompute-
rowego Marion i EAV, Akuport M1 
zapewni wystarczającą ilość informa-
cji, aby opracować skuteczną strate-
gię detoksykacji. 

MARION
INFO

Musi to być jednak poprzedzone do-
borem odpowiednich preparatów 
poprzez dokładny pomiar całej kole-
kcji.

Zobacz_i_poznaj
Aby zaprojektować idealną proce-
durę detoksykacji, identyfikujemy, 
jakie konkretne obciążenia toksycz-
ne występują w określonych narzą-
dach. Następnie, stosując odpowie-
dnie preparaty i pomiary, ustalamy, 
czy proces detoksykacji został po-
myślnie rozpoczęty. Krótko mówiąc, 
oglądamy ten „występ detoksykacy-

jny“ bezpośrednio z pierwszego 
rzędu. Początek wydalania toksyn z 
organizmu można zmierzyć bezpo-
średnio po podaniu odpowiednie-
go preparatu w moczu, co spraw-
dziliśmy przed podaniem prepara-
tu, często z wynikiem ujemnym. 
Toksyna, o której mowa, zwykle nie 
jest znajdowana przed podaniem - 
więc nie doszło do naturalnego wy-
dalania. Po podaniu wybranego 
preparatu toksyna jest już obecna 
w moczu. Jest więc na drodze do 
wyjścia z ciała. Dzięki temu etapo-
wi, wbudowanemu w pomiar, tera-

peuta nie polega tylko na 
mocnej wierze i założeniach
– po prostu widzi i wie.

Pomiar_to_podstawa 
Jeśli każdy, kto świadczy u-
sługi doradcy detoksykacji, 
doskonale opanuje techni-
kę pomiarową, w jego ręce 
trafiają nieoczekiwane mo-
żliwości zaradzenia różnym 
problemom zdrowotnym 
poprzez odkrywanie praw-
dziwych przyczyn. Bardzo 
często są one ukryte w po-
zornie nieoczekiwanych 
kontekstach, więc nie da 
się ich skutecznie wykryć 
za pomocą logiki lub 
zwykłej wiedzy, jakkolwiek 
obszer-nej. Będziemy Ci 
powta-rzać, że pomiar to 
podsta-wa. Musisz jednak 
zobaczyć tę prawdę na 
własne oczy.

Praktyka to więcej niż teoria
Text: Ing. Evžen Peleška, Foto: Marion

Jeśli chcemy zrozumieć wzajemne powiązania wydarzeń zachodzących w 
ludzkim ciele, musimy stać się ich świadkami. Nie jest to jednak możliwe, 
gdy poruszamy się tylko na poziomie teoretycznym.



L ęk jest jedną z pięciu 
podstawowych emo-
cji starożytnej medy-

cyny chińskiej. Jest matką bra-
ku wolności i ojcem depresji. 
Na szczęście kontrolowana 
detoksykacja nie musi pole-
gać na obserwacjach psycho-
logów i psychiatrów, których 
wnioski są smutne. Liczba za-
burzeń lękowych wzrosła w 
ciągu ostatniego roku nawet 
trzykrotnie. Jednocześnie ma-
my niepowtarzalną okazję do 
pomiaru lęku.

Rodzona siostra stresu 
Mówiąc o pokrewieństwie, 
możemy powiedzieć, że nie-
pokój jest miejscem narodzin 
stresu. W naszych czasach 
jest to zwykle wirtualne po-
czucie zagrożenia. Gdybyśmy 
nie mieli niepokoju i strachu, 
nie czulibyśmy się zagrożeni. 
Czym jest zazdrość? Niepokój 

o utratę kogoś ,  z kim mam związek 
emocjonalny. Szersze rodziny rozpa-
dają się, ponieważ nowi mężowie i 
żony są zazdrośni o związek partne-
ra z rodziną nuklearną. Czują się 
zagrożeni przez tę rodzinę. 

, 

Niepokój przybiera wiele form. 
We wszystkich przypadkach jest 
toksyczny i prowadzi do groma-
dzenia się innych toksyn. Niestety 
często rakotwórczych. Podstawo-
wą strukturą niosącą niepokój jest 
prążkowie - część kresomózgowia 
na którą składają się jądro ogonia-
ste (nucleus caudatus) i skorupa 
(putamen).
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Nieznośna_nerwica
W tym rdzeniu są inne działy emo-
cji. Corpus amygdaloideum jest skar-
bnicą różnych zaburzeń emocjona-
lnych i odwrotnie, gwarantem sta-
bilności emocjonalnej. Claustrum i 
jego zaburzenia są źródłem strachu 
Te emocjonalne struktury są zapy-
chane przez toksyny pod wpływem 
własnych emocji. Prowadzi to do 
irytacji i niepokoju z taką siłą, która 
nie odpowiada konkretnej sytuacji. 
Nie wspominając o sytuacji, która 
może prowadzić do niepokoju. 
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Następnie rozwija się nieznośne u-
czucie nerwicy lękowej. Jeśli niew-
łaściwa aktywność ciała prążkowia 
łączy się z nieprawidłową aktyw-
nością lobus temporalis,  pojawiają 
się napady paniki - lęk paniki. Pop-
rzez detoksykację możemy wpły-
wać na te struktury, a konkretnie 
na jądro podstawne. Emocje mają 
nowy potencjał detoksykacyjny 
dzięki nowej procedurze przygoto-
wawczej. Można go łączyć z inny-
mi preparatami detoksykacyjnymi, 
szczególnie tymi na autonomiczny 
układ nerwowy, takimi jak Veg.

Jak radzić sobie z lękiem
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Emocje niepokoju towarzyszą ludzkości od niepamiętnych czasów. Były siłą 
napędową religii, wojny, niewoli i socjalizmu. Wszyscy będą mieli wszystko. 
Więc czego się bać.
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S tosowanie prepara-
tu Os jest zróżnico-
wane, co wynika z 

faktu, że kość składa się z 
trzech struktur, a każda z 
nich ma zupełnie inne 
znaczenie dla organizmu. 
Wypowiadając słowo kość, 
przypomina się przede 
wszystkim litą masę gąb-
czastą, która jest podsta-
wą narządu ruchu wszys-
tkich kręgowców. 

Pomysłowa 
architektura
Kości składają się ze zwią-
zków fosforanów i wap-
nia. Ich architektura jest 
genialna. Każda większa 
kość ma setki tysięcy pus-
tek i blaszek, które spraw-
iają, że kość jest lekka i 
niezwykle mocna. Jednak 
na jej moc wpływa szereg 
czynników, w tym witami-
na D, wapń, hormony 
płciowe, hormony przyta-
rczycowe oraz deficyt ak-
tywności fizycznej. Gąb-
czaste przerzedzenie na-
zywa się osteopenią lub 
osteoporozą. Te czynniki 
są brane pod uwagę w 
przygotowaniu preparatu 
Os.
Zupełnie innym narządem 
kostnym jest szpik kostny. 
Jest to tkanka krwiotwór-
cza, w której powstają 
wszystkie rodzaje komó-
rek krwi. 
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Toksyczny stres zaburza 
hematopoezę i może po-
wodować szereg chorób.

Zapobieganie 
osteoporozie
Trzecim organem jest 
okostna . Cienka błona na 
powierzchni kości służy 
do jej odżywiania. Ze 
względu na nerwy oko-
stna jest jedyną strukturą 
kostną, która boli, zwykle 
bardzo. Infekcje dotyczą 
głównie zapalenia oko-
stnej. Każdy, kto doświa-
dczył zapalenia okostnej 
górnej lub dolnej szczęki, 
wie o czym mówię. Aby 
infekcja była skuteczna, 
okostna musi być obcią-
żona innymi toksynami. 
Większość z nich i wszy-
stkie trzy tkanki kostne są 
zawarte w preparacie Os. 
Służy zatem zapobiega-
niu osteoporozie i zabu-
rzeniom krwiotwórczym, 
ale także detoksykacji 
medycznej w nagłych 
przypadkach. Szpik kost-
ny jest również ważnym 
narządem odpornościo-
wym, w pandemii, wraz z 
innymi bardzo ważnymi 
preparatami, a także pre-
paratem Os. Nie wszyscy 
będą tego potrzebować, 
ale we wskazanych przy-
padkach jest jak złoto.

Na kości jest Os
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Os nie jest skrótem żadnej organizacji ani nazwą ptaka, ale nowym preparatem 
detoksykacyjnym, stworzonym z inicjatywy z Polski. Ponieważ również uważam , 
że detoksykacja kości jest ważna, pojawił się on bardzo szybko.
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P rzewlekła borelioza to bardzo 
irytujący problem, który mo-
że przybierać setki form. Ile 

tkanek znajduje się w organizmie, 
tyle jest form przewlekłej boreliozy. 
Medycyna nie wiąże wielu chorób z 
Borrelią, chociaż ten mikroorganizm 
jest przyczyną. Tylko kilka laborato-
riów na świecie może zrobić to, cze-
go nie potrafią inni. Diagnoza jest 
więc problemem.

Nie_tylko_borelia
Nosicielem jest zazwyczaj kleszcz 
lub jego nimfa. Kleszcz to potwór, 
który nie ma odpowiednika na świe
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cie. Posiada narząd na przedniej 
parze ośmiu kończyn, który wykry-
wa temperaturę i wibracje powie-
trza. Nie ma oczu, ale dokładnie 
wie, kiedy i gdzie się zaczepić, a 
potem gryzie i wierci, aż trafia na 
naczynie krwionośne. Nie robi nic 
poza ssaniem krwi. Interesująca u 
kleszcza jest jego ślina. Wpuszcza 
ją do rany,  znieczula, zapobiegając 
swędzeniu, osłabia odporność, za-
pobiega krzepnięciu krwi przez 
płytki i włókienka. Następnie ssie i 
ssie. Jednak do krwi ludzkiej 
dostaje się nie tylko borelia (40 
proc.) i wirusowe zapalenie mózgu 

(cztery proc. przypadków), ale tak-
że tularemia, erlichioza, babeszjo-
za czy anaplazmoza. 

Trzy_etapy
Na świecie występuje 900 gatun-
ków kleszczy. W Czechach miesz-
ka ich 11. Oprócz kleszcza pospo-
litego (Ixodes ricinus) jest tu też 
kleszcz powodziowy, kleszcz jele- 
ni, kleszcz psi, kleszcz powodzio-
wy czy kleszcz gołębi. Każdy ma 
trzy stadia rozwojowe: larwa, nim-
fa i dorosły. Wszystkie piją. Larwa 
ma rozmiar jednego milimetra i 
jest nadal przezroczysta. Więc nie 
poddawaj się, kiedy ludzie mówią, 
że nigdy nie mieli kleszczy. Może-
my być szczęśliwi w Czechach. Na 
świecie żyją jeszcze bardziej agre-
sywne i niebezpieczne potwory. 

Glistnik czy piwo 
Amerykański kleszcz wywołuje 
reakcję alergiczną na alfa-gal oli-
gosacharydowy, czyli czerwone 
mięso. Ukąszeniu tego bezużyte-
cznego pasożyta można oprzeć 
się jedynie za pomocą odzieży i 
środków odstraszających. Z natu- 
ralnych środków to może być ocet 
+ olejki eteryczne, olej do połyka-
nia, pangamina, wit. B-kompleks ,
czosnek rozcierany na skórze, zep
suty bulion , a nawet wypite piwo.
Jednak te repelenty działają przez
krótki czas, tylko dwie do trzech
godzin. Następnie aplikację nale-
ży powtórzyć. Dlatego dobrze jest
dokładnie zbadać ciało.

Potwór o imieniu kleszcz
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Gdybym nie znalazł przełomowych informacji na temat problemu przewlekłej 
boreliozy, nie powstałby ten artykuł. Nie potrafię opisać, co to za informacja, ale 
powinno być dla ciebie ważne, jeśli zmagasz się z tą niedogodnością, że Bor ma 
coś innego niż wszystkie inne preparaty.
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F osfor ma wiele wspólnego z 
cholesterolem. W obu przypa-
dkach jest to substancja, która

naturalnie występuje w roślinach i 
organizmach żywych i jest niezbę-
dna i użyteczna w rozsądnych iloś-
ciach. Jeśli występuje nadmiar chole-
sterolu lub fosforu, uszkadza naczy-
nia krwionośne. Nadmiar fosforu 
tworzy w naczyniach krwionośnych 
kompleksy z wapniem, które osadza-
ją się w ścianie naczynia. Tętnica tra-

ci elastyczność i nie jest w stanie dzia-
łać jako elastyczny bufor między ser-
cem a tkankami. Krew szybciej przep-
ływa przez sztywną tętnicę, zwiększa-
jąc jej ciśnienie, a tym samym pogar-
szając transfer tlenu do komórek tka-
nki.

Niezdrowe białka
W normalnych warunkach osoba o-
trzymuje około jednego grama fo-
sforu dziennie. Tę samą ilość wydala 
z moczem i kałem. Obecnie jednak 
dieta wprowadza do organizmu wię-
cej tej substancji. Dzięki fast foodom 
i przemysłowo przetworzonej żyw-
ności do organizmu dostaje się wię-
cej fosforu  niż normalnie.

Wynika to z wysokiego spożycia bia-
łka zwierzęcego, produktów mlecz-
nych i mięsa. Duży udział w wysokim 
zużyciu fosforu mają dodatki do ży-
wności, tzw. eski (E338-343, E450- 
452, E1410-1414).
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Dopiero niedawno odkryto me-
chanizmy chroniące organizm przed 
nadmiarem fosforu. Badania 
pokazują, że współczesne diety 
zwiększają jego zawartość o kilka-
set procent.

Pierwiastek_toksyczny
W nerkach znaleziono białko „klo-
tho”, które zwiększa wydalanie fo-
sforu. Jego dziwna nazwa pochodzi 
z języka greckiego. Kobieta o tym

o  tym imieniu była sę-
dzią, która tkała nić ży-
cia. Wybór żywności 
jest trudny dla ludzi. Ta 
sama żywność mo-że 
mieć zupełnie inną 
zawartość fosforu. Za-
leży to od procesu te-
chnologicznego i kon-
troli jakości,  przykła-
dowo: pokarmy o wy-
dłużonym terminie 
przydatności są niepo-
trzebnym źródłem fos-
foru. Powinniśmy rów-
nież spożywać z umia-
rem białko pochodze-
nia zwierzęcego, mię-
so, mleko czy jajka. 
Dużo fosforu zawierają 
sery topione, zupy 
błyskawiczne, czekola-
da, mrożonki, napoje 
typu cola i napoje ene- 

rgetyzujące. Nadmiar fosforu dzia-
ła w nich jak toksyczny pierwias-
tek. Informacja o detoksykacji jest 
obecna we wszystkich preparatach 
Marion.

Czy fosfor to nowy cholesterol?
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Fosfor jest jednym z podstawowych pierwiastków do budowy komórek. Nie musimy 
monitorować jego ilości w diecie, ponieważ związki organiczne zawsze zawierają 
fosfor. Pomimo tego oczywistego faktu, nazywa się go cholesterolem XXI wieku.
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Nowe części serialu
Nie mam wątpliwości, że wszyscy 
wiecie o naszym serialu o detoksy-
kacji, który znajdziecie na naszej 
stronie www. marion-jj.cz w dziale 
Edukacja. Składa się z 15-minuto-
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ny,  lecz w swoich postanowieniach 
noworocznych zadbaj o zdrowie 
swoje i bliskich pamiętając o 
Marion! MUDr. Josef Jonáš, 

Ing. Evžen Peleška

wych odcinków, a 23 listopada 
nakręciliśmy części 29, 30, 31, 32 i 
33. Mamy nadzieję, że ta filmogra-
fia posłuży jako materiał do nauki. 
Świąteczny detoks może być trud-

Kursy dla terapeutów
Terminy: 26 lutego 2022 kurs dla początkujących, 12 marca 2022 kurs dla zaawansowanych.
Czas: 10.00 do 16.00
Miejsce: siedziba Marion, Orlická 9, Praga 3, II. piętro
Lektor: Ing. Evžen Peleška
Zgłoszenia za posrednictwem  e-maila:jonas.recepce@seznam.cz,
temat e-maila: KURS

Kursy 15 stycznia, 29 stycznia i 12 lutego są już zajęte.




