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Nejsem věštec, ale zkouším to
Lidé mají pocit, že na jejich cestě
ke světlým zítřkům je nemůže nic
zastavit. Historie však ukazuje,
že na zeměkouli už byly nějaké
pokročilé civilizace. Koupaly se
v mramorových lázních, psaly bestsellery, které čteme dodnes, nebo
přemisťovaly stovky tun těžké
kamenné kvádry.
Pak ovšem nastaly doby, kdy se
Lucrezia Borgia koupala jen před
svatbou. Ano, absolvovala jich
několik, na její omluvu. Lidé jedli ze
země, upalovali se pro jiný názor,
bili se po lebkách palcátem. Zkrát-

ka nikdy si nemůžeme být jistí, že
nezažíváme soumrak civilizace.
Imunizace neznámým koktejlem
mění naše DNA a hysterie konfliktu „očkování versus neočkovaní“
připomíná konflikt mezi árijskou
rasou a Židy. Stalo se něco, co se
nemělo nikdy stát. Děsí mě, jak je
to snadné. To ale není konec. Lidská
společnost se bude měnit suchem,
horkem, blackouty, bídou, selháním
soudržnosti, kolapsem zdravotnictví
a mnoha jinými faktory.
Když jsem synovi Andreasovi
ukazoval, že brambory rostou
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v zemi a ne v marketech, byl
překvapen. Naučil jsem ho zapalovat oheň a přežít v přírodě bez
civilizace. Ještě jsem netušil, že
mi to jednou přijde smysluplné.
Zachránit nás může jen „selský
rozum“, tedy jednoduchá logika
života. Když slyším v taxíku otázku,
zda mám už tři dávky, upadnu do
deprese. Kam se poděl onen selský
rozum? Pracujeme na tom, aby si
mohl člověk udržovat zdraví jednoduchými prostředky. Jsme rádi,
že jste s námi.
MUDr. Josef Jonáš
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Chaos byl už základem vesmíru
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Možná, že si bereme příklad ze situace, která vládla při vzniku vesmíru. Co na tom,
že uběhlo nejméně sedm miliard let. Vše plyne (panta rhei), vše se točí po spirále.

U

ž jsme byli tam, kde jsme
dnes. Jen vezmeme známou
šablonu a nasadíme ji na
konkrétní situaci. Dnes, stejně jako
poslední dva roky, je tou situací
koronavirus. Na otázku amerických

někdo vše zakazuje, jiný povoluje,
někdo očkuje starou vakcínou jako
o život, někdo na to kašle. Výsledek
je plus minus stejný. Izrael se měl
stát světovou laboratoří očkování.
Tiše z toho sešlo, protože se nemůže

docentů, profesorů, evolučních
biologů či matematiků?
Své vědí snad jen psí doktoři
a vesničtí praktikové. Přiznat chybu
je to nejtěžší na světě. Zvlášť, když
se pětkrát zvýšil počet psychicky
narušených dětí.

Vzhůru na stromy

novinářů, zda je to vše schválně,
nebo nahodile, jsme se dozvěděli, že
se to nikdy nedozvíme.

Historická zkušenost
V každém případě vládne chaos. Někdo dělá karantény, někdo izolace,

chlubit žádnými extra výsledky. A to
tam očkují vše, co se pohne, někdy
i čtyřikrát.
Nikdy v historii nebyla žádná
epidemie respiračními viry vyřešena
imunizací. Když to víme my, proč to
nevědí ti nahoře, včetně různých
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Nemluví se o fúzi, kontaminaci lidské DNA vakcínou RNA. Nikdo z desítek lidí, kteří procházejí mou ordinací, nehlásil nebezpečné komplikace
spojené s očkováním. Bylo by to
totiž zbytečně frustrující a marné, za
pár let se buď podle Darwina vyvine
nový druh lidí, odolných třeba proti
radioaktivitě, nebo začne lidstvo
vymírat. Koloběh civilizací se točí
dál. Blbost je neporazitelná, skloňme
musulmansky hlavy a táhněme káru
lidského druhu dál. Zkáza nepřichází
z venku, ale zevnitř. Proti té venkovní se dá bránit, proti sebedestrukci
nikoliv. V každém případě jsme se
přesvědčili, že zdravotní stav staré
české populace je mizerný. Cítím to
sám na sobě.
Při mizerném stavu našeho zdraví
je směs mikroorganismů v dechovém ústrojí jasná. V kanceláři či
v autě se nehýbeme, pokud dýcháme, tak koktail prachu, chemie,
aromatických uhlovodíků, bakterií,
virů a různých mrtvých zárodků.
Plíce jsou stresované úzkostí, strachem, starostmi, citovou deprivací
či potlačenými emocemi. Rakoviny
plic utěšeně narůstají, a to i u žen
nekuřaček. Vlastně nemám co dodat.
Snad jen:„Vzhůru na stromy!“
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Oro pro vaše ústa
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Za slovem „oro“ můžeme tušit latinský základ oris nebo ora, což jsou výrazy pro
mluvení a ústa. Je tedy jasné, že preparát Oro bude sloužit k detoxikaci ústní dutiny.

Ú

stní dutina je anatomicky
docela komplikovanou
částí těla. Nalezneme zde
orgány, které často bývají předmětem různých problémů. Okoralé
rty s otisky zubů svědčí o starostech a slabostech žaludku. Muži
si nechávají narůst knír, protože
horní ret souvisí s hormony. Ženy
v menopauze mívají na horním
rtu vrásky. Ochablý dolní ret je
odrazem střeva. Ústní sliznice,
vystýlající celou dutinu, může trpět
nepříjemnými záněty. Řešením
jsou preparáty Oro a Liencirk.

Zuby, dásně, jazyk
Samostatnou kapitolou jsou zuby.
Lze říci, že kvalita jejich skloviny
souvisí se schopností střeva vstřebávat potřebné minerály. Důležitá

je rovněž energie ledvin. Kritické
místo zubů je tkáň, která obaluje
zubní kořeny – parodont. Parodontitis je nepříjemné zánětlivé
onemocnění dásní, při chronických
formách jde o problém na celý život. Přidá-li se autoimunitní aktivita,
dotyčnému rychle vypadají
zuby. Na nemoci se podílí mikrobiální složka, střevní mikrobiom, autoimunitní porucha,
kovy i jiné materiály pro opravy zubů. Nad kvalitou dásní
bdí slezina.
Stejně tak afty a opary jsou
virového původu, proto
přidáváme Brein a Ver.
Jazyk byl v tradiční
čínské medicíně důležitý
diagnostický orgán.
Pomocí pulsu a dia-
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gnózy z jazyka se určoval zdravotní
stav vyvolených, společensky výše
postavených úředníků. Nemáme
pochyby o tom, že se mění barva
jazyka, jeho povrch, vlhkost a další parametry. Nejde samozřejmě
o změnu v biochemickém spektru,
ale o energetické výkyvy v organismu. V preparátu Oro se
proto nachází řada informací
týkajících se jazyka.

Kombinace je klíčová
Součástí ústní dutiny jsou
i slinné žlázy. Dělíme je na
malé žlázy, kterých jsou
desítky, možná stovky.
Velké žlázy jsou dvě,
podjazyková a příušní.
Záněty slinných žláz,
slinné kameny i nádory
jsou relativně častým
problémem. Malé slinné žlázy postihují autoimunitní poruchy. Častý
je Sjögrenův syndrom,
jehož typickým projevem je suchost sliznic,
očí a bolest kloubů.
Důležitou součástí
preparátu Oro je také hltan (pharynx). Jde vlastně o začátek dýchacích cest, proto se detoxikační proces dělí mezi preparát Oro a Rescirk.
Ke stejnému orgánu patří i krční
(patrové) mandle. Jeden preparát
nemůže problém komplikované
ústní dutiny vyřešit, musíme se tedy
naučit kombinovat tzv. cirky. V tomto případě je klíčová kombinace
preparátů Oro, Rescirk a Liencirk.
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Jsou emoce důležité?
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Máme představu, jak se lidé léčili před tisíci lety. Ve starověkém Egyptě byla na špici
chrámová medicína. S hudbou, vůněmi a v přízni tehdejších bohů. Mezi lidem byli
určitě důležití lidoví léčitelé, šamani a zaříkávačky.

B

uddha, Ježíš a Mohamed vedli
lid ke kázni, pokoře a sebezpytování. Moderními zobrazovacími metodami se prokazuje, že
modlitba neznamená jen pár bezvýznamných slov. Ještě v době nástupu
chemické medicíny na přelomu 19.
a 20. století se proslavili hypnotizér
Mesmer, Charcot či analytičtí psychiatři Freud a Jung.
I dnes, kdy se tyto směry přejmenovaly na psychosomatickou medicínu,
sbírá doktor Hnízdil vavříny. Jedno-

na slovech. Neverbálních metod
bylo v historii málo. Poslouchat,
co někdo říká, znamená, že
sluchový vjem musí být přijat
mozkem. Často se však může
stát, že mozek terapeutické slovo
odmítne. V manželské poradně
terapeut rychle rozpozná důvody
rozporů, jen málokdy je ale jeho
výklad přijat, protože tomu brání
emoce.
Kam tím směřuji? V naší době
nám technika umožňuje vstoupit

Člověk si to nepřizná

duše řečeno, myšlenka psychického
původu nemocí se táhne dějinami
jako červená nit. Mimochodem výrok
o červené niti má původ u výrobce
lodních lan. Jako logo jeho výrobku
byla do lan vpletena červená nit.

do mozku, aniž by to klient tušil.
Ano, je to nebezpečné, ale také
velmi prospěšné. V detoxikační
metodě Marion máme několik
desítek preparátů, které se týkají
materiálních toxinů. Vstupujeme do nervového systému a do
orgánů, ať to klient tuší, či nikoliv.
Je logické, že stejným způsobem
budeme pracovat s psychikou.

tvor nekritický a namyšlený. Nepřizná
ani sám sobě, že problém jeho nemoci
spočívá v jeho emocích. V současné
době pracuji s pojmy „citová deprivace“ a „potlačené emoce“. Je až neuvěřitelné, jak tyto emocionální problémy
kopírují subjektivní a objektivní potíže
klientů. Preparát Emotion přenáší
informace do celého organismu. A do
budoucna půjde ještě dál.

Slovo jako základ
Naprostá většina léčebných metod
pro lidskou psychiku byla založena
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Můj sen je prokázat, že emoce jsou kořenem všech zdravotních problémů.
Stále hledám správné pojmenování
emocí, myslím těch záporných. Pro
naši metodu s přístrojem Akuport je
úžasně přínosné, že můžeme prokázat, že negativní emoce jsou rozeseté
po celém organismu, nejen v mozku.
Negativní emoce mohou ovlivňovat
dásně, žaludek, klouby či imunitní centra. To je pro pochopení zdraví nesmírně cenné. Problémem je, že člověk je
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Račí klepeta otevřeme detoxikací
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Slovo cancer znamená v latině rak. Není snad příhodnější pojmenování nemoci,
která z člověka ukusuje části tak, jako tento obávaný korýš.
Dnes víme, že v případě rakoviny jde o selhání části imunitních
buněk neboli cancer killers. Zabijáci
rakoviny, buňky lymfatické řady,
slídí v organismu a zabíjejí každým
okamžikem tisíce buněk, které mají
tendenci vymknout se kontrole
imunitního systému. Dochází u nich
ke změnám v buněčném genomu,
který určuje, jaké budou orgány
a tkáně.

Nemoc genomu

N

ázev rakovina jsme převzali
a přeložili po svém. Němci
mají krebs, jiní se přidržují
latinského základu. Říkejme proto
raději zhoubné nádory nebo novotvary. Zdají se být velmi komplikovaným onemocněním, na kterém si
lidstvo zatím vylámalo zuby. Česká
republika na tom v celkovém pořadí
není zle, pohybuje se okolo patnáctého místa v Evropě, co se počtu na
množství obyvatel týká. Lehce převažují ženy, u nich vede karcinom
prsu, u mužů prostaty. Je zajímavé,

že v obou případech jde o nádory
se spoluúčastí hormonů. Ovšem
melanomy, nádory kůže, zase mají
největší progresivitu. Zatím jde
o včasnou diagnózu. Čím dříve se
nádor zachytí, tím větší je naděje na
vyléčení.

Selhání imunitních buněk
Mimo dnes už klasické operace
a chemoterapie se do popředí dere
imunoterapie, které se říká biologická léčba. Jde vlastně o protilátky,
protože ty vznikají i proti nádorům.
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Rakovina je tedy především nemoc
genomu. Vzniká kvůli toxinům nazývaným kancerogeny nebo genotoxické toxiny. Známe jich několik
stovek, mají původ buď v našich
střevech (kancerogeny střevního
původu), nebo v zevním prostředí
(radioaktivní záření, ultrafialové
záření, chemické látky, mykotoxiny,
onkoviry, některá éčka, dehet z cigaret, látky vznikající smažením či
grilováním potravin a samozřejmě
i uzením).
Postižené buňky vypínají centrální
řízení imunitního systému v lobus
parietalis, toxiny ale mohou poškodit i kostní dřeň a lymfatické či
krevní buňky. Vznikají pak leukémie
nebo lymfomy. To je jiný mechanismus, než u ostatních druhů rakovin.
Prevence preparáty Dechem, Radex, Mitox, Mun, Horr, Os, Ver, Brein
a Orgatox je to nejlepší, co zatím
umíme. Jak se ukazuje na klientech,
které znám 20 až 30 let a dnes jsou
to už starší lidé, je to i velmi úspěšná detoxikace. Přidejme Emotion
a máme na celý život vystaráno.
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Cirky, preparáty snů
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

V 80. letech minulého století jsem sbíral materiály pro knížku Křížovka života.
Tehdy jsem poprvé narazil na monádu Jin a Jang, pětici orgánů a jejich souputníků,
které ovládají veškeré zbývající orgány a tkáně.

D

esítky let trvalo, než se
podařilo tento fakt tradiční
čínské medicíny zhmotnit.
Vznikly cirky, které postupně získávaly vlastnosti z mých snů. Známe
čtyři druhy tkání, jejich kombinací
vznikají orgány. Každá tkáň spadá
do jiného okruhu. Nejde samozřejmě o vztahy anatomické ani
fyziologické, ale o vztahy energoinformační, což je pro současnou
medicínu nepřijatelné. Na potíže,
které postihují okruh plic a tlustého střeva, se podívejte do tabulky.
Všechny je řešíme preparátem
Rescirk, samozřejmě v kombinaci
s dalšími přípravky.

Potíže okruhu
plíce – tlusté střevo:

• ucpání nosu
• hleny v nose
• svědění v nose
• kýchání
• sny o smutku
• sny o létání
• sny s kovovými předměty
• kašel
• zarudnutí v krku
• pocit dušnosti
• bolest v ramenou
• chlad či horko na předloktí
• ztráta hlasu
• tichý hlas
• nechuť k mluvení
• ekzémy
• suchá praskající pokožka
• záněty v krku
• časté zívání

• bolesti palce u ruky
• problémy v ohbí loktu
• krvácení z nosu
• nadměrné pocení
• sny o polích
• ztuhlé svaly ramen
• odmítání masáže a dotyku
• bolesti zubů bez kazu
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• blokády krční páteře
• praskliny na kůži uší
• praskliny na konečníku
• změny na kůži ukazováku
• bolest lokte
• bolest deltového svalu
• změny v rýze mezi nosem
a koutkem úst
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Co nás čeká v roce 2022

D

ěláme online kurzy každý
týden a několikrát do měsíce
pořádá Ing. Peleška také mikrokurzy v Orlické. Na adrese jonas.
recepce@seznam.cz se může se
přihlásit každý, kdo má zájem.
Jednou měsíčně vychází bulletin
Marion INFO, natočili jsme už 34
patnáctiminutových spotů a budeme v tom pokračovat, když to
situace dovolí. Uděláme nejméně
jednu konferenci, možná dvě. Mám
rozpracovanou knížku, brožuru,
která zmapujev současné znalosti
z detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše. Na internet pověsíme informace o Marionu v angličtině. Projdeme
také všechny programy našich
preparátů na počítačem řízeném
výrobním zařízení.
Můj velký zájem vzbuzují emoce
jako toxin. Předpokládám, že zařazení poškozujících emocí do preparátů Marion bude trendem roku
2022. Jsou ale i věci, které se nám

zatím moc nevedou. Rádi bychom
vytvořili větší kolektiv podílející
se na výuce a propagaci myšlenek
Marionu. Chceme vzbudit větší aktivitu mezi příznivci. Snad se vynoří
další zvídaví lidé, kteří roztočí kola

diskuze. Zahrnou nás podněty,
žádostmi a nápady. Už teď mi na
stole leží alespoň 20 dotazů od
lidí z celé republiky a těším se na
další.
MUDr. Josef Jonáš

Kurzy pro terapeuty
Termíny: 9. dubna a 21. května
kurz pro začátečníky, 26. března
a 23. dubna kurz pro pokročilé
Čas: od 10.00 do 16.00 hod.
Místo konání: sídlo firmy Marion,
Orlická 9, Praha 3, II. patro
Lektor: Ing. Evžen Peleška
Hlaste se prostřednictvím e-mailu:
jonas.recepce@seznam.cz,
předmět e-mailu: KURZ
Kurzy 12. a 26. února a 12. března
jsou už plně obsazené.
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