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Občas můžeme zabloudit mezi 
mágy a čaroděje. Alespoň tak se 
nám jeví věci, které neumíme po-
chopit ani vysvětlit. Na jednu tako-
vou jsem v poslední době narazil. 
Všichni víme, že máme preparát 
Vak pro detoxikaci očkovacích 
látek a vakcín, včetně „látky“ firmy 
Pfizer. Preparát udělal už mnoho 
dobrého. Po aplikaci chemicko-ge-
nové směsice nacházíme změny 
RNA a DNA v různých orgánech. 
Co ovšem říci k tomu, že podobné 
změny nacházíme i u nevakcino-
vaných? Přesněji řečeno pouze 
změny v RNA. 

Akuport a černá magie
Americké zdroje sice před rokem 

upozorňovaly na jistý přenos mezi 
očkovanými a těmi druhými, ale 
nebrali jsme to vážně. Akuport nám 
však signalizuje něco z oblasti černé 
magie. Pro sečtělé to ovšem není nic 
nového. Již ezoterici před 100 lety 
upozorňovali na přenos mikroor-
ganismů energoinformační cestou. 
Profesoři Enderlein a Montagnier 
prokazovali metamorfózou vzniklé 
mikroorganismy při kontaktu s na-
kaženou osobou. Plísně se měnily na 
viry a naopak. Přesto, že šlo o nosite-
le Nobelovy ceny, žádný impaktova-
ný časopis tyto práce nezveřejnil. 

Učebnice mikrobiologie je 
nesmysl přepisovat. V každém 
případě podávejte Vak všem, i těm, 
kteří přežili bez píchnutí do rame-
ne. Jak dlouho? Nikdo neví, s čím 
organizátoři velké loupeže životů 
přijdou. Se čtvrtou dávkou? Jen 
rychle hledají vhodnou vakcínu. Ta 
se nedá jinak rychle vytvořit, než 
RNA manipulací. Vědci už nemusí 
namáhavě jezdit na jednání, stačí 
vše vyřešit online. Pak už jen vyří-
dit příslušná povolení a vakcína je 
připravena na velký restart.

MUDr. Josef Jonáš
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Za posledních sto let věda 
vypracovala velmi dokonalý 
arzenál léčiv na všechny mož-

né symptomy. Dnes se prakticky kaž-
dý, kdo si zadá do Googlu příznaky, 
dozví řadu názvů léků, které může 
použít. Rozdíl je v tom, zda jde o lék 
s patentovanou ochranou, tudíž dra-
hý, anebo o lék generický, vyráběný 
po propadnutí patentu. Všichni 
jsme rádi, že léky existují. Na bolest 
hlavy či páteře máme analgetika. Na 
angínu jsou antibiotika, na rakovinu 
chemoterapeutika a tak dále. 

Skryté příčiny
Symptomy se ovšem opakují, stá-
vají se chronickými, léky se v těle 
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Paradigma současné medicíny
Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

hromadí a zdraví chátrá. Nakonec 
příčina stejně zvítězí a posledních 
třicet let strávíme ve společnosti ně-
jaké nemoci, nebo nám léky zatem-
ní rozum a podlomí imunitu. Skryté 
příčiny spustí v organismu záněty, 
mnoho zánětů, všechno bolí, mysl 
se zatemňuje, únava nás usadí u te-
levize do křesla, tělo se obalí tukem, 
protože bazální metabolismus klesá. 
Jak jste jistě pochopili, tak problém 
je v nastavení paradigmatu součas-
né medicíny. 

Lékaři operují medicínou důka-
zů. Co jsou ty důkazy? Statistická 
data, že nově vyvinutý lék odstraní 
příznaky o kousek lépe. Dokázat 
symptomatický účinek léku je velmi 

Současná medicína nabízí obrovské množství léků a zákroků. Prakticky však mají 
všechny jeden nedostatek: jsou symptomatické. Odstraňují tedy jen příznaky. 

drahé. Musí se totiž stejně přesvěd-
čivě podat důkazy, že člověka ne-
poškodí a nezabije. Medicína zcela 
rezignovala na hledání příčiny. Najít 
příčinu je obchodní sebevražda. 

Učení vydrželo
Ti, kteří umí měřit Akuportem, si 
mohou všimnout, že klient má pod 
prášky dobrý krevní tlak, hladinu 
cholesterolu nebo krevního cukru 
a my stejně vyměříme hypertenzní 
nemoc, hypercholesterolémii nebo 
diabetes II. typu. Pak se objeví nový 
rekombinát virů a společnost se 
zhroutí. Lidé jsou nemocní, ustraše-
ní, umírají. Masivně chybí imunita. 

Před dvěma tisíci lety se svět 
medicínsky rozdělil. Jed-
na část sázela na poruchy 
energií, druhá na otravu 
tělesných tekutin. To mohlo 
být hledání příčiny nemoci. 
Po dvou tisíciletích se svět 
medicíny změnil. Symptomy 
se staly scientistickými bohy. 
Zvláště příznaky potvrzené 
laboratorně, imunologicky, 
endoskopicky či zobrazovací-
mi metodami. Ještě, že máme 
svoje toxiny, hýčkejme si je.

Názory na vznik nemocí ze 
starověké Číny nejsou mrtvé 
ani dnes. Hippokratovo učení 
o tělesných šťávách a jejich 
čištění dietou vydrželo dvě 
tisíciletí. Ať už vyčistíme 
energii nebo šťávy, neudělá-
me chybu. Takový reset, který 
moudří předpovídají, není 
marný. A o to tu přeci jde.
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Najdeme je všude, nás ale 
pochopitelně zajímají viry 
parazitující na lidech. Těch 

je pouze malý zlomek, ale přibývají. 
Například viry specializované na 
různá zvířata mohou rozšířit svoji 
orientaci i na lidi. Ostatně virus HIV 
se snad přenesl z opic. V Africe se 
nebezpečně šířila ebola, covid-19 je 
rovněž rekombinát.

Poškození vitality
V každém člověku existuje mnoho 
virů, které nikoliv bez následků bý-
vají příčinou chronických zá-
nětů různých tkání. V deto-
xikačním slovníku se hovoří 
o mikrobiálních ložiscích, 
ovšem viry jsou buněční pa-
razité, tak si nepředstavujte, 
že žijí na jedné hromádce. 
Aktivují se v různých situa-
cích, například při prochlad-
nutí, stresu, jiných virových 
infekcích a podobně. 
Rozhodující u udržení 
virů na uzdě je imu-
nitní systém. 

Odstranění chro-
nické virové infekce 
je důležitý akt k od-
stranění chronických 
zánětů a zlepšení 
celkového stavu imu-
nity, protože viry od-
čerpávají naši energii. 
Jejich likvidace zlepší 
energetickou bilanci. 
Nehledě na to, že 
viry poškozují zdroje 
vitality a energie. 
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Veru věř, viry řeš

V nedohlednu zůstávají 
chemické sloučeniny či anti-
biotické látky, které by měly 
zničující vliv na viry. Něco 
podobného, co se povedlo 
objevem antibiotik proti 
kokům, bakteriím, chlamy-
diím, bacilům, mollikutům 

a dalším, nelze v dohled-
nu očekávat.

Nebezpečný 
nepřítel
V preparátu Ver se na-
chází informace o RNA 
virech, DNA virech 
a subvirových části-
cích, což je opravdu 
velmi speciální kapito-
la. Celkem jde o stov-
ku virových informací 
spojených s několika 
sty tkání. Jde tedy 
o velmi komplikova-
ný preparát, ovšem 

Myslím, že kdyby viry měly touhu po popularitě, tak bych je nyní podezíral 
z nekalých úmyslů. Řada lidí si v době covidu poprvé v životě všimla, že existují.

nepřesahuje svým významem jiné 
preparáty, například Bor či Chlam. 

Ver můžeme aplikovat jako pro-
tivirovou prevenci díky aktivaci 
imunitního systému. Lze ho použít 
jako pomocný protivirový preparát 
při akutních infekcích, ale především 
k odstranění chronických virových in-
fekcí, které jsou příčinou chronických 
zánětů. Preparát Ver proto podávejme 
opakovaně při systematické, dlou-
hodobé detoxikaci. Pravidelně ho 
kombinujme s preparáty Brein a Mun 
pro protivirovou imunoaktivaci. 

Viry mohou tvořit virové toxiny, jak 
známe z covidové infekce, ale mohou 
také vytvářet imunokomplexy. V úva-
hu tedy přicházejí i preparáty Mitox 
a Imunokomplex. Viry se v minulosti 
stávaly součástí našeho genového 
systému a pravděpodobně tomu tak 
bude i v budoucnosti. Na druhé stra-
ně jsou velmi nebezpečným nepříte-
lem, proti kterému můžeme postavit 
jen svou imunitu.  

Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock
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Zvíře bylo vybráno na výstavě 
morčat a já se ocitl ve světě, 
který jsem neznal. Chovatel 

nás podrobil hodinovému školení 
o stravě a chování se k Fredovi. Na 
dotaz, zda může tvrdý chléb, upadl 
chovatel do nepředstí-
raného úžasu. „Chleba 
přece není zdravý ani 
pro lidi, morče se ho 
nesmí ani dotknout. 
Může jen stravu, která 
je mu vlastní. I zeleninu 
jen některou, ostatní mu 
škodí,“ vysvětloval. 

Promyšlená výživa
Nedávno jsem doporučil 
vynechání kravských 
mléčných výrobků dítěti 
s ekzémem. Maminka mi 
sdělila: „To nejde, on je 
má rád.“ Každé domácí 
či hospodářské zvíře je 
živeno promyšleněji než 
jeho majitel. Optimální 
potrava obsahuje vedle 
dostatečného množ-
ství vody přiměřeně 
kalorií, proteinů, mine-
rálů a vitaminů. Naopak 
neobsahuje chemické 
látky, škodlivé produk-
ty přípravy, nadměrné 
množství soli, rafinovaný 
cukr, kofein, alkohol a měla by mít 
jen malé množství kaseinu, laktózy 
či glutenu. Pro zachování zdraví 
musí být denně přijímána řada 
minerálů a pestrá škála stopových 
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Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

prvků. Mezi ty nezbytné patří arsen, 
chrom, kobalt, měď, fluor, jód, žele-
zo, mangan, molybden, nikl, selen, 
křemík, vanad a zinek. 

Deficit železa vyvolává anémii, 
jódu zase poruchy štítné žlázy 

a kobalt je součástí vitaminu B12. 
Nedostatek zinku vyvolá kožní 
nádory a potlačuje imunitní od-
pověď, bez mědi vzniká změna 
tvorby kostí. Deficit chromu působí 

resistenci k inzulínu, chybí-li fluor, 
stoupá množství zubních kazů.

Přebytek stopových prvků je na-
opak toxický. Zvýšené množství mědi 
poškozuje mozek, moc železa zase 
červené krvinky. Otrava hliníkem 

způsobuje demenci. 

Pozor na poruchy
Trvalé diskuse se vedou 
i kolem tuků. Snaha 
prokázat, že cévní 
nemoci jsou způsobené 
obsahem cholesterolu 
ve stravě a nenasycený-
mi tuky, vede ke stále se 
měnícím názorům na 
oleje, sádlo či vejce. 

Vitaminy nejsou 
zdrojem energie, ale 
ovlivňují život, zdraví, 
rozmnožování i růst. 
Důležité je dělení na 
vitaminy rozpustné 
ve vodě (komplex B, 
vitamin C) a rozpust-
né v tucích (A, D, E, K). 
Bez přítomnosti žluče 
a pankreatické lipázy se 
vstřebávají málo. 

Vším, co jsem popsal, 
může zahýbat porucha 
vstřebávání v tenkém 
střevě. Nebezpečná je 
také hypervitaminóza. 

U vitaminu A se projevuje bolestmi 
hlavy, nechutenstvím nebo ložisko-
vou ztrátou vlasů. Přebytek vitaminu 
D pak způsobuje usazování vápníku 
ve tkáních a poškození ledvin. 

Jezte jako zvířata!

Andreasův křeček se ve věku dvou let odebral do věčných lovišť. Nastal čas pořídit 
jiné zvířátko, do kterého by se Mufasa mohl reinkarnovat. Nakonec padl los na 
morče druhu US Teddy jménem Fred. 
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Nadledviny jsou jedním z pe-
riferních orgánů centrálního 
hormonálního systému. 

Centrálními orgány jsou 
hypothalamus a hypofýza. 
První vylučuje dva hormony: 
oxytocin a antidiuretic-
ký hormon. Ty se ukládají 
v části hypofýzy, v neurohy-
pofýze. Hypothalamus také 
vylučuje látky, které jdou 
tenkými cévami do hypofý-
zy, a tato jak hrášek velká 
žláza vylučuje další 
hormony, které pak řídí 
všechny endokrinní 
žlázy včetně nadledvin. 
Ovšem i hypothalamus 
je řízený informacemi 
přicházejícími z mozku. 

Hormony 
a kortikosteroidy
Závažný nedostatek 
nadledvinových hormo-
nů způsobuje Addiso-
novu chorobu (prezi-
dent Clinton), přebytek 
Cushingův syndrom 
s měsíčkovým obličejem a dalšími 
problémy. Tyto nemoci nejsou nic 
pro nás. Jen v případě, že Cushingův 
syndrom je způsoben podávanými 
kortikoidy. Kortikosteroidy se po-
dávají při mnoha obtížích, jako jsou 
revma, astma, ekzém, autoimunitní 
nemoci, nádory a podobně. Hormo-
ny nadledvin se dělí na hormony 
kůry a dřeně. Dřeň je ještě ke všemu 
nervy napojená na sympatický ner-
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Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

vový systém a způsobuje tak reakci 
organismu „bojuj, nebo uteč“. 

Aldosteron reguluje minerály, pře-
devším sodík v krvi, a udržuje 
krevní objem a tlak. Kortizol 
tlumí zánět, působí antistre-
sově, ovlivňuje tuky, bílkoviny, 
cukry a minerály. Steroidy 
mají vliv na pohlavní orgány. 
Adrenalin a noradrenalin 
ovlivňují činnost organismu 
ve stresu. První mění metabo-

lismus cukrů, druhý zrych-
luje srdeční tep a zvyšuje 
krevní tlak. 

Lano záchrany
Problém je v chro-
nickém stresu, který 
zafixuje tyto reakce 
organismu, a ty se pak 
z ochranných stanou 
škodlivé. Způsobují hy-
pertenzi, srdeční aryt-

Co víme o nadledvinách? Jde o orgán, který velmi nekompromisně řídí 
mnoho pochodů v organismu. Dokonce se předpokládá, že jeho hormony 
jsou spouštěčem porodu. 

mii nebo obezitu. Pro tyto hormony 
můžeme použít i název glukokorti-
koidy. Nakonec celý systém vylučuje 
nepřirozené množství hormonů 
a fixuje chronickou stresovou reakci 
s dalekosáhlými důsledky. 

Jeho detoxikace patří k nejdůleži-
tějším detoxikačním a imunoaktivač-
ním krokům. Nehledejme symptomy, 
ale pracujme s tímto systémem 
bez ohledu na měření Akuportem. 
Použijme preparáty Horr pro hy-
pofýzu a hypothalamus, Brein pro 
diencephalon, Tens pro emoci stresu, 
Supercort proti toxickému zatížení 
nadledvin i proti poškozené funkci 
a signalizaci pro orgány z vyšších pa-
ter. Velmi důležité jsou také antimik-
robiální preparáty, především Ver, Bor 
a Myk. Nezapomínejme ani na řetěz 
toxických zátěží, který může jít přes 
Mitox k Imunokomplexu či ke střev-
ním toxinům. Supercort je v každém 
případě lano záchrany naší populace.

Nadledviny a Supercort
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Naší civilizaci je 
kvůli primitiv-
nímu materiali-

stickému učení velmi 
vzdálena představa, že 
problémy s kůží nejsou 
onemocněním kůže. 
Lidé proto žádají jedno-
duché, většinou jedno-
rázové řešení. To je ale 
obvykle nemožné. Kůže 
je „promítacím plátnem“ 
organismu. Zobrazuje 
toxické zatížení řady 
orgánů. Teprve násled-
ně dochází k imunitním 
změnám v kůži, která je 
jedním z velkých imu-
nitních orgánů. 

Okruh plic a střeva
Na začátku detoxikač-
ního procesu mějme 
na paměti, že kůže 
patří do energetického 
okruhu plic a tlustého 
střeva. Moderní medi-
cína sice popírá vztah mezi plícemi 
a kůží, tradiční čínská medicína je 
ale v tomto ohledu nekompromis-
ní. Při rozsáhlých popáleninách se 
člověk prakticky zadusí. Vztah ke 
střevu je pochopitelnější. Toxiny 
vznikají jako produkt patogenních 
mikroorganismů i trávicími procesy. 
Nezanedbatelné jsou rovněž ty, kte-
ré jsou součástí potravin nebo vody. 

První kožní problémy vznika-
jí přechodem na kravské mléko 
v kojeneckém věku, poškozením 
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Kůže, každý se podívat může

střeva antibiotiky, chybnou sklad-
bou střevního mikrobiomu kvůli 
defektnímu mikrobiomu matky či 
kvůli porodu císařským řezem. Toxi-
ny v mateřském mléce mohou být 
rovněž jednou z příčin. 

Dalším krokem ke kožnímu pro-
blému je stres ovlivňující energii plic. 
Nadledviny v tomto procesu hrají 
úlohu už od dětství. Vlivem stresu 
a špatné imunity se plíce nezbavují 
mikroorganismů ze vzduchu. Výjim-
kou nejsou ani vrozené borrelie.

Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Rčení v titulku používala moje babička. Netušila, jakou má pravdu. Ekzémy, 
vyrážky, akné, kopřivky, lišeje a jiné projevy na kůži mají na psychiku lidí větší 
dopad, než by se zdálo.

Vynechat mléko
Kožní nervová zakon-
čení mají mnoho funk-
cí, mimo jiné spojují 
kůži s mozkem. Kůže 
je samozřejmě protká-
vána krevními a lym-
fatickými cévami. Játra 
se svým detoxikačním 
potenciálem musí být 
v dobré kondici. Ko-
nečným verdiktem je 
toxické zatížení moz-
kových center v telen-
cefalu. 

Při chronických 
kožních problémech je 
důležité vynechat krav-
ské mléko a mléčné 
výrobky. Často bývají 
příčinou zánětu tlusté-
ho střeva a zahlenění 
plic. Teprve po odstra-
nění toxinů můžeme 
věřit, že kůži vyléčíme. 
Na výběr máme prepa-
ráty Mun, Brein, Rescirk, 

Col, Hepcirk, Cut, Ver, Bor a Elerg. 
Teprve kdyby tato metoda selhala, 
musíme hledat originální řešení. 
Někdy ho najdeme v emocionálních 
preparátech. Začneme detoxikací, 
jak ji známe. Odstraníme poruchu 
střevního mikrobiomu, střevní 
toxiny, nastavíme mozek. Zbavíme 
organismus nánosu léků, detoxiku-
jeme plíce, játra a střevo. Otevře se 
nám tak celý organismus se svými 
zátěžemi. Řídicí struktury mozku 
pak upravíme preparátem Cut.
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Jen málokdo si přizná, že v sobě 
skrývá agresivitu. Ta se může 
projevovat jako urážlivost, 

vzdorné mlčení, uštěpačnost, ironie, 
zesměšňování, poroučivost či pedan-
terie. Nebo také jako rychlé trhané 
pohyby, netrpělivost, krátká trhaná 
výslovnost a zadrhávání v řeči. 

K nápravě poruch tohoto okruhu 
je potřeba přistupovat komplexně. 
Na prvním místě je vždy stres, ten 
musíme řešit výhradně prepará-
tem Tens, ale na jaterní druh stresu 
podáváme Hepcirk. Tento preparát 
zahrnuje i žlučník. Preparát Hepcirk 
nemusíme vytestovat hned napopr-
vé. Můžeme se zabývat poruchami 
energie srdce, třeba arytmiemi, 
a Hepcirk můžeme zjistit až při 
druhém či třetím měření. Důvodem 
je pohyb energie po obvodu pen-
tagramu. Játra jsou často zatížena 
viry či borrelií. Tyto mikroorganismy 
mohou být příčinou vzniku energe-
tické poruchy okruhu jater. Mysleme 
proto na Ver a Bor. Nezapomeňme, 
že nad vším drží stráž mozek. 

S játry spojujeme: 
• slzení očí

• oslabování zraku

• šeroslepost

• jiskřičky v očích

• hněv ve snech

• svědění pohlavních orgánů

• vyrážky na pohlavních orgánech

• zarudnutí očí

• záněty spojivek

• samomluvu

• výbuchy smíchu

• výbuchy hněvu

• zanícené praskající bradavky

• změny na jazyku

• šourkovou kýlu

• dlouhodobou erekci

• problémy v podpaží 

• závratě

• hučení v uších

• autoimunitní poruchy

• některé typy deprese

• epilepsii, tiky

• mrkání víček

• ječné zrno

• neuralgii mozkových nervů

• bolest palců

• změny na nehtech

• hypersexualitu

S energetickými problémy 
žlučníku se pojí:
• zhoršení čichu 

• sucho v krku

• hořká chuť v ústech

• sebevražda ve snu 
   (při bdělém stavu)
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• ztuhlé trapézy

• bolest hlavy a krční páteře

• křeče

• bolestivá kůže na hlavě 

• bolest vlasů při česání

• bolesti v polovině hlavy

• bolesti kyčlí

• zarudnutí boltců

• epilepsie

• kuří oka na čtvrtém prstu

• stavy zuřivosti

• agresivní urážlivá legrace

• nedostatek odvahy

• nerozhodnost

• změny v pravé polovině jazyka 

• bolest pod pravou lopatkou

• problémy se sedacím nervem 

• bolesti nad obočím

• bolest na hranici krku a vlasů

• stažení trapézového svalu

• světlá až bílá stolice

• nadýmání

• plovoucí stolice

• nedostatek vitaminů 
   rozpustných v tucích

Text: MUDr. Josef Jonáš, Foto: iStock

Energetický okruh s dominantním orgánem játry je nepochybně velmi důležitý. 
Hlavními zdejšími toxiny jsou agrese a smažená či grilovaná masa. Játra naopak 
milují hořké a energii jim dodávají klíčky různých semen a kvašená zelenina.

Okruh jater a žlučníku
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Musíme se pochlubit

Myslím, že každý člověk se 
někdy v životě vytahuje, 
nebo má alespoň touhu se 

něčím pochlubit. Ani já 
nejsem výjimkou. Před 
řadou měsíců jsme vy-
tvořili preparát Orgatox 
a upozornili na to, že ve 
vodách se nachází mno-
ho léků, ale i drog. Tyto látky 
čistírny vody vyčistit neumí. Ve 
vodě jsou i hormonální disrupto-
ry, které podporují ženské pohlav-
ní hormony a potlačují hormony 
mužské. Posledních padesát let se 
mužská populace fyzicky i psychic-
ky mění. 

V čem však spočívá mé vychlou-
bání? Věda začíná řešit problém 
znečištění vod drogami. Množství 
pervitinu v českých odpadních 
vodách je zdaleka nejvyšší v Evropě. 
Analyzováno je 25 zemí, jinde v Ev-
ropě vede Heroin. Sledují se i ko-
kain, konopí, amfetamin či extáze. 
Víme, že voda nerespektuje hranice, 
tak se s drogami setkáváme všichni. 
Zvlášť pro dětský mozek mají tyto 
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firmy z USA, určený k filtraci vody 
a třeba i moče pro kosmonautiku. 
Ten drogy a léky umí odstranit. My 
umíme na konci řetězu tyto látky 
vyloučit z těla díky Orgatoxu. 

MUDr. Josef Jonáš

zátěže neblahý účinek. Patří mezi ně 
neklid, nespavost, podrážděnost, ne-
soustředěnost či vegetativní labilita. 
To jsou hlavní účinky drog rozpuště-
ných v pitné vodě. Běžné čističky si 
s tím neporadí. Zajímavý je program 

Kurzy a přednášky
Firma Marion pořádá detoxikační a imunoaktivační 
konferenci
Termín: 25. června 
Čas: od 10.00 do 17.00 hod.
Místo konání: Konferenční centrum GreenPoint, 
Dvouletky 529, Praha – Strašnice
Cena: 1000 Kč hotově na místě, oběd 
i občerstvení v ceně
Přednášející: MUDr. Josef Jonáš, Ing. Evžen Peleška
Hlaste se prostřednictvím 
e-mailu: jonas.recepce@seznam.cz, 
předmět e-mailu: KONFERENCE

Firma Marion pořádá Kurz pro pokročilé terapeuty
Termín: 23. dubna 
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 9. dubna, 7. a 21. května 
jsou již plně obsazené.


