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Czasami możemy się zgubić wśród 
magów i czarodzieów. Podobnie jest 
z zagadkami, których nie może-my 
zrozumieć ani wyjaśnić. Ostatnio 
natknąłem się na jedną z nich. Wszy-
scy wiemy, że mamy preparat Vak 
do detoksykacji po szczepionkach i 
substancjach szczepionkowych, w 
tym „substancji” firmy Pfizer. Prepa-
rat już zdziałał wiele dobrego. Po za-
stosowaniu mieszaniny chemiczno-
genowej znajdujemy zmiany w RNA 
i DNA w różnych narządach. Ale co z 
tym, że podobne zmiany znajduje-
my u osób nieszczepionych? Dokła-
dniej, tylko zmiany w RNA.

Akuport i czarna magia
Rok temu źródła amerykańskie wska-
zywały na pewną transmisję między 
zaszczepionymi a innymi, ale nie tra-
ktowaliśmy tego poważnie. Akuport 
sygnalizuje jednak coś z dziedziny 
czarnej magii. Nie jest to jednak nic 
nowego dla tych, którzy czytali. Już 
100 lat temu ezoterycy zwrócili uwa-
gę na przekazywanie mikroorganiz-
mów poprzez informację energetycz-
ną. Profesorowie Enderlein i Montag-
nier wykazali metamorfozę mikroor-
ganizmów w kontakcie z osobą zaka-
żoną. Grzyby zamieniły się w wirusy i 
odwrotnie. Pomimo tego, że jest lau-
reatem Nagrody Nobla, żaden maga-
zyn Impact nie opublikował tej pracy.
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Przepisywanie podręczników do 
mikrobiologii jest nonsensem. W 
każdym razie daj Vak wszystkim, 
nawet tym, którzy przeżyli bez 
ukłucia w ramię. Jak długo? Nikt 
nie wie, co wymyślą organizatorzy 
wielkiego rabunku życia. Z czwar-
tą dawką? Po prostu szukają od-
powiedniej szczepionki. Nie moż-
na jej szybko utworzyć inaczej niż 
przez manipulację RNA. Naukowcy 
nie muszą już ciężko pracować, po 
prostu rozwiązują wszystko onli-
ne. Następnie wystarczy przetwo-
rzyć odpowiednie pozwolenia i 
szczepionka jest gotowa na wielki 
restart. MUDr. Josef Jonáš
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W ciągu ostatnich stu lat nauka 
opracowała bardzo doskona-
ły arsenał leków na wszystkie

możliwe objawy. Dzisiaj praktycznie każ-
dy, kto wprowadzi objawy do Google, 
dowie się wielu nazw leków, których mo-
że używać. Różnica polega na tym, czy 
jest to lek opatentowany, a więc drogi, 
czy też lek generyczny, wyprodukowany 
po wygaśnięciu patentu. Wszyscy cieszy-
my się, że narkotyki istnieją. Posiadamy 
środki przeciwbólowe na bóle głowy czy 
kręgosłupa. Istnieją antybiotyki na dusz-
nicę bolesną, chemioterapeutyki na raka i 
tak dalej.

Ukryte przyczyny
Jednak objawy nawracają, stają się prze-
wlekłe, leki gromadzą się w organizmie,
a zdrowie psuje się. W końcu przyczyna 
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wciąż zwycięża, a ostatnie trzydzieści 
lat spędzamy w towarzystwie jakiejś 
choroby, albo leków, zaciemnia nasze 
zdrowie psychiczne i podkopuje naszą 
odporność. Ukryte przyczyny wywołują 
stany zapalne w ciele, wiele stanów za-
palnych, wszystko boli, umysł ciemnie-
je, zmęczenie uspokaja nas na krześle 
przed telewizorem, ciało okrywa się tłu-
szczem, bo słabnie podstawowa prze-
miana materii. Jak zapewne rozumiesz, 
problem tkwi w ustaleniu paradygmatu 
współczesnej medycyny.

Lekarze operują medycyną dowodo-
wą. Jakie są dowody? Statystyki, że no-
wo opracowany lek nieco lepiej usuwa 
objawy. Udowodnienie objawowego 
działania leku jest bardzo drogie. Nale-
ży przedstawić równie przekonujące 
dowody, że nie zaszkodzi ani nie zabije 

Paradygmat współczesnej medycyny
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Dzisiejsza medycyna oferuje ogromną liczbę leków i procedur. W praktyce jednak 
wszystkie mają jedną wadę: są symptomatyczne. Więc usuwają tylko objawy.

osoby. Medycyna całkowicie zrezygno-
wała z poszukiwania przyczyny. Znale-
zienie przyczyny to biznesowe samo-
bójstwo.

Nauka przetrwa
Kto umie mierzyć Akuportem, może 
zauważyć, że po tabletkach klient ma 
dobre ciśnienie, cholesterol czy pozi-
om cukru we krwi, a my nadal będzie-
my mierzyć nadciśnienie, hiperchole-
sterolemię czy cukrzycę II. rodzaju. Po-
tem pojawia się nowy zrekombinowa-
ny wirus i społeczeństwo upada. Lu-
dzie są chorzy, przestraszeni, umierają. 
Ogromnie brakuje odporności. Dwa 
tysiące lat temu świat podzielił się me-
dycznie. Jedna część postawiła na za-
burzenia energetyczne, druga na za-
trucie płynami ustrojowymi. Może to

być poszukiwanie przyczyny cho-
roby. Po dwóch tysiącleciach 
świat medycyny się zmienił. Ob-
jawy stały się naukowymi boga-
mi. W szczególności objawy po-
twierdzone metodami laborato-
ryjnymi, immunologicznymi, en-
doskopowymi lub obrazowymi. 
Dodatkowo mamy swoje toksy-
ny, rozpieszczajmy je. Opinie o 
pochodzeniu chorób ze starożyt-
nych Chin nie są martwe do dziś. 
Nauczanie Hipokratesa o sokach 
do ciała i oczyszczaniu diety 
trwało dwa tysiące lat. Czy oczy-
szczamy energię czy soki, nie po-
pełnimy błędu. Taki reset, który 
przepowiadają mędrcy, nie pój-
dzie na marne. I o to właśnie cho-
dzi. 



M ożemy je znaleźć wszędzie, 
ale oczywiście interesują 
nas wirusy pasożytujące na 

ludziach. Jest ich tylko niewielka 
część, ale rośnie. Na przykład wirusy 
specjalizujące się w różnych zwie-
rzętach mogą rozszerzyć swoją uwa-
gę na ludzi. W końcu wirus HIV mógł 
przenosić się z małp. Ebola niebez-
piecznie rozprzestrzenił się w Afryce, 
covid-19 jest również rekombinan-
tem.

Uszkodzenie żywotności
W każdym człowieku jest wiele wiru-
sów, które nie jako jedyne po-
wodują przewlekłe stany zapa-
lne różnych tkanek. Słownik de-
toksykacji mówi o złogach dro-
bnoustrojów, ale wirusy są pa-
sożytami komórkowymi, więc 
nie wyobrażaj sobie, że żyją w
jednym stosie. Są aktywowane
w różnych sytuacjach, takich 
jak przeziębienie, stres, inne in-
fekcje wirusowe i tym podo-
bne. Układ odpornościo-
wy ma kluczowe znacze-
nie w utrzymywaniu wi-
rusów pod kontrolą.
Wyeliminowanie prze-
wlekłej infekcji wiruso-
wej jest ważnym dzia-
łaniem w eliminowa-
niu przewlekłego sta-
nu zapalnego i popra-
wie ogólnego stanu 
odporności, ponieważ 
wirusy wysysają naszą 
energię. Ich likwidacja 
poprawi bilans energe-
tyczny. Pomimo tego, 
że wirusy niszczą źró-
dła witalności i energii.
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Związki chemiczne lub anty-
biotyki, które miałyby niszczy-
cielski wpływ na wirusy, po-
zostają poza zasięgiem wzro-
ku. Można się spodziewać cze-
goś podobnego do odkrycia 
antybiotyków przeciwko ko-
kom, bakteriom, chlamydiom,   
pałeczkom, mollicut.

Niebezpieczny 
wróg
Ver zawiera informacje 
o wirusach RNA, wiru-
sach DNA i cząstki sub-
wirusów, co jest napra-
wdę bardzo szczegól-
nym rozdziałem. W su-
mie istnieje setka infor-
macji wirusowych zwią-
zanych z kilkoma setka-
mi tkanek. Jest to zatem
preparat bardzo skom-
plikowany, ale jego zna-

czenie nie przewyższa innych prepa-
ratów, takich jak Bor czy Chlam. 

Możemy zastosować Ver jako profi-
laktykę wirusową dzięki aktywacji uk-
ładu odpornościowego. Może być st-
osowany jako wspomagający preparat 
przeciwwirusowy w ostrych infekcjach 
ale przede wszystkim w celu wyelimi-
nowania przewlekłych infekcji wiruso-
wych, które powodują przewlekłe sta-
ny zapalne. Dlatego Ver należy poda-
wać wielokrotnie podczas systematy-
cznej, długotrwałej detoksykacji.
Łączmy go regularnie z preparatami 
Brein i Mun do immunoaktywacji 
przeciwwirusowej. Wirusy mogą two-
rzyć toksyny wirusowe, jak wiemy z in-
fekcji covidem, ale mogą również two-
rzyć immunokompleksy. Dlatego moż-
liwe są również preparaty Mitox i 
Imunocomplex.  Wirusy stały się częś-
cią naszego systemu genowego w 
przeszłości i prawdopodobnie będą 
miały miejsce w przyszłości. Z drugiej 
strony są bardzo niebezpiecznym wro-
giem, przeciwko któremu możemy 
budować tylko naszą odporność. 

Uwierz mi, rozwiązuję wirusy
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Myślę, że gdyby wirusy miały ochotę na popularność, teraz podejrzewałbym je 
o złośliwe zamiary. Wiele osób zauważyło, że istniały po raz pierwszy w życiu.

– 3 –



– 4 –

Z wierzę zostało wybrane na wy-
stawie świnek morskich i zna-
lazłem się w świecie, którego 
nie znałem. Hodowca dał nam 

Przemyślane 
odżywianie
Niedawno poleciłem dziec-
ku z egzemą pominięcie 
krowiego nabiału. Jego ma-
ma powiedziała mi: „Nie 
mogę, on je lubi.” Każde 
zwierzę domowe lub gos-
podarskie jest karmione ba-
rdziej rozważnie niż jego 
właściciel. Dieta optymalna 
oprócz odpowiedniej ilości 
wody zawiera odpowiednią 
ilość kalorii, białka, minera-
łów i witamin. Wręcz prze-
ciwnie, nie zawiera chemi-
kaliów, szkodliwych prepa-
ratów, nadmiernej ilości 
soli, cukru rafinowanego,

kofeiny, alkoholu i powinien zawie-
rać tylko niewielką ilość kazeiny, la-
ktozy czy glutenu. Aby zachować 
zdrowie, codziennie należy przyj-
mować różnorodne minerały i pier-
wiastki śladowe. Najważniejsze z  
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nich to arsen, chrom, kobalt, miedź, 
fluor, jod, żelazo, mangan, molib-
den, nikiel, selen, krzem, wanad i 
cynk.

Niedobór żelaza powoduje ane-
mię, jod powoduje zaburzenia tar-
czycy, a kobalt jest częścią witami- 

ny B12. Niedobór cynku powoduje 
guzy skóry i hamuje odpowiedź 
immunologiczną, bez miedzi nas-
tępuje zmiana w tworzeniu kości. 
Niedobór chromu powoduje insu-
linooporność, brak fluoru, a liczba 

osób z próchnicą rośnie. 
Z drugiej strony nadmiar pierwiast-

ków śladowych jest toksyczny. Zwię-
kszona ilość miedzi uszkadza mózg, 
moc żelaza zmienia czerwone krwin-
ki. Zatrucie aluminium powoduje de-
mencję.

Uważaj na błędy 
Trwają również dyskusje 
na temat tłuszczów. Próba 
udowodnienia, że   choroby 
naczyniowe są spowodo-
wane zawartością cholest-
erolu w diecie i tłuszczach 
nienasyconych, prowadzi 
do ciągle zmieniających się 
poglądów na oleje, smalec 
czy jajka.
Witaminy nie są źródłem e-
nergii, ale mają wpływ na 
życie, zdrowie, reprodukcję 
i wzrost. Ważny jest podział 
na witaminy rozpuszczalne 
w wodzie (kompleks B, wi-
tamina C) i rozpuszczalne 
w tłuszczach (A, D, E, K). W 
przypadku braku lipazy 
żółciowej i trzustkowej są 
słabo wchłaniane. Na wszy-
stko, co opisałem, może 
mieć wpływ zaburzenie 
wchłaniania w jelicie cien-
kim. Niebezpieczna jest ró-
wnież hiperwitaminoza.

Witamina A objawia się bólami głowy, 
anoreksją czy ogniskowym wypada-
niem włosów. Nadmiar witaminy D 
powoduje odkładanie się wapnia w 
tkankach i uszkodzenie nerek.

Jedz jak zwierzęta!
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

W wieku dwóch lat chomik Andreasa trafił na wieczne tereny łowieckie. Czas 
zdobyć kolejne zwierzę do reinkarnacji Mufasy. W końcu los padł na świnkę 
morską US Teddy o imieniu Fred.

godzinny trening  z Fredem  na  temat 
diety i zachowania. Zapytany, czy  mó-
głby jeść czerstwy chleb, hodowca był 
zdumiony.  „Chleb  też  nie 
jest zdrowy dla ludzi, świnki
morskie nie mogą go nawet 
dotykać. Może jeść tylko po-
żywienie własne. Nawet nie-
które warzywa mu szkodzą"
– wyjaśnił.
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Nadnercza są jednym z obwo-
dowych narządów ośrodko-
wego układu hormonalnego.

Centralnymi narządami są pod-
wzgórze i przysadka mózgowa. 
Pierwszy wydziela dwa hormo-
ny: oksytocynę i hormon anty-
diuretyczny. Są one przechowy-
wane w przysadce mózgowej, 
hypophysis. Podwzgórze wy-
dziela również substancje, któ-
re przechodzą przez cienkie na-
czynia do przysadki mózgowej, 
a ten podobny do grochu gru-
czoł wydziela inne hormony, 
które następnie kontrolują 
wszystkie gruczoły dokrew
ne, w tym nadnercza. Jed-
nak podwzgórze jest rów-
nież kontrolowane przez 
informacje pochodzące z 
mózgu.

Hormony i kortyko-
steroidy
Choroba Addisona powo-
duje poważny niedobór ho
rmonów nadnerczy - nowa 
choroba (prezydent Clin-
ton), zespół Cushinga z "twarzą księ-
życa" i innymi problemami. Zespół Cu-
shinga jest spowodowany kortykoste-
roidami. Kortykosteroidy są stosowane 
w wielu stanach, takich jak reumatyzm, 
astma, egzema, choroby autoimmuno-
logiczne, nowotwory i tym podobne. 
Hormony nadnerczy dzielą się na hor-
mony korowe i rdzeniowe. Rdzeń jest 
również połączony nerwami ze współ-
czulnym układem nerwowym i w ten 
sposób powoduje, że organizm „wal-
czy lub ucieka”.
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Aldosteron reguluje i utrzymuje mi-
nerały, zwłaszcza sód we krwi, obję-
tość i ciśnienie krwi. Kortyzol łago-
dzi stany zapalne, działa antystreso-

wo, wpływa na tłuszcze, białka, 
cukry i minerały. Sterydy wpły-

wają na genitalia. Adrenalina 
i noradrenalina wpływają na 

aktywność organizmu pod 
wpływem stresu. Pierwszy 

zmienia metabolizm cukrów, 
drugi przyspiesza bicie 

serca i podnosi 
ciśnienie krwi.

Lina ratownicza
Problem tkwi w chronicz-
nym stresie, który napra-
wia te reakcje organizmu, 
a następnie sprawia, że o-
chronne funkcje zamie-
niają się w szkodliwe. Po-
wodują nadciśnienie, ary-
tmię serca czy otyłość. 
Dla tych hormonów mo-
żemy użyć nazwy gluko-

kortykoidy. W końcu cały system 
wydziela nienaturalną ilość hormo-
nów i naprawia chroniczną reakcję 
na stres z daleko idącymi konsek-
wencjami. Jego detoksykacja jest 
jednym z najważniejszych etapów 
detoksykacji i immunoaktywacji. 
Nie szukajmy symptomów, ale pra-
cujmy z tym układem niezależnie 
od pomiaru przez Akuport. 
Stosujmy preparaty: Horr na przysa-
dkę i podwzgórze, Brein na między-
mózgowie, Tens na emocje stresu, 
Supercort na toksyczne obciążenie 
nadnerczy oraz na upośledzenie fu-
nkcji i sygnalizacji narządów z wyż-
szych pięter. Bardzo ważne są rów-
nież preparaty przeciwdrobnoustro-
jowe, zwłaszcza Ver,  Bor i Myk. Nie 
zapominajmy o łańcuchu ładunków 
toksycznych, które mogą przejść 
przez Mitox do kompleksu immu-
nologicznego lub toksyn jelitowych. 
W każdym razie Supercort j est liną, 
która ratuje naszą populację.

Nadnercza i Supercort
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Co wiemy o nadnerczach? Jest to organ, który bardzo bezkompromisowo 
zarządza wieloma procesami w organizmie. Uważa się nawet, że jego 
hormony wywołują poród. 



Z powodu prymity-
wnych nauk ma-
terialistycznych 

idea, że   problemy skórne 
nie są chorobami skóry, 
jest bardzo odległa od 
naszej cywilizacji. Dlate-
go ludzie domagają się 
uniwersalnego rozwiąza-
nia. Ale zwykle jest to 
niemożliwe. Skóra jest 
„ekranem projekcyjnym” 
organizmu. Pokazuje tok-
syczne obciążenie wielu 
narządów. Dopiero wte-
dy zmiany immunologi-
czne zachodzą w skórze, 
która jest jednym z głów-
nych narządów odporno-
ściowych.
Obwód płuc i jelit
Na początku procesu de-
toksykacji należy pamię-
tać, że skóra należy do 
obwodu energetycznego
płuc i okrężnicy. Chociaż
współczesna medycyna zaprzecza 
związku między płucami a skórą, 
tradycyjna medycyna chińska jest 
pod tym względem bezkompromi-
sowa. Przy rozległych oparzeniach 
praktycznie się dusi. Związek z jeli-
tami jest bardziej zrozumiały. Tok-
syny powstają jako produkt pato-
gennych mikroorganizmów i proce-
sów trawiennych. Te, które są częś-
cią pożywienia lub wody, również 
nie są bez znaczenia. Pierwsze pro-
blemy skórne pojawiają się po prze-
jściu na mleko krowie w okresie nie-
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mowlęcym, uszkodzenie jelit przez 
antybiotyki, nieprawidłowy skład 
mikrobiomu jelitowego z powodu 
wadliwego mikrobiomu matki lub z 
powodu porodu cesarskiego. Jedną 
z przyczyn mogą być również toksy-
ny w mleku matki. Następnym kro-
kiem do problemu skórnego jest 
stres, który wpływa na energię płuc. 
Nadnercza odgrywają rolę w tym 
procesie od dzieciństwa. Ze wzglę-
du na stres i słabą odporność płuca 
nie pozbywają się drobnoustrojów 
z powietrza. Wrodzona borrelia nie 
jest wyjątkiem.
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Skóra, każdy może sobie popatrzeć
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Moja babcia użyła powiedzenia w nagłówku. Nie miała pojęcia, jak bardzo 
miała rację. Egzema, wysypki, trądzik, pokrzywka, porosty i inne objawy 
skórne mają większy wpływ na psychikę ludzi, niż się wydaje.

Pomiń mleko
Zakończenia nerwowe 
skóry pełnią wiele funkcji, 
w tym łączenie skóry z 
mózgiem. Skóra jest oczy-
wiście poprzetykana na-
czyniami krwionośnymi i 
limfatycznymi. Wątroba 
ze swoim potencjałem 
detoksykacyjnym musi 
być w dobrej kondycji. 
Ostateczny werdykt doty-
czy toksycznego obciąże-
nia ośrodków mózgo-
wych w kresomózgowiu.
W przypadku przewlek-
łych problemów skórnych 
ważne jest, aby zrezygno-
wać z mleka krowiego i 
produktów mlecznych. 
Często są przyczyną zapa-
lenia okrężnicy i przekr-
wienia płuc. Dopiero po 
usunięciu toksyn może-
my wierzyć, że wyleczy-
my skórę. Do wyboru ma-

my preparaty Mun, Brein, Rescirk, 
Col, Hepcirk, Cut, Ver, Bor i Elerg. 
Dopiero jeśli ta metoda się nie po-
wiedzie, musimy poszukać oryginal-
nego rozwiązania. Czasami znajduje-
my to w emocjonalnych przygoto-
waniach. Zacznijmy od detoksykacji, 
jaką znamy. Likwidujemy zaburzenia 
mikrobiomu jelitowego, toksyny jeli-
towe, ustawiamy mózg. Pozbywamy 
się leków z organizmu, odtruwamy 
płuca, wątrobę i jelita. To otworzy 
cały organizm z jego ciężarami. Stru-
ktury kontrolne mózgu są następnie 
dostosowywane za pomocą prepa-
ratu Cut.



N iewielu przyznaje, że ma w 
sobie agresję. Może się to o-
bjawiać jako zniewaga, wyzy

wające milczenie, drażnienie, ironia, 
drwiny, rozkazy lub pedanteria. Lub 
też szybkie, gwałtowne ruchy, niecie-
rpliwość, krótka, urywana wymowa i 
jąkanie się w mowie. Aby naprawić 
ten obwód, potrzebne jest komplek-
sowe podejście. Stres zawsze jest na 
pierwszym miejscu, musimy sobie z 
nim radzić wyłącznie z preparatem 
Tens, ale używamy Hepcirk do stre-
su typu wątrobowego. Ten preparat 
obejmuje również woreczek żółcio-
wy. Nie musimy testować Hepcirka 
po raz pierwszy. Poradzimy sobie z 
zaburzeniami energetycznymi serca, 
takimi jak arytmie, a Hepcirka może-
my wykryć dopiero przy drugim lub 
trzecim pomiarze. Powodem jest 
ruch energii po obwodzie pentagra-
mu. Wątroba jest często obciążona 
wirusami lub borrelią. Te mikroorga-
nizmy mogą powodować zaburzenia 
energetyczne w obwodzie wątroby. 
Dlatego myślimy o Ver i Bor. Nie za-
pominajmy, że mózg pilnuje wszyst-
kiego.

Z wątrobą połączone są:
• łzawienie oczu
• zaburzenia widzenia
• nocna ślepota
• iskry (mroczki) w oczach
• gniew w snach
• swędzenie genitaliów
• wysypka narządów płciowych
• zaczerwienienie oczu
• zapalenie spojówek
• mówić samemu do siebie
• wybuchy śmiechu 

• wybuchy złości
• zapalenie pękających sutków
• zmiany językowe
• przepuklina mosznowa
• długotrwała erekcja
• problemy z pachami
• zawroty głowy
• szum w uszach
• zaburzenia autoimmunologiczne

• niektóre rodzaje depresji
• padaczka, tiki
• mrugające powieki
• jęczmień
• nerwoból nerwu mózgowego
• ból kciuka
• zmiany paznokci
• hiperseksualność 

Problemy energetyczne 
pęcherzyka żółciowego 
wpływają na:
• pogorszenie zapachu
• suchość w gardle
• gorzki smak w ustach
• samobójstwo we śnie (na jawie)
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• sztywne mięśnie czworoboczne
• ból głowy i kręgosłupa szyjnego
• drgawki
• bolesna skóra na głowie
• ból włosów podczas czesania
• ból w środku głowy
• ból biodra
• zaczerwienienie łuków
• epilepsja 

• odciski na czwartym palcu
• stany wściekłości
• Agresywna, ofensywna zabawa
• brak odwagi
• niezdecydowanie
• zmiany w prawej połowie języka
• ból pod prawą łopatką
• problemy z rwą kulszową
• ból brwi
• ból szyi i włosów
• skurcz mięśni czworobocznych
• stolce od jasnego do białego
• wzdęcia
• płynne stolce
• brak witamin rozpuszczalnych w 

tłuszczach 

Obwód wątroby i pęcherzyka żółciowego
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Niewątpliwie bardzo ważny jest obwód energetyczny z dominującym narządem 
wątrobą. Głównymi lokalnymi toksynami są agresja i mięso smażone lub 
grillowane. Z drugiej strony wątroba uwielbia gorycz i jest energetyzowana przez 
kiełki różnych nasion i sfermentowane warzywa.



– 8 –

Marion INFO, e-bulletin detoxikace a imunoaktivace MUDr. Josefa Jonáše. Wydawca: Marion, s. r. o. Editor: 
Robert Šimek. Art director: Zbyněk Hraba. Wydano: 12. kwiecień 2022. Kontakt: jonas.recepce@seznam.cz. 

Tłumaczenie: Antoni Zieniuk, www. mariondystrybucja.pl

Musimy się pochwalić

Myślę, że jeśli człowiekowi 
coś się udaje w życiu, to 
ma potrzebę by tym się po 

chwalić. Nie jestem 
wyjątkiem. Wiele mie-
sięcy temu stworzyliśmy 
Orgatox i zwróciliśmy 
uwagę na to, że w wodzie 
jest wiele leków, a także narko
tyków. Stacje uzdatniania wody 
nie mogą oczyścić tych substancji. 
W wodzie znajdują się również su-
bstancje zaburzające hormony, które 
wspierają żeńskie hormony płciowe i 
tłumią hormony męskie. W ciągu os-
tatnich pięćdziesięciu lat populacja 
mężczyzn zmieniła się fizycznie i psy-
chicznie.
Ale czym się chwalę? Nauka zaczyna 
walczyć z zanieczyszczeniem wody 
przez  narkotyki. Ilość metamfetami-
ny w czeskich ściekach jest zdecydo-
wanie najwyższa w Europie. Analizie 
poddano 25 krajów, heroina prowa-
dzi w innych częściach Europy. Moni-
torowana jest również kokaina, kono-
pie indyjskie, amfetamina i ecstasy. 
Wiemy, że woda nie zna granic, dla-
tego wszyscy spotykamy się z narko-
tykami. Obciążenia te mają szkodliwy
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przeznaczony do filtrowania wody, a 
nawet moczu dla przemysłu lotnicze-
go. Potrafi usuwać narkotyki i lekars-
twa. Na końcu łańcucha jesteśmy w 
stanie wyeliminować te substancje z 
organizmu dzięki Orgatox.

MUDr. Josef Jonáš

wpływ, zwłaszcza na mózg dziecka. 
Należą do nich niepokój, bezsenność, 
drażliwość, brak koncentracji czy labi-
lność wegetatywna. To główne efek-
ty działania leków rozpuszczonych w 
wodzie pitnej. Konwencjonalne środ-
ki czyszczące sobie z tym nie pora-
dzą. Ciekawy program firmy z USA

Kursy i wykłady
Firma Marion organizuje konferencję na temat 
detoksykacji i immunoaktywacji
Termin: 25. czerwca 
Czas: od 10.00 do 17.00.
Miejsce: Konferenční centrum GreenPoint, 
Dvouletky 529, Praha – Strašnice
Cena: 1000 Kč gotówka na miejscu, obiad
i przekąski w cenie
Wykładowca: MUDr. Josef Jonáš, Ing. Evžen 
Peleška  Zgłoszenia za pośrednictwem e-maila: 
jonas.recepce@seznam.cz, 
temat e-maila: KONFERENCE

Firma Marion organizuje kurs dla zaawansowanych 
terapeutów
Termin: 23. kwietnia
Czas: od 10.00 do 16.00.
Miejsce: siedziba firmy Marion, Orlická 9, Praha 3, II. 
piętro
Lektor: Ing. Evžen Peleška
Zgłoszenia za pośrednictwem e-maila: 
jonas.recepce@seznam.cz, 
temat e-maila: KURZ

Kursy 9 kwietnia, 7 maja i 21
są już w pełni zarezerwowane.




