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Kongresový den detoxikační medicíny v Brně
s Mgr. Marií Vilánkovou a Ing. Vladimírem Jelínkem – 17. 10. 2015
•
44 NOVINKY
NOVINKY
detoxikační medicíny v Praze
Festival ze
zdravia
a krásy, Kongresový
Školenie novýchden
terapeutov
Aktuality
světa Joalis
– 28.
11. 2015
5 animal s Mgr. Marií Vilánkovou a Ing. Vladimírem Jelínkem
Milí
čtenáři,

Obsah

Přednášky v Praze
čas

název akce

lektor

místo konání

5. 5. 2015

9.30–15.30

Seminář III.

Vladimíra Málová

ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10

1100 Kč

12. 5. 2015

9.30–15.30

EAMset

Ing. Marika Kocurová,
Vladimíra Málová

ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10

700 Kč

Nodegen 9.30–15.30
Cranium
Detoxikační taktika Vladimíra Málová
ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10
opouzdřené emoce – optimální
detoxikace kostí hlavy
2. 6. 2015
9.30–15.30
Seminář IV.
Mgr. Marie Vilánková
CSI, Pražská 16, Praha 10
úvod do detoxikace
9.Diamino
6. 2015
9.30–15.30
Teorie v praxi
Vladimíra
Málová
ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10
LiverDren
emocionálmí
stres
–
optimální
a
nutný
odstranění
ložisek
z
jaterního
17. 6. 2015 10.00–12.00
Zkouška II. stupně
ECC
ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10
antimikrobiální
detoxikaci
17. 6.úvod
2015 k 13.00–15.00
Zkouška
II. stupně
ECC okruhu
ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10
UrinoDren
Podzim 2015
Spirobor
odstranění mikrobiálních ložisek
15. 9.borrelie
2015
9.30–15.30
Seminář I.
Vladimíra
Málová
z ledvinového
okruhu ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10
29.Nobac
9. 2015
9.30–15.30
Seminář II.
Vladimíra
Málová
ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10
VelienDren
koky,
chlamydie,
mollicutes,
odstranění
mikrobiálních
30. 9. 2015
9.30–15.30
Seminář I.
Ing. Radka Krejčová
ECC,ložisek
Na Výhledech 1234/8, Praha 10
rickettsie, bakterie, bacily
ze slezinového okruhu
7. 10. 2015 17.00–18.00
Zkouška I. stupně
ECC
online
Antivex
CorDren
13. 10.
2015 9.30–15.30
Seminář III.
Vladimíra
Málová
ECC,ložisek
Na Výhledech 1234/8, Praha 10
viry
odstranění
mikrobiálních
14.Para-Para
10. 2015 9.30–15.30
Seminář II.
Ing. Radka
Krejčová
ze srdečního
okruhu ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10
paraziti
RespiDren
Informace
a přihlášky: ECC s. r. o., Na Výhledech 1234/8, Praha
10, tel.: 274 781 415, e-mail: eccpraha@joalis.cz nebo přímo
Yeast
odstranění mikrobiálních ložisek
na www.eccklub.cz v sekci Vzdělávání.
plísně
z plicního okruhu
Přednášky
v Brně
19. 5. 2015

datum

název akce
lektor
místo konání
Non-grata čas
Emoce
18. 5.antigeny
2015
9.00–15.30
Seminář II.
Pavel Jakeš,
Bc. Petr Šmehlík
Malinovského nám. 4, Brno
detoxikace
Corpus amygdaloideum
Toxigen
(amygdala)
27. 5. 2015 17.00–18.00
Zkouška I. stupně
ECC
online
potravinová
aditiva
–
éčka
Anxinex
3. 6. 2015
9.30–15.30
Seminář IV.
Mgr. Marie Vilánková
Malinovského nám. 4, Brno
Geosmog
detoxikace Striatum (úzkost)
8. 6. 2015
9.00–15.30
Seminář III.
Pavel Jakeš, Jaroslav Vintr
Malinovského nám. 4, Brno
geopatogenní zóny, radiové,
Streson
15. 6.televizní
2015
9.00–15.30
Detoxikační
taktika Pavel Jakeš,
Jaroslav Vintr
Malinovského
a internetové
signály,
detoxikace
Hippocampus
(stres) nám. 4, Brno
signály
pro
mobily
Egreson
22. 6. 2015
9.30–15.30
EAMset
Ing. Marika Kocurová, Pavel Jakeš Malinovského nám. 4, Brno
MindDren
detoxikace Lamina affixa (agrese)
Podzim
2015
anorganické toxiny, sůl
Depreson
30. 9. 2015
9.00–15.30
Seminář I.
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
Malinovského nám. 4, Brno
EviDren
detoxikace Epithalamus (deprese)
12. 10.
2015 9.00–15.30
Seminář II.
PavelFatig
Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
Malinovského nám. 4, Brno
organické
toxiny, mykotoxiny,
imunokomplexy,
radioaktivní
látky
detoxikace
Formatio
reticularis
21. 10. 2015 17.00–18.00
Zkouška I. stupně
ECC
online
(chronický
syndrom)
26.PEESDren
10. 2015 9.00–15.30
Seminář III.
Pavel Jakeš,
Jaroslav únavový
Vintr
Malinovského nám. 4, Brno
organické toxiny, jiná emoce,
Informace a přihlášky: Body Centrum s. r. o., Vodní 16, Brno, tel.: 545 241 303, e-mail: info@bodycentrum.cz nebo přímo
radioaktivní látky
Digest
na www.bodycentrum.cz v sekci Vzdělávání.
Deimun Aktiv
detoxikace trávicích enzymů, poruchy
Přednášky
v Ostravě
zbytky očkovacích látek
vstřebávání
živin, minerálů
datum
čas
název akce
lektor
místo konání
a vitaminů
Elemde
Hipp
7. 5. 2015
9.30–15.30
Seminář III.
Jana Schwarzová
Pražákova 218/7, Ostrava
mozková kůra – odstranění ložisek
detoxikace tělesných tekutin (krev,
28. 5. 2015
9.30–15.30
Detoxikační taktika Jana Schwarzová
Pražákova 218/7, Ostrava
Cortex
lymfa, mozkomíšní mok atd.)
18. 6.rhombencephalon
2015 10.00–12.00
II. stupně
ECC Metabol
Pražákova 218/7, Ostrava
–Zkouška
odstranění
Podzim
2015
ložisek
detoxikace poruch metabolismu
10.Mezeg
9. 2015
9.30–15.30
Seminář I.
JanaMetabex
Schwarzová
Pražákova 218/7, Ostrava
gliová
tkáň
vyloučení
metabolitu
z
tkání
1. 10. 2015 9.30–15.30
Seminář II.
Jana Schwarzová
Pražákova 218/7, Ostrava
7. 10. 201517.00-18.00

Zkouška I. stupně

ECC

online

Všechny ostatní přípravky zůstávají
9.30–15.30
Seminář III.
Jana Schwarzová
Pražákova 218/7, Ostrava
stejné
jako
v
minulosti
Účastníkům vzdělávání v Ostravě doporučujeme Seminář IV. absolvovat v Praze dne 2. 6. 2015 nebo v Brně dne 3. 6. 2015.
22. 10. 2015

Informace a přihlášky: Centrum metody C. I. C. – Ostrava, Pražákova 218, Ostrava – Mariánské Hory, tel.: 730 517 776,
e-mail: centrumostrava@joalis.cz nebo přímo na www.eccklub.cz v sekci Vzdělávání.
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6 JOALIS TÉMA
Príbeh
Wolfa a Fily
Glie
a detoxikace
Informace
a přihlášky: ECC s. r. o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, tel.: 274
781 415,
eccpraha@joalis.cz
dostává
se vám
do rukou bulletin,
6 JOALIS TÉMA
10 PROFIL
Témata
kongresových
dnů
a
přihlášku
budou
zveřejněny
na
www.eccklub.cz
nebo
www.joalis.cz.
Glie a detoxikace
který měl být původně
věnován
Život a doba MUDr. Josefa Jonáše
především prvku Země, totiž žalud10 PROFIL
12 REPORTÁŽ
ku, slezině a slinivce. Prohlédnete-li
Život a doba MUDr. Josefa Jonáše
Kongresový den detoxikační medicíny v Brně
si jej podrobněji, můžete se pokusit
12 REPORTÁŽ
uhodnout, proč jsme nakonec změKongresový
den
detoxikační
medicíny
v
Brně
13 ETIKA ZDRAVÍ
nili svůj přístup. Chceme Vám totiž
Morálka?
13 Etika?
ETIKA
ZDRAVÍ

700 Kč
700 Kč
750 Kč
350 Kč
350 Kč

700 Kč

Základní téze práce
MUDr. Josefa Jonáše

nejen v bulletinu, ale i na kurzech,
které navštěvujete, přinášet stále nová témata.
Ačkoli nás březen ještě potrápil
výkyvy teplot a duben byl vskutku
aprílový, my v redakci jsme již přemýšleli, jak vám přinést nejnovější
informace. Podívejte se především
na novinky, které v tomto čísle odkazují na nejdůležitější momenty, ktePrapříčina nemoci je vždy skryta v lidské
24 TISKOVÁ
24
TISKOVÁZPRÁVA
ZPRÁVA
ré jsme za poslední dva měsíce zažípsychice.
Klinická
studie
potvrzuje:
Klinická
studie
potvrzuje:
Preparáty Joalis snižují hladinu cholesterolu
vali.
Preparáty Joalis
snižují hladinu
cholesterolu
Terapeut
je v podstatě
archeologem lidské
Doporučuji vaší zvýšené pozornos26 DETOXIKACE
duše.
Kořeny
problému
mohou
být
staré
jeden
26 Proč
DETOXIKACE
ti článek z pera pana doktora Jonáše
je slezina nejdůležitější?
Proč je slezinaden,
nejdůležitější?
anebo staletí.
Glie a detoxikace, který je výsled30 SOFTSKILLS
30 SOFTSKILLS
kem
Psychologové
budou smysluplní tehdy, až pochopí,
žedlouholeté
lidská praxe a výzkumu.
Když se lámou komunikační
ledy
Když se lámou komunikační ledy
Přináší
zcela nový pohled na detoxipsychika není o příběhu, ale je to soubor programů uložených
31 REPORTÁŽ
31
REPORTÁŽ
kaci! A také vám doporučuji profil
veJoalis
speciálním
programovacím
jazyce.
Detoxikace
metodou
aneb Kurz
tanečních
pro středně pokročilé
Metóda detoxikácie
C.I.C.
medzi
seniormi
MUDr. Josefa Jonáše. Zařadili jsme
Zdravotní
problémy
lidstva
spočívají
mimo
jiné
v
tom,
že se k blížícímu se krásného vzhledem
32
VZDĚLÁVÁNÍ
32 VZDĚLÁVÁNÍ
ona
svět
dělit
s mikroorganismy.
Detoxikační
postup
namusí
základě
a vyhodnocení
aktuálního
Detoxikační
postup
základě
měření
aměření
vyhodnocení
aktuálního energetického
mu jubileu, které s námi pan doktor
energetickéhostavu
(meridiánového)
stavu organismu
(meridiánového)
organismu
oslaví
na V. Mezinárodním kongresu
Dokud pomazané hlavy medicíny neuznají existenci
toxinů
33	LISTÁRNA
o
významu
detoxikace Joalis v den33 LISTÁRNA
a jejich úlohu ve vzniku nemocí, nemohou se v mnoha
ním životě.
34 KALENDARIUM
Etika? Morálka?
14 ORGÁNY
ČÍNSKÉHO PENTAGRAMU
14 Hltan
ORGÁNY
a jícen ČÍNSKÉHO PENTAGRAMU
Hltan a jícen
17 NEKONVENČNÍ MEDICÍNA
17 Pravěké
NEKONVENČNÍ
MEDICÍNA
magicko-animistické
léčitelství
Pravěké magicko-animistické léčitelství
18 GALERIE JOALIS
18 GALERIE JOALIS
LiverDren a Achol nejen proti cholesterolu
LiverDren a Achol nejen proti cholesterolu
20
CESTY
20 CESTYKE
KEŠTĚSTÍ
ŠTĚSTÍ
Jak
si
pamatovat
jménajména
a tvářealidí
Jak si pamatovat
tváře lidí

700 Kč
700 Kč
0 Kč
1000 Kč
700 Kč

1.
2.

cena
700 Kč
0 Kč
700 Kč
1100 Kč
700 Kč

3.

700 Kč

700 Kč

4.
5.

700 Kč
0 Kč
1100 Kč

cena
1100 Kč
700 Kč
350 Kč

700 Kč
700 Kč
0 Kč
1100 Kč
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hodně energie v osobním i profes-

Člověk povýšil svoje vědomí na svého vládce. Bohužel
vedle.
ním životě.
Tajemství je ukryto v nevědomí.

Mgr. Denis Drahoš
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NOVINKY

animal

Príbeh
Wolfa a Fily

Festival zdravia a krásy

Hotel Slovakia v Žiline otvoril v dňoch 20. a 21. marca svoje dvere 2. ročníku podujatia HARMÓNIA - Festival zdravia a krásy. Je to
podujatie zdravého životného štýlu. Podujatie sa konalo pod záštitou Mesta Žilina a primátora mesta Igora Chomu. Na tomto podujatí
dostali priestor mnohí vystavovatelia a prednášajúci. Návštevníci mali možnosť navštíviť rôzne prednášky o životnom štýle, o vzťahov
a emóciach, o tradičných bylinách a alternatívnych možnostiach liečby.
Stánok firmy MAN-SR, s. r. o., ktorá detoxikačnú metódu MUDr. J. Jonáša prezentuje už niekoľko rokov pravdaže nechýbal. Stánok
bol vyzdobený letákmi, propagačnými krabičkami preparátov Joalis, preparátmi Joalis. Firmu zastupoval Ing. Dalibor Chorvát, ktorý
sa riadenej a kontrolovanej metóde podľa MUDr. J. Jonáša venuje už niekoľko rokov. Záujemcov bolo dosť, s úsmevom na tvári radil,
vysvetľoval a pomáhal s problémami ľuďom, ktorí sa v našom stánku zastavili. Poskytoval návštevníkom možnosť využiť krátke ukážkové meranie zdarma na prístroji Salvia, kde si záujemcovia mohli dať urobiť toxickú mapu svojho organizmu a následne sa týchto
toxínov zbaviť pomocou preparátov Joalis.
Ľudia boli spokojní, či už so samotnými vyšetreniami, ale aj s informatívnym charakterom výstaviska. Atmosféra bola príjemná, tak
ako medzi návštevníkmi tak aj medzi vystavovateľmi. Ľudia boli priateľskí a odchádzali s príjemnými pocitmi a vedomosťami o mnohých témach. Samotná organizácia bola vyriešená dobre, o čom v konečnom dôsledku svedčí aj bohatá návštevnosť.

Najväčšia skúška prišla v decembri na Silvestra a dopadla veľmi
dobre. Samozrejme, že sa trochu bál, uši mal nastražené, ale hodinové stavy trasenia sa vôbec nedostavili. Sem tam trochu zavyl, prišiel sa pritúliť a schovať, ale počas celého večera a noci bol v podstate uvoľnený a podriemkával.
Naši psi sú pre nás ako naše deti, toto prirovnanie potvrdí určite
každý majiteľ psíka. Od malička im venujeme pozornosť, cvičíme
ich, hráme sa s nimi, milujeme ich a predovšetkým dbáme o ich
zdravie.
Prvým aktérom príbehu je môj pes Wolf, v marci bude mať 4 roky.
Wolf je kríženec. Jeho mama bola z útulku a jeho otec bol maďarský puli, ktorého mali moji rodičia. Je to krásny pes ryšavej srsti,
v pase má uvedenú farbu žltá s pálením. Je bystrý, má lovecké pudy,
dobre vycvičený a prítulný ako fenka. Zdedil vlastnosti oboch rodičov, po mame plachosť a po otcovi lovecký inštinkt a sklony k divokému blázneniu, ktoré mu ostali dodnes.

Školenie nových terapeutov

Vo februári a v marci sa v Bratislave a v Košiciach uskutočnili základné kurzy metódy riadenej a kontrolovanej detoxikácie podľa MUDr. J. Jonáša. Účastníkmi boli noví záujemcovia, ktorí sa už vydali alebo sa chcú vydať na cestu detoxikačnej medicíny. Ich cieľom bolo rozšíriť si znalosti, prípadne sa zoznámiť s možnosťami tejto metódy, aby mohli pomáhať ľuďom, ktorí k nim prichádzajú.
Účastníci základného kurzu sa postupne oboznamovali s prípravkami Joalis a čínskym pentagramom, ktorým sa táto metóda riadi, ako
aj s obchodnou časťou. Ing. Eliášová s Dr. Molnárom prechádzali aj jednotlivé ochorenia a ich možnosti detoxikácie touto metódou.
Na ďalšom pokračovaní základného kurzu sa zoznámili aj s prístrojom Salvia, sadami a počítačovým programom EAM set. Zároveň si
vo dvojiciach mohli skúsiť aj samotné meranie. Kurz pokračoval ďalším sa oboznamovaním s preparátmi. Priblížil si, že pre správne
stanovenie a nasadenie liečby je treba hľadať súvislosti a určiť správny postup odstránenia toxínov, ako aj to, že samostatné podávanie
preparátov nemá žiaden efekt pokiaľ nie je zachovaný postup podľa čínskeho pentagramu.
Na svojej ceste poznávania práce s touto metódou majú možnosť zdokonaliť sa v meraní formou praktík s Ing. Eliášovou.
V závere základného kurzu Ing. Eliášová vyjadrila svoje potešenie, že sa rozhodli práve pre túto metódu ako alternatívy.
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Nemal nikdy nejaké vážne zdravotné ťažkosti, jediné čo nám robilo
trochu starosť bola jeho plachá bojazlivá povaha, ktorá sa prejavovala nedôverou k cudzím ľuďom aj po opätovnom stretnutí. Neochota dať sa pohladkať od cudzích, iba v prítomnosti majiteľov,
teda nás. Po povzbudení sa však osmelí. No hlavne sa trasie od
strachu počas ohňostrojov na Silvestra, ktoré trvalo niekedy až štyri
hodiny.
Minulý rok v marci sme mu začali podávať detoxikačný preparát Joalis AniNevrin. Asi po troch mesiacoch, keď sme sa presťahovali z Bratislavy do rodinného domu poblíž hlavného mesta, sme si
všimli počas prechádzky, že sa odvážne vydáva smerom k susedke,
ktorá ho zavolala menom. Toto sa v minulosti nikdy nestalo, navyše
v novom prostredí, takže nás to veľmi potešilo. Začali sme si ho
všímať a skutočne sa stával menej plachým.

Dodnes pokračujeme s terapiou a doplnili sme ju o preparáty Joalis AniDigest a Joalis AniUrin. Dávame si záležať na výbere stravy.
V našej rodine sa držíme hesla, si to, čo ješ, a to platí aj pre Wolfa.
Dostáva granule kupované iba od veterinára a čerstvé, teda surové
mäso. V minulosti sme kupovali granule aj v obchode, výhradne
v úvodzovkách tie najlepšie a najdrahšie značky, ale po preštudovaní viacerých materiálov ohľadom zloženia tejto stravy, a so zreteľom na to, kde tie najprestížnejšie značky presunuli svoju výrobu,
sme sa rozhodli granule kupovať jedine u veterinára, ktoré sú vyrábané vo Francúzsku. V terapii s preparátmi AniUrin a AniDigest
teda pokračujeme aj na základe stravovania v minulosti, lebo vieme,
aké rôzne ochorenia môže spôsobiť nekvalitná strava ale berieme
ich aj ako prevenciu do budúcnosti.
Druhým psíkom v našom okolí, ktorý užíva detoxikačný preparát
Joalis AniMove je nemecký ovčiak menom Fila. Fila je pes manželových rodičov, má 14 rokov. Už keď mala 10 rokov začali sa u nej
prejavovať problémy s pohybom. Časom nabrali spád a z opatrného behu pri hre sa dopracovala až k veľkým bolestiam a k pomalému prekladaniu nôh namiesto chôdze. Preparát začala užívať tiež
v marci ako Wolf a užíva ho dodnes. V súčasnej dobe chodí bez
toho, aby pri každom pohybe nohou zavyla. Chôdza je svižnejšia.
Fila je už stará, už nikdy nebude behať ako za mlada, ale bol to
naozaj veľký pokrok, vzhľadom na jej zdravotný stav a vek.
Pre našich psov chceme vždy len to najlepšie, s manželom sme radi,
že sme sa rozhodli pre detoxikačné preparáty Joalis Animal, ktoré
im pomáhajú a v detoxikácii budeme v budúcnosti určite pokračovať, na základe pozitívnych skúseností.
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SOFTKILLS
JOALIS TÉMA

za příčinu všech možných nemocí. Toho, kdo
neodloží mobilní telefon, odmítá léčit a doporučuje všem, kteří mají doma Wi-Fi síť, aby
se tohoto ďáblova vynálezu zbavili. Nezaráží
jej, že všechny nemoci, o kterých se právě
dnes jedná, se vyskytovaly již dávno před tzv.
moderní dobou, kterou můžeme počítat od
počátku 20. stol., a i před dobou mobilních
telefonů, internetu a některých dalších technických vynálezů.
Tím nechci zlehčovat jejich negativní vliv
a určitě je nepovažuji za něco, co by bylo pro
naše zdraví přínosné. Dobře si pamatuji na
veliký boj veřejnosti proti televiznímu vysílači na Žižkově a vypočítávání různých neodvratných katastrof, které vysílač způsobí.
Neprokázal se sice výskyt žádných zvláštních
chorob v okolí vysílače, ale naštěstí jsem se
této diskuze neúčastnil, protože dnes sedím
v těsné blízkosti tohoto vysílače. Měl bych s
tím asi problémy, kdybych byl přesvědčen, že
televizní vysílání mi způsobí nějaký zdravotní problém.

Každý z nás to zná. Někam
přijdeme, setkáme se
s cizím člověkem –
a trapné ticho. Co teď?
Jak navázat rozhovor?

Když
se lámou komunikační ledy

P

řitom je dokázáno, že první okamžiky
rozhodují o úspěšnosti komunikační
strategie. Tento proces se nazývá haló
efekt, je to několik prvních okamžiků, podle
kterých posuzujeme všechny následující projevy. Udělat první dojem můžeme skutečně
jen jednou. Problémy nastávají, protože každý terapeut i klient je specifický a individuální, má jiný komunikační styl a jiný přístup
k lidem. Každý má svou osobnost sestavenou
z individuálních biologických, psychologických a sociálních aspektů. Někteří jsou vstřícní, jiní se chtějí prosadit, nebo jsou naopak

či submisivního. Jinak samozřejmě komunikuje žena a jinak muž.

Jak navázat s člověkem
první kontakt?

Jak prolomit ledy:
• zeptejte se na něco (jak se
klient má, co dělal
o víkendu…)

Systémy našeho těla

H

Glie a detoxikace
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Prolomit a naslouchat…

V komunikaci je důležité předat informaci,
stejně však je důležité vzájemně si naslouchat. Naslouchání ale neznamená, že slyšíme,
ale musíme také chápat a rozumět. Rozlišupasivní. Lidi můžeme schematicky dělit po- kladní podmínkou úspěšné terapie, protože, jeme dva druhy naslouchání: pasivní a aktivdle temperamentu na sangviniky, choleriky, jak sami víte, klient musí být při terapii uvol- ní. Pasivní naslouchání znamená pouhý příProces detoxikace se neustále zkvalitňuje. Jak postupuje
melancholiky a flegmatiky. Ideální by bylo něný. Vyhněte se při rozhovoru politice, spor- jem informace. Neposkytujeme mluvčímu
poznávání
funkcítu nebo
lidského
těla,
zlepšuje
i vazbu,
účinnost
vědět, jestli se jedná
o jedince dominantního
často chybí porozumění. Ponáboženství.
Nejen, tak
že námse
klient
řek- zpětnou
sluchač
je
vůči
mluvčímu
preparátů. O své poznatky se rád dělím se všemi aktivními pasivní a působí jako tzv. vrba.
i pasivními účastníky detoxikační
medicíny.
Aktivní
naslouchání je charakterizováno
Pravidla aktivního naslouchání:
slovy: vcítění, soucítění, vytušení, rozpoznání, rozumění, pochopení. Aktivní posluchač
• pokývněte hlavou (dáváte tím najevo pozornost a souhlas)
dybych
chtěl
něco
zatajit,
tak
by
to
bykapitoly
detoxikace
nelze
dosáhnout
jak
preposkytuje
mluvčímu
zpětnou
a jejsem
zamocní příští
rok a kolik
za desetvazbu
let. Také
• vyjádřete emoce vhodnou mimikou
la kapitola o detoxikaci glií. Umění ventivní, tak také dostatečné léčebné úrov- měřen
výlučně
na hovořícího,
udržujea sten
ním
naslouchal
slovům
experta na alergii
se
• nehodnoťte
ale
respektujte
hokterou
a vytvářejte
si kkonvenční
němu medicína zrakový
detoxikaceklienta,
této oblasti
totiž
posunuje ně,
lidstvo a také
kontakt,
zaujímá
postoj.
eufemisticky
vyjádřil
v tomotevřený
smyslu, že
dnes
pozitivní
vztah který ji zvládne, o tří- potřebuje ke zvládnutí moderních zdravot- Posluchač
každého
terapeuta,
nerozumí
pouze
slovům,
aletomu
také
jsou již vlastně
všichni
alergiky.
Ono
výše. Detoxikace
glií je v pravém
slovaklienta
ních problémů.
citovým
prožitkům,
které
zprotak ve skutečnosti
není,
ale jsou
za párslovy
let mohou
•duvšímejte
si neverbálních
projevů
(gest, polohy, postoje,
smyslu
vysokou
středkované.
povzbuzujeme,
abymohl
nám
být tato slovaKlienta
skutečností.
Takhle bych
mimiky
atd.)školou detoxikace, protože
vychází z poznatků současné medicíny. Zasa- Co je příčnou nemoci?
ohovořit
problému
pověděl, parafrázujeme
jeho výo ekzémech,
astmatu, cukrovce,
au• užívejte slova souhlasu: ano, chápu, aha, povídejte dál, rozumím atd.
huje do medicínské oblasti takovým zásadroky,
používáme
shrnutí,a která
dává potoimunitních
chorobách
jinýchmu
zdravotních
•ním
klaďte
doplňující
usměrňujte
způsobem,
jaký si otázky
moderníakonvenční
že jsmednešní
ho pochopili
Neníhovor
žádnou novinkou, že počet určitých ne- cit,
hrozbách
doby. a také mu dáváme
neumí ani
představit
a také i já
si mocíže
námterapeut
jde skutečně
o něj
samotnév populaci
stále stoupá.
Nejhrozivější je najevo,
Jeden že
známý
operuje
mobilním
te•medicína
občas shrňte
sdělení
a ujistěte
klienta,
jste správně
rozuměli
neumím představit, že by to v blízké budouc- vzestup onemocnění rakovinou. Již dnes je ho.
lefonem, jeho elektromagnetickým polem
nosti zvládla. Přitom je evidentní, že bez této možné přibližně propočítat, kolik lidí one- a označuje tento výdobytek
Mgr.
Denistechniky
Drahoš
moderní

REPORTÁŽ
Blokáda komunikace
Všechny tyto nervové systémy, jak znovu
a znovu opakuji, pracují v součinnosti s glioPodle
úvodní
recesistické
vým
systémem.
Co se může
v gliovém systému
přihodit? Pravděpodobně
největším
poznámky
MUDr. Jonáše
problémem je tzv. blokáda komunikace mezi
se v sobotu 14. 3. 2015
nervovou a gliovou buňkou. Nervová buňka
v hotelu
Olšanka
v Praze
pak
přestává správně
fungovat,
ať už je to

konal kurz tanečních
K blokádám gliového systému
může
dojít
pro středně
pokročilé.
Přišlo
mnoho terapeutů
v kterékoli části nervového
systému.
a kurz byl obsazen pár dní
po zveřejnění.
mocnění pojivové tkáně v kloubech může toto onemocnění postihnout všechny klouby
a potíže se mohou jakýmsi „nepochopitelným“ způsobem stěhovat. Je to zdánlivě nelogická věc, dokud nepochopíme, že pojivová
tkáň je systém. A podobně, když půjde o cévní onemocnění, můžeme se setkat s různými
důsledky tohoto onemocnění v různých částech těla. Analogicky pak bude problém při
na mandle (nebo
jiný orgán).
Jeden
preparát
onemocnění
nervových
buněk,
které
v těle
na jeden
je analytický
myšlení.
tvoří
celýorgán
systém.
A právě i způsob
glie tvoří
takto
„Tento systém
je pouze
není
prakrozsáhlý
systém,
a tedyefektní,
potíže, ale
které
mohou
tický,“ zdůraznil
MUDr. Jonáš.
Podobně
upopřinášet,
jsou nesmírně
různorodé.
Je potřezornil,
že neníževhodné
bezhlavě
spoléhat
ba
si uvědomit,
i ten poslední
nervík
v napouze
diagnostiku
pomocí
přístroje.
šem
tělenamá
co do činění
s gliovými
buňkami
Z hlediska
detoxikace
je člověkorgány
a jehoaorgaa že
nervy protkávají
i všechny
tkánismus
systémem,
pouze
ně.
Tytodokonalým
prostupující
nervy bohužel
jsou rovněž
podmínky,
že si jej buňkami.
nebudemeNervových
kazit sami
vzakontaktu
s gliovými
(životosprávou,
stresem,
návyky
systémů
je celá řada,
kroměšpatnými
centrálního
nerapod.). systému,
Detoxikace
je cesta,
jak našemu mozorgavového
který
je představován
nismu
navrátit máme
přirozeně
funkci.
kem
a míchou,
ještěstoprocentní
periferní nervový
„Organismus,
pokudnervový
by fungoval
správně,
by
systém,
autonomní
systém,
srdeční
se měl hrozbám
svými
schopnostmi
ubránit,“
nervový
systém či
střevní
nervový systém.
dodal MUDr. Jonáš.
Pro existenci přírody není fundamentální
hmota, ale informace. Ta je ale závislá na fun-

v důsledku hromadění toxinů, které nemohou být odváděny do gliové buňky, nebo nedostatečnou podporou ve výživě nervové
buňky. Je to nesmírně důležité, protože třeba
při Alzheimerově demenci se v buňkách hromadí látka nazývaná beta-amyloid. Tato látka vzniká v nervových buňkách zcela běžně,
ale obvykle se jí nervová buňka zbavuje rozkladem. Jednoho dne se tento proces zastaví.
Beta-amyloid
se nerozkládá
a nemizí
a potému
může porozumět.
Jsou spolu
propojeny
stupně
devastuje
buňku
mozkové
navzájem,
pomocínervovou
látky a také
pomocí
elekkůry
a vzniká typ potenciálu
Alzheimerovy
demence.
tromagnetického
buňky.“
Pokud je
Podobnýmnarušen,
způsobem
i jiné deorganismus
pakvznikají
nemůže hrozbu
demence,
ale mohli
bychom
uvést i ideáljiné
tekovat, proto
je, jak jsme
se dozvěděli,
choroby
např. Huntingtonovu
(též
ní začít detoxikovat
nejlépe již vchorobu
prenatálním
Huntingtonova
stavu. Aktivovat imunitní
chorea),systém
při které
a zakázat
dochází
tak
kpronikání
nekontrolovatelným
nových toxinů.
pohybům končetin celého těla. Vzniká rovněž hromaděním určité
látky,
nazývá huntingtin a ten zase
Pročkterá
sesenedetoxikujeme
vspontánně?
jiných částech nervového systému způsobí
zmíněnou poruchu funkce nervových buněk.
Spontánní
detoxikace
ideálem,oavšak
ložisStejně
bychom
mohlijehovořit
epilepsii,
ka jsou
protože
pětvznikají
orgánů
kde
zasečasto
podnepřístupná,
vlivem těchto
poruch
pentragramu nedokáže ovládat mozek. Pokud
preparáty nefungují, je problém v emocionální úrovni. Jelikož centra v mozku řídí imunitní
systém, je nutné tato centra vyčistit. Jelikož
nervový systém jako celek tvoří nervové buňky (neurony) a glie, je vhodná trvalá detoxikace těchto center. Neboť žádná aktivita v organismu se neděje pouze nahodile a má své
podmínky a příčiny. V buňce se tedy hromadí
jak toxické látky, tak také vlastní metabolity
buňky. Tyto toxiny blokují detoxikaci nervové
buňky přes gliový systém. To má velmi závažné důsledky. „Nervový systém – pokud je detoxikován pomocí zpětné vazby – hlásí problém. Pokud se nespustí imunitní reakce, je to
s největší pravděpodobností zapříčiněno blokádou komunikace, a proto je detoxikace glií
velmi zásadní a měli bychom jí věnovat zvýšenou pozornost,“ uzavřel MUDr. Jonáš povídání o gliovém systému.
Mgr. Denis Drahoš

Detoxikace metodou Joalis aneb
Kurz tanečních pro středně pokročilé

Signály, které nám napoví, „kdo je ten druhý“,
• komentujte (počasí,
kdo je náš klient, musíme vypozorovat. Mnoparkování…)
hem důležitější než verbální stránka je jeho
řeč těla. Vstřícnost klienta poznáme také podle toho, jestli nám oplatí náš úsměv, jestli naváže oční kontakt a aktivně reaguje na tzv. ne mnohem více, ale také diagnostika na
prolomení ledu. Prolomení ledu, které je zá- přístroji EAV je mnohem přesnější.

Prolomení ledu je základní podmínkou
úspěšné terapie.

si neuvědomuje, že myelin je jistý specifický
název právě pro gliové buňky. Proč se nezmiňuji o jednotlivých typech gliových buněk? Důvod je jednoduchý: protože gliové
buňky tvoří systém.
Pro detoxikační praxi je velmi dobré pochopit, že tkáně, které tvoří určitý systém,
spolu velmi intenzivně komunikují a jsou toxicky zatíženy jako celek. Proto např. při one-

ned v úvodu se však začalo poměrně
Statisticky
vážným
je nepochybný
tématem. Doktor
vzestup
Jonáš
celévyzval
řady
chorob již
přítomné
od šedesátých
terapeuty,
let minulého
aby projevili
století
více
azájmu
křivky
o publikační
tohoto vzestupu
činnostmůžeme
spojenounaprosto
s detoxipřesně
kací. Zejména
sledovat.
kladl
Proč
nasesrdce,
o tomžezmiňuji
metoděvchybí
souvislosti
odbornés práce
gliovým
zaměřující
systémem?
se na
Gliové
dílčí oblasti,
buňky
zná
jako medicína,
např. psychologie,
resp. histologie,
toxikologie,užchemie
hodně–
dlouho,
interpretované
ale dodnes
z detoxikačního
není úplněhlediska.
zpracována
a pochopena jejich funkce. Nikdo se tím moc
nezabývá,
protože
neexistují žádné vyšetřoCelostní
myšlení
vací metody pro funkci těchto buněk a ani
Člověkspecifické
může přistupovat
k přírodě,
žádné
léky. Skutečností
je, civilizaci
že se nei nemocem
pomocí
myšlení,
může
vyskytovat
žádnáanalytického
funkční nervová
buňkteré
rozkládábez
složité
konstitutivní
prvky,
ka
(neuron)
toho,naaby
byla v kontaktu
nimiž potom
dále
pracuje,
neboJinak
pomocí
ss některým
typem
gliových
buněk.
řecelostního
myšlení,
které nahlíží
na problečeno,
chápat
funkci neuronů
je vždy
nutné
matikuv komplexně.
pracupouze
souvislosti s Celostní
gliovýmipohled
buňkami.
Nechci zde rozebírat, v čem se liší buněčná charakteristika jednotlivých gliových buněk,
protože to pro náš účel není podstatné, ale
znovu opakuji, že gliové buňky jsou nezbytnými buňkami pro fungování nervového systému.
Uvádí se, že jsou nejen jakousi fyzickou oporou nervových buněk, ale slouží i k odvodu
toxinů či metabolitů, které vznikají při fungování nervových buněk. Mají i jistou funkci
vyživovací, i když o této funkci se zatím nehovoří příliš přesvědčivě. V neposlední řadě
je nejenjako
s fyzickým
tělem,
ale také s dalšípůsobí
izolant mezi
jednotlivými
buňmi aspekty
člověka:
s myšlením,
kami.
Izolační
funkce je
důležitá přiemocemi,
onemocs energetickými
hodnotami,
se vztahy
k okonění,
které známe
pod jménem
roztroušená
lí, rytmem
života atd.
V tomto ohledu
můžeskleróza
(sclerosis
multiplex),
anebo při
cemeskupině
říci, žetzv.
toxin
může způsobit onemocnění
cokoli. Proto
lé
demyelinizačních
je nelze
jeden
jediný
preparát
CNS,
při vytvořit
kterých se
ztrácí
myelin.
Mnohonapř.
lidí

gující komunikaci. „Detoxikace je proces, který pomáhá organismu aktivovovat další ložiska, která byla neaktivní. My je poté můžeme
detekovat a následně s nimi pracovat,“ vysvětloval dál doktor Jonáš, „toxiny spolu komplikovaně komunikují, ale člověk tomuto sys-
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tikulární formace a také problémy v jiných
velmi zásadních částech nerovového systému. Můžeme proto pochopit, proč se tak často objevují poruchy periferního nervového
systému, bolesti ischiadického nervu, nebo
pažního nervového systému a proč se setkáváme s neuralgiemi obličejových nervů, s poruchami polykacích a okohybných nervů či
optického i ušního nervu. Zkrátka ke zmíněným blokádám gliového systému může dojít
v kterékoli části nervového systému.

Jen minimum poruch má příčinu,
které se netýkají gliového systému.
stávají funkčními. Jedním z nejzásadnějších
Pochopitelně,
nervový
systém
míst,
kde probíhážejejich
důležitý
vývojsea může
mnoporušit
i bez účasti
gliového systému, ale tenžení,
je právě
slezina.
to model je poměrně málo častý a je to jeden
z důvodů, proč léčba
i detoxikace nervového
Imunitní
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Eliminace patogenních mikroorganismů
je základem celé detoxikační terapie.
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Slezina o imunitních reakcích samozřejmě
nerozhoduje zcela sama, je pod vlivem centrálního nervového sytému, se kterým je propojena pomocí vegetativního nervového systému.
Zároveň slezina slouží jako skladiště všech
typů paměťových imunitních buněk, které
mohou být aktivovány při opakovaném setkání s infekcí. Imunitní reakce pak může proběhnout rychleji. Je sídlem imunitní paměti.
Poškození toxiny, mikrobiálními ložisky nebo chronickými infekcemi této paměti neprospívá a projevuje se v celém organismu
neschopností vypořádat se s běžnými infekcemi. Nemělo by se tedy na její detoxikaci
u často nemocných, dětí i dospělých, zapomínat.
Slezina také hraje důležitou roli v přirozené, tj. nespecifické imunitě. Tím, že je krevním filtrem a zpomaluje se v ní tok krve, tak
může docházet k odstraňování bakterií a dalších mikroorganismů. Je to důležité hlavně
u opouzdřených infekcí, jako jsou streptokoky, haemophilus,
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nervový systém, především to jsou metabolity kaseinu a glutenu. Mohou to být i jiné
zdroje těžkých kovů.
Celý proces se týká i rakoviny. Protože její
vzestup se zcela váže na schopnost imunitního systému likvidovat rakovinové buňky, které vznikají pod vlivem genotoxických (mutagenních) látek, které se do našeho organismu
dostávají jak ze životního prostředí, tak také
z jídla.

Očkování narušuje gliový
systém
Na faktu, že vzestup poruch nastává v šedesátých letech minulého století, je patrné, že závažnou roli v blokádě gliových buněk hraje očkování. Velká diskuze, která se kolem očkování
a následných komplikací zvedá, se vlastně týká gliového systému. V případě glií nastávají
dvě situace: gliové buňky nejsou v dobré kondici a jsou již z těla matky zatížené různými toxiny. Jestliže do nervového systému přijde tak
závažný nápor antigenů vakcíny a kovů jako
jsou hliník, rtuť, tak nervové buňky zátěž neunesou, prudce se zahltí toxiny a poté nedochází k detoxikačnímu procesu. Od té chvíle se
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Řešení problému
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všech případech, úspěšnost naší detoxikační
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Problém nastává, když se setkáváme s poruchou, která trvá již několik let a způsobuje závažné poškození nervových buněk, event.

Slezina je sídlem imunitní paměti.
Nemělo by se tedy na její detoxikaci u často
nemocných, dětí i dospělých, zapomínat.
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se nám dařit odstraňovat emocionální poruchy, které jsou lokalizované do bazálních ganglií nebo hipokampu a jiných struktur mozku. Dále se nám budou snáze detoxikovat
problémy umístěné v pontu a prodloužené
míše, jako jsou chronický únavový syndrom
nebo noční pomočování (enuresis nokturna)
a to nemluvím o periferním systému, který
způsobuje poruchy zraku, ucha a rovnovážného ústrojí.

funkcí, které s nervovým systémem přímo
souvisejí. Ke zvládnutí detoxikace gliového
systému musíme nejen pochopit, co je gliový
systém a jaké má funkce. Musíme také pochopit, co je nervový systém a jaký má význam pro fungování lidského organismu.
Stejně tak musíme rozumět vlivům, které mohou způsobit poruchy systému glií a nervových buněk a samozřejmě musíme mít představu o tom, co znamená toxin. Věřím, že se
určitě ještě v tomto směru dočkáme objevů.
Něco tak významného nelze tajit a budu rád,
Detoxikace glií
když se co nejvíce lidí o této problematice
Zákoutím a tajným schránkám biosystému dozvědí.
bychom se museli věnovat dlouho, abychom
MUDr. Josef Jonáš
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DETOXIKACE
PROFIL
Podle lékařů není slezina
životně nezbytný orgán,
ale v informační medicíně
považujeme její detoxikaci
za zcela zásadní. Všechny
ostatní základní orgány
pentagramu jsou životně
nezbytné, ale tady to tak
úplně neplatí. Životní
nezbytnost je v tomto
případě přenesena
na dceřiný orgán
slinivku břišní.

Život ajedoba
Proč
slezina
MUDr. Josefa Jonáše
nejdůležitější?
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mulaci toxinů.

nými léky nevystačí.
„Jako lékař máte nějakou
Porušené
programy

škálu léčebných prostředků. Před vámi poJako
chodují
by vzástupy
danémnemocných,
orgánu bylakterým
chyba vchcete
softwaru,
pomoci.
která
Jenže
se projevuje
když vyčerpáte
jak na psychické,
možnosti klatak
isické
na fyzické
medicíny
úrovni.
a vidíte,
Pokud
žejekeinformačně
zlepšení nedoporušen
chází, hledáte
orgánový
další
okruh
prostředky.
pentagramu,
Postupně
vede
jsem
to
ke
se špatnému
setkával s vyhodnocování
alternativními metodami
různých situací
a ukájak
zalonase,fyzické,
že jsoutak
v řadě
i emoční
případů
úrovni.
účinnější
Za hlavní
než
emoci
klasická
u sleziny
medicína,“
považujeme
vzpomínáobvykle
MUDr. Jonáš.
starost-
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řit cytotoxické buňky, tedy buňky zabíjející
T-lymfocyty,
které tvoří protibuněčnou imuBoj
s toxiny
nitu a jsou zásadní v boji proti virovým a jiRoku
1992 si otevřel vlastní
ordinaci
a kroným vnitrobuněčným
infekcím.
Všechny
tymě
psychoterapie,
psychoanalýzy
to imunitní
mechanismy
se tvoří avesexuoloslezině
gie
se stalslezina
odborníkem
v mnoha
oblastech
a zdravá
bez toxinů
je zásadní
podcelostní
své metodě
řízené aAkonmínkoumedicíny.
zdravé aVevýkonné
imunity.
bez
trolované detoxikace zcela originálním způsobem skloubil tisíciletou moudrost různých,
zejména východních civilizací s moderními
poznatky současné lékařské vědy. Uvedením
této metody do praxe způsobil doslova převrat v obvyklém chápání nemocí a jejich
příčin. Tisícovkám lidí pomohl zbavit se
vleklých, mnohdy celoživotních zdravotních
problémů.
zdravého imunitního systému si těžko doká„Celostní
medicína
nepotřebuje
žádné
žeme
představit
detoxikaci
patogenních
diagnózy,
hledá příčiny
mikroorganismů.
Jejichproblémů.
eliminace Například
je prakticto,
si infekce
právě vaše
průdušky,
ky proč
základem
celé našla
detoxikační
terapie.
když
váš kolegaorgánového
je zdravý. Ona
si totiž
u vásje
K detoxikaci
okruhu
sleziny
našla
situaci, kterou
využila,Pro
a rozurčenpříznivou
základní preparát
VelienDren.
odhodla
se kolonizovat
váš ložisek
organismus,“
vystranění
mikrobiálních
ze všech
světluje
MUDr.okruhů
Jonáš. „Po
kteorgánových
je zkušenostech,
nutná kombinace
ré
jsem načerpalNodegen,
v průběhukterý
více než
dvaceti
s přípravkem
odstraňuje
let,
jsem dospěl
k závěru,
že příčinou
všech
opouzdřené
emoce
a umožňuje
zefektivnit
onemocnění
jsou toxiny.
Moje metoda
lidem
imunitní pochody.
VelienDren
je zásadním
pomáhá
se jim
dodává.
přípravkem
přibránit,“
problémech
s imunitním systémem jako jsou různé autoimunitní onemocnění, náš
např. autoimunitní
Cukr,
nepřítelporuchy štítné
žlázy, roztroušené sklerózy, revmatoidní
artritida,
a řada dalších,
časté
virózy,
Josef
Jonášceliakie
se ale nevěnuje
jen své
praxi,
paoparové
Tím, žeautorům.
ovlivňuje
parasymtří
také k infekce.
velmi čteným
Vydal
řadu
patický a enterální
systém,přírodní
je také důležitý
populárních
knih z oblasti
medicíu všech
s trávicímNejvětší
traktem,
jako
ny
a taképroblémů
několik kuchařek.
věhlas
jsoupřinesly
zácpy nebo
průjmy,
mu
titulynaopak
Křížovka
životanevolnosti,
a Tajenky
porušená
mikroflóra
střev
atd.
života,
z novějších
knih
pak
stojí za pozornost především Zdraví v ohrožení s podtitu-

myslný filtr. Krevní buňky se musí protahovat labyrintem sinusů, retikulárních vláken
(Billrothovy provazce) a výstelky (endotelu). Poškozené, staré buňky nejsou schopny
se protáhnout a skončí v sítech sleziny. Makrofágy jsou zachyceny a zničeny. V makrofázích vzniká z rozpadlých krevních buněk bi-

Zdravá slezina bez toxinů je zásadní
podmínkou zdravé a výkonné imunity.

lirubin, který je transportován do jater.
Slezina hraje zásadní roli v odstraňování
všech infekcí, které napadají krevní buňky,
červené krvinky, krevní destičky… Jsou to například chřipkové, hepatické, herpetické viry, parvoviry, adenoviry, hantavirus (myší
mor), coltivirus (klíšťová horečka), rickettsie,
francisella (tularémie), plasmodie, babesie
(klíštěnky), hepatocysta…
Slezina nejen ničí poškozené krevní buňky,
ale také řídí jejich dozrávání, uvolňování do
krevního řečiště a skladuje je. Přibližně třetina krevních destiček je ve slezině a uvolňuje
se podle potřeby. Pokud dojde k autoimunitní reakci a tvorbě protilátek, pak se stává jejich pohřebištěm, protože je zachytí a zničí.
Na detoxikaci sleziny bychom neměli zapomínat, zejména při všech problémech spojených se srážlivostí krve, jako jsou různé záMUDr. Josef Jonáš (70)
nětlivé žíly, vznik krevních sraženin, které
mohou způsobit cévně mozkové příhody,
• Narodil se 29. července 1945
infarkty a ischemie. Nedostatečná krevní
v Náchodě.
srážlivost se může projevovat zvýšenou tvorSlezina jako krevní filtr
•
Vystudoval
Lékařskou
bou modřin,
červených
teček (petechie),
fakultu
Univerzity
Slezina má dva hlavní úkoly. První funkcí je krvácením z dásní, nosu, krvíKarlovy
ve stolici, moči
Plzni.
krevní filtr. Je důležitou součástí cévního sys- nebo vnadměrným
menstruačním krvácením
po promoci
se stal
tému, ve kterém se vychytávají a ničí nepo- atd.• UKrátce
červených
buněk jejich
nadměrné
primářem
psychiatrického
třebné a poničené krevní buňky, jako jsou odstraňování může způsobit anémii neboli
oddělení která
nemocnice
krevní destičky, červené krvinky apod. Řídí chudokrevnost,
se projevuje bledostí
v
Chomutově.
srážlivost
složení krve.
Denněcukru.
proteče
lem
Hořkái pravda
o sladkém
A sleziproč krve a sliznic, únavou, poklesem výkonnos• Jeho zájemzvýšením
o přírodní
nouje200—300
litrů krve.
Červenánepřítelem?
pulpa je dů- ti, zadýcháváním,
tepové frekvenže
cukr naším
největším
medicínu však nakonec
„Především je to potravina, která se v této pozvítězil a roku 1992 si v Praze
době v přírodě nevyskytuje,“ říká MUDr. Jootevřel vlastní ordinaci.
náš. „Řada lidí je navíc na cukru závislá, poSlezina je uložená v levé části břišní dutiny a je dlouhá přibližně
dobně jako alkoholici na alkoholu,“ doplňuje.
• Zabýval se různými směry
10 cm, široká 7 cm. Je obalena povrchovou lesklou blánou (tunica
Roku 2014 napsal společně s Jiřím Kuchařem
a postupně přišel s vlastní
serosa), pod ní je vazivovosvalové pouzdro (tunica fibrosa). Její
také knihu Svět přírodních antibiotik aneb Tajmetodou řízené
kostru tvoří houbovitá vazivová kostra (trabeculae splenicae), která
né zbraně rostlin, která je souhrnem 88 rostlin
a kontrolované detoxikace.
je vyplněna měkkou tkání (pulpa lienis). Hlavní objem, cca 75 %
a přírodních prostředků, které mohou v boji
• Je autorem řady knih
této dřeně, je červená pulpa. Jsou to krévní cévy s rozšířenými
s viry a bakteriemi výrazně pomoci. V současa článků.
úseky (sinus splenicum) s různou propustností. Zbytek dřeně je bílý,
nosti dokončuje stejná dvojice další knihu
• Od
roku 2013
vydáváKrevní
vlastní
jsou to uzlíky lymfatické tkáně (folliculi
lymphatici
splenici).
Strava, váš osud, Nám nezbývá, než MUDr. Jočasopis
BIOREVUE.
cévy do sleziny vstupují a odcházejí brankou (hilum splenicum)
nášovi popřát k jeho blížícím se kulatinám
umístěnou zespodu sleziny.
hodně čtenářů i spokojených klientů.
Robert Šimek

Ukázalo se, že alternativní metody jsou v řadě
případů účinnější než klasická medicína.

MUDr. Josef Jonáš patří k nejznámějším českým badatelům v oblasti přírodní
medicíny. Je autorem úspěšné metody řízené a kontrolované detoxikace,
kterou dnes v Česku využívají stovky
detoxikačních
proniká
i dojakými
zahraničí.
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TISKOVÁ
REPORTÁŽ
ZPRÁVA

obsažené přibližně ve dvou vejcích, zbytek
nevyužije), ale vyrábí si ho podle potřeb sám,
a sice z acetylkoenzymu v játrech, střevech,
kůži a dalších orgánech. Cholesterol je, podobně jako další tuky, ve vodě nerozpustný,
proto je v krvi přítomný ve formě lipoproteinových částic, které obsahují proteiny
a různé druhy tuků. Tyto částice mají rozmanitou velikost a hustotu,
Každýoznačují
z násse jako
se chyjiž
lomikra, VLDL, LDL, HDL částice. Pro naše
setkal
s celková
výroky
typu:
zdraví je důležitá
nejen
hladina
cholesterolu,„To
ale především
poměr
složek
jedje přece morální,“
notlivých částic. Zjednodušeně řečeno, ponebo „Z
hlediska
etiky…“
třebujeme
co nejméně
malých
částic typu
LDL, které
nesou etika,
cholesterol
do tkání a moSlova
morálka
či
hou mravnost
poškozovat stěny
cév,
a
naopak
hodně
užíváme v naší
velkých HDL částic, které cholesterol z tkání
každodenní
komunikaci
odvádí
zpět do jater.

jako synonymická.
Očista jaterVíme
je nutná
skutečně,
Játra vyrábějí a zároveň
nepoco odbourávají
znamenají?

Kongresový den

uvedla Mgr. Vilánková úvodem.
Způsob uvažování – založený na hledání
příčinnosti jevů, nacházení pravdy a vhledu
do podstaty problémů a pod povrch událostí
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Jaký máte cholesterol?
Podle lékařů
je dobré
Detoxikace
je hodně
důležitá. Umožňuje
vědět, jak na tom jste,
zažívat pocit radosti, kdy vnímáme, že náš
chcete-li ke svému zdraví
život
je v rovnováze a vše funguje tak, jak má.
přistupovat zodpovědně.
Zvýšená hladina
cholesterolu
v doplňků
krvi patří
hybujeme
zatím jen v oblasti
stravy.
Marie
Vilánková
nás
varovala
před
ostrou
memezi faktory zvyšující riziko
diální kampaní cílenou proti alternativní meonemocnění
adnes
cév.
dicíně,
bylo připomenuto isrdce
moudré (a
asi
jediné možné)
řešení, jak takzvaného
se k vzniklé situaci
Je součástí
postavit:
„Nezbývá nám nežsyndromu,
tuhle dobu přemetabolického
čkat a dále dělat svoji práci dobře. Já už se nesnažím někdeonemocnění,
obhajovat, někomu které
něco vysvětlovat, protože
kdo
chce
slyšet,
slyší,
kdo
postihuje přibližně
nechce poslouchat, tak i kdybychom mu podá30 %
Evropanů.
vali jakékoli důkazy,
naslouchat
nebude,“

tvořeným cvičení se ponořil zase hlouběji
i do temnějších zákoutí lidské psychiky.
Velmi podnětné bylo zastavení u důležitého
aspektu povahy jaterní energie a její role v lidském sebeurčení. „Játra jsou ego, není náhoda, že já a játra mají stejný slovotvorný základ,
objasňoval Ing. Jelínek. Následovalo jednodukou
léčbou. Ta má cvičení,
bohuželkteré
celounám
řadu
nežáché šestiminutové
umožnidoucích
se naštěstí
stále více
zalo se tétoúčinků.
energieLidé
dotknout
a usměrnit
ji. Nemýšlejí
tím, zda jeinezbytně
nutnévýznam
užívat
smírnýnad
terapeutický
diagnostický
léky,
zatěžovat
organismus
chemií,cvičení
anebočlose
cvičení
byl ihned
zřejmý: „Během
pokusit
problém
vyřešit
jiným, šetrnějším
věk pozná,
co nemá
detoxikováno.“
způsobem.
Kromě
je doporučována
O přestávce
jsemléků
si „náhodou“
sedla k celjedková
životního
stylu, především
vyné zezměna
zkušených
brněnských
terapeutek.
loučení
nebo omezení
potravin obsahujících
Starší, moudrá
paní s úsměvem
i očima kráscholesterol
nasycené
tuky„Víte,
(vejce,
máslo,
né třicátniceazačala
srdečně:
díky
detosádlo,
apod.)
a jejichmi
nahrazexikaci tučnější
jsem zasemasa
šťastná.
Pomohla
s mými
ní
sacharidy
a vlákninou.
Zkušenosti
však
problémy
a dovoluje
mi pomáhat
druhým.
ukázaly,
snížení
ateroFunguje že
to,tato
a cocesta
chcetekevíce,
než rizika
vidět spokosklerózy
jené děti,nevede.
mámy a dědečky?“
Aniž by to tušila, vyslovila závěr, k němuž
směřovala i Mgr. Vilánková:
„Myslím, že detoCholesterol
potřebujeme
xikace je hodně důležitá, protože nám umožAmeričtí
ňuje zažívat
experti
pocitnedávno
radosti, kdy
zrušili
vnímáme,
varování
že
onáš
cholesterolu.
život je v rovnováze
Je třeba si
a vše
totižfunguje
uvědomit,
tak, jak
že
cholesterol
má. Je to tehdy,
je látka
když pro
jde člověk
tělo velmi
za svými
potřebcíli,
ná.
kdyžJese
součástí
mu daříbuněčných
práce, kdyžmembrán,
pociťuje sjednoobalů
nervů,
cení duše
používá
s tělem
seajako
kdyžsurovina
koná v souladu
pro výrobu
s nisteroidních
ternými pocity.
hormonů
Detoxikace
a vitaminu
pomáhá
D. Organisv orgamus
nismu
nespoléhá
tuto rovnováhu
na dodávky
nastolit.“
cholesterolu z potravy (za den je schopný vstřebat
Michaelamnožství
Šťastná
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Preparáty Joalis snižují
hladinu cholesterolu
– je možná tím nejcennějším, čemu se mohou
posluchači kongresových dnů naučit. Systémové myšlení je totiž zásadní dovedností,
kterou pro práci poradce potřebují: vnímat
klienta jako celistvou osobnost. Aby přemýšleli skutečně detoxikačně, učí lektoři kongresu své studenty jak v teoretických předmetabolickým syndromem se pojí
celá řada příznaků, například inzulinová rezistence (projevující se zvýšenou
hladinou glukózy v krvi, což postupně vede
k diabetu 2. typu), obezita typu jablko, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina tuků a cholesterolu v krvi. Již samotný výskyt jednotlivých příznaků znamená zvýšené riziko
kardiovaskulárních chorob, jako jsou ateroskleróza,
mozkové
příhody,cvičeních,
infarkty
náškách, cévní
tak také
v praktických
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M

Klinická
studie potvrzuje:
detoxikační
medicíny v Brně
Výsledky studie přípravků Joalis LiverDren
a Joalis Achol nám umožnily vstoupit do nové éry detoxikace, kdy můžeme o naší metodě
hovořit jako o „evidence-based medicine“ (medicíně založené na důkazech), přestože se po-

vyšším počtu
pacientů bude
skutečná účinnost
ETIKA
ZDRAVÍ
kombinovaného užívání přípravků Joalis LiverDren a Joalis Achol, určených na snížení
hladiny celkového cholesterolu a LDL cholesterolu, prokázána.
Studie potvrdila to, s čím s naši terapeuti
ve svých poradnách setkávají denně – přírodní cesta k řešení zdravotních potíží existuje. Není vymyšlená ani nereálná. Je škoda,
že tlak zákonodárců vytěsňuje přírodní pří-

Etika? Morálka?

Ať již je to dáno
energetikou krajiny povodí
Dyje, Svratky a Svitavy
bohaté na pyramidální
útvary, silou
morfogenetického pole
Velké Moravy nebo jen
nakažlivě dobrou náladou
obyvatel kraje vinařů,
atmosféra v Brně je vždy
mimořádně přátelská
a příjemná.

Nová éra detoxikace?

lesterolu v krvi, a to u pacientů s hypercholesterolémií, léčených v souladu s guidelines
ČLS JEP. Studie byla prováděna profesionální organizací zabezpečující objektivitu výsledků a odpovídající přísným celosvětově
platným pravidlům. Do studie, trvající 6 měsíců, bylo zařazeno 50 pacientů v 7 centrech
praktických lékařů České republiky. Lékař
ani samotný pacient přitom nevěděli, zda
pacient užívá aktivní přípravky či placebo.

Průběh hladiny celkového cholesterolu v experimentální a kontrolní skupině
v průběhu studie
7

6,6

experimentální

6,789

6,8

placebo

6,713

6,4

6,175

6,2

6,018

6

6,042

5,8

5,813

5,6
5,4
5,2
5

Vstupní kontrola

3 měsíce

6 měsíců

všech možných jevů, které mohou nastat, čí. Pamatujme si: etické jednání stojí nad
musí se každý zdravotnický pracovník, a te- právními normami.
Průběh hladiny LSL v experimentální a kontrolní skupině v průběhu studie
dy také terapeut, opírat o normy etické. Ač- U terapeuta řízené a kontrolované detoxikoli budeme akceptovat4,347
a dodržovat právní kace se předpokládá vysoká mravní norma
4,4
vůči všem
normy, i přesto stojí v současnosti nekon- a vytrvalá snaha o kvalitní postoj
experimentální
svým
klientům.
Terapeut
se
drží
Hippokratovenční
medicína
v
jakési
„šedé
etické
zóně“.
4,264
4,2
placebo

4,022

4
Etické
normy nejsou luxusní konvence3,821
3,879
3,8
nebo sportovní fair play.
3,6
3,476

Což3,4
staví mezi veřejnost a nekonvenční me- vy první zásady: „Salus aegroti suprema lex.“
dicínu zeď vybudovanou z nedůvěry, pode- (Blaho nemocného je nejvyšší cíl). Moderní
3,2
zřívavosti, ale i nepochopení a strachu. Do- etika zdraví není jenom výčtem vědomostí,
držováním
etiky zdraví, která je postavena ale také celoživotní výchova k maximální od3
kontrola
měsíců moudrosti.
povědnosti, lidskosti a6 životní
na pilířích etikyVstupní
lékařské
či zdravotnické, mů-3 měsíce
Mgr. Denis Drahoš
žeme v našich klientech vyvolat pocit bezpeStudie byla schválena MEK FN Brno dne pravky a alternativní poradce na okraj trhu.
16. 1. 2013. Etické aspekty této studie byly Bylo by zajisté prospěšnější hledat cesty, jak
Étos nebo ethos (řec. εθος, zvyk, obyčej, nebo ηθος, mrav)
v souladu s platnými etickými principy.
propojit klasickou a alternativní medicínu,
znamená ideální celek principů, jimiž se lidé ve společnosti mají
V závěru studie byly zkoumány a porovná- a lidem začít skutečně pomáhat.
řídit
ve svém
svobodném
a odpovědném
vány
výsledky
u skupiny
užívající placebo
Metoda C. I.jednání.
C. neboli kontrolovaná a řízená
a skupiny
užívající
přípravky
Joalis.
Pilotní
stuvnitřní
očista
Vám
pomůže
které konMorálka (z lat. moralitas, správné chování, od
mos,poznat,
moris,
diezvyk,
poukázala
na
jednoznačný
trend
vyššího
krétní
toxiny,
orgány
a
nezvládnuté
emoce se
obyčej, mrav, řád, pravidlo, zásada). Opakem morálního
poklesu hladiny celkového cholesterolu a LDL na přecitlivělé imunitě podílejí, pomůže je z tějednání je nemorální, či amorální (z lat. a-moralis, bez
o 20–120 % u experimentální skupiny pacien- la odstranit a v podvědomí zpracovat, imunitu
morálky).
tů ve srovnání s kontrolní skupinou. Takový zklidnit a zbavit se široké škály problémů.
trend naznačuje, že při pokračování studie na
Mgr. Marie Vilánková
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ORGÁNY ČÍNSKÉHO PENTAGRAMU

uhýbám pohledem. Zavírám oči a na mém
vnitřním projekčním plátnu se ukazuje velmi
malý obraz ukousnutého Slunce v jasně tyrkysové barvě. Při pohledu na nazelenalý
trávník vidím rezavou skvrnu jako paměťovou stopu sítnice po intenzivním ozáření slunečními paprsky. Zabývám se jinými myšlenkami a po třech minutách opět zavírám
oči. Tyrkysový smaragd necelého Slunce je
stále zřejmý a ostrý. Jak snadné je se soustředit na intenzivní světlo!
10:25 … vrchol zatmění se teprve blíží, ale
už teď je podle pocitu zřejmé, „že tu něco nesedí“. Je jasná obloha, Slunce vysoko nad horizontem a obloha nad lesem pomalu začíná
mít šedavý nádech. Bez brýlí by člověk na
slunci sice žádnou velkou změnu nezpozoroval, ale je zřejmé, že „něco“ je jinak. I ptáci
v údolí začínají zpívat svoje písničky v první
jarní den poněkud rozpačitě...
10:47 … kulminace zatmění. Cítím chvění v celém těle z pocitu neopakovatelného
okamžiku. Ve vzdálené vsi se rozkokrhal popletený kohout. Hned nato začal vytrvale štěkat pes, možná cítí trochu nejistoty. Pohlédnu
naposledy přes troje brýle na ukrojený sluneční kotouč…

Začněte ihned používat
jméno nově poznaného
člověka
To je ta nejjednodušší věc, která se dá pro zapamatování jména nové osoby vůbec udělat.
Tedy začněte ihned v duchu, polohlasem
či nahlasOrgány
používat jméno
dotyčného.
Opakookruhu
sleziny,
vaným použitím se začínají posilovat neuroodpovědné
nové spojekteré
v mozkujsou
odpovědné
za trvalé zaznamenání nové
za informace.
příjem a základní
Překonejte ostych či staré zábrany a začnězpracování potravy, patří
te nového člověka titulovat jménem nahlas.
logicky
dojméno
jednoho
Nejenom,
že vlastní
– hlavně celku
to křestní – většinouakaždému
člověku
libě
zní a litím je právě okruh
chotí, to znamená, že s novým člověkem pak
Do tohoto
okruhu
lépesleziny.
navážete komunikaci,
ale také
se v mozkupatří
ihned rty
začíná
asociací
propojovat
vzhled
jako
vstupní
brána
dotyčného s jeho charakteristickými rysy
a z velkých orgánů žaludek
pevnými neuronovými spojeními.
slinivkadotyčného
břišní.
Opakování jménaaa oslovování
je ještě vhodnější metodou pro zapamatování jmen u člověka, u něhož se vytrvale ve jmé-
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Hltan a jícen
Svatá Ludmila

nu pleteme nebo jsme si jeho jméno zapamatovali nepřesně a stejně nepřesně ho vyslovujeme – tak třeba: Krejčí nebo Krejčová?

Hledejte asociace mezi
podobou člověka,
ltan je společnou křižovatkou trávicí
situacemi,
ze kterých
a dýchací soustavy, který jako výhybho znáte,
a jeho
jménem
ka na kolejišti
určí, zda
bude vdech-

H

Toto
nut vzduch,
je zaručená
či bude
metoda.
polknuto
Přesný
sousto.
a úplný
Hltanpoje
stup
zavěšený
na vytvoření
na spodní
pokud
části
možno
lebkyvtipné
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ným.

FOTO: archiv www.shutterstock.com, autora, www.google.cz

Přiřazení jmen ke konkrétním lidem a jejich
pamatování nebylo mnohým z nás dáno do
vínku. Značně však pomohou a situaci napraví vědomě prováděné paměťové techniky, které – jsou-li včas a v dostatečné míře
použity – vedou k bezpečnému a trvalému zapamatování jména dotyčného člověka.
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hledejvládá
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hladká.
Jakmile je
tedyjesousto
te nějaký
rys nebo
myšlenku,
která
zcela
dominantní a leží kdesi v nějakém paradoxním světě. Zatmění Slunce je výbornou pomůckou, neboť ostré a jasné světlo je nutným
předpokladem pro co nejpravdivější asociaci,
stejně jako vnímaní stínu v pozitivním slova
smyslu, tedy něčeho, co je charakteristické
a jedinečné.
Takže s novou zkušeností z pátečního zatmění Slunce:
polknuto,
nelze polykací
reflex zastavit
• Ta staršíjiž
blonďatá
letuška polských
aerolia sousto
je bez účastiočima
vědomí
dopraveno
do žanií s výraznýma
a perfektní
angličtiludku
Svalovina jícnu vykonává
nouk…natrávení.
Létající Vodník.
peristaltické
takže
sousto jícnem
pro• Její mladší,pohyby,
výrazně
namalovaná
kolegyně
bíhá
aktivněhnědýma
– je smršťováním
a uvolňováním
s tmavě
očima, na
jejíž visačce
jsem postřehl, že se jmenuje Katerzina…
Hnědá Kaczka (myslím též asociaci na
podobnost s divokou letící kachnou).
• Ten hubený mladík s dlouhýma rukama,
který vyznával včera u večeře u vzdáleného stolu v restauraci své viditelně zamilované přítelkyni lásku… Dlouhý Dráp.
• Ta mladá pohledná žena, která seděla u jiného stolu naproti svému na první pohled
velmi úspěšnému partnerovi…. Bílé Srdce.
Až mi z těch indiánských jmen běhá mráz
po zádech, jak si je zpětně pročítám a uvědomuji. Ale zeptal jsem se na ně Slunce... a to mi
podle pravdy odpovědělo.
Ing. Vladimír Jelínek

svaloviny postupně dopravováno na místo určení. Peristaltika jícnu působí i proti gravitaci,
takže člověk může přijímat potravu nejen vleže, ale dokonce i při stoji na hlavě, jak jsme měli možnost vidět na různých recesistických soutěžích. Sousto není spolknuto ihned, pohybuje

Nesmíme zapomínat na psychosomatickou
složku, která je spojena s polykáním
a příjmem potravy.
se jícnem asi deset sekund, pak se dostává
k dolnímu
svěrači, kterýjméno
se otevře
Jak sijícnovému
zapamatovat
a propustí sousto dál do žaludku.
herce Colina Firtha?
Dolní jícnový svěrač spolu s horním jícnoto ten herec
s kotletami
výmJe
svěračem
tvoří bariéry
samovolného
(kolin), který skoro lezl po
kolenou, když vyznával ohnivě
(fire) a poprvé (first) (first +
fire, to je firth) ve filmu Láska
nebeská lásku té portugalské
servírce.
Nebo paní Veroniku Zelenou,
jinak distingovanou dámu ve
středních letech s vybranými
způsoby chování, si lze
představit, jak sedí na verandě
ve vyvýšeném výklenku – nika.
A drží v ruce láhev zelený a je
„zpitá pod vobraz“. ☺
Fantazii se meze nekladou…

Zatmění slunce z 20. 3. 2015

• oropharynx

Dejte
člověku indiánské
• laryngopharynx
• nasopharynx
jméno
Dejte člověku indiánské jméno nebo přezdívku – umožní vám to daleko lépe si zpětně
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• polykání
• dýchání, zejména jeho
podvědomou část
• tvorbu některých hlásek
a podvědomou část tvorby
hlasu
• činnost štítné žlázy
a příštítných tělísek
• správné postavení krku a jeho
zpevnění na úrovni hlubokých
(tedy nejvnitřnějších) svalů
spojujících jednotlivé obratle
v krční oblasti; toto zpevnění
svalů má za následek uvolnění
povrchových svalů, a tedy celé
šíje – to jsou právě ty svaly,
které jsou přetěžovány zvláště
při sedavých zaměstnáních

součástí řízení vegetativním nervovým systémem. Čakry a cvičení s nimi spojená jsou
tedy prostředky, kterými lze vědomě působit
na podvědomé pochody v lidském organismu a komunikovat s nimi, v případě páté čakry je to v oblasti krku. Cvičením a vizualizací
za pomoci těchto prostředků lze tedy dosáhnout uvolňování a regenerace zasahující do
nevědomých procesů v oblasti umístění čakry.

Dvě jednoduchá cvičení:
• Vizualizační – představte si těsně před
krkem v místě páté čakry kulatou modrou
destičku v průměru 10–15 cm, zhruba 5 cm
před krkem. Roztočte ve své mysli tuto destičku proti směru hodinových ručiček (ze
svého pohledu). Lze si v mysli vypomoci levou rukou a pomyslně kolo roztočit proti
směru hodinových ručiček. Nechte kolo točit, odejděte v myšlenkách ke své práci
a myslete na to, že se stále točí… Vraťte se
po nějaké době k této představě a zkontrolujte, zda se stále točí, nebo se již kolo
zastavilo a je ho opět nutné uvést do po-

Přiřazení jmen ke konkrétním lidem pomohou
vědomě prováděné paměťové techniky.

P
hybu… Možná si pocitem uvědomíte, jak
vám to mění postavení krku a ramen při
práci.
• Vokalizační – do oblasti páté čakry má být
vokalizována mantra HAM. Jak již bylo uvedeno výše, svaly měkkého patra jako součást hltanu se podílejí na vyslovení této
hlásky. Představte si v mysli, že chcete vyslovit zvuk HAM, ale představu uveďte
pouze do okamžiku, než bude vyslovena
„v duchu“. Mantru nechte znít v mysli, rozezněte ji tak, jako se rozeznívají tibetské
mísy (…HAM HAM HAM HAM HAM HAM…)
odejděte z mysli a nechte mantru znít v oblasti krku… Toto cvičení umožňuje na nevědomé úrovni správně napínat (doslova
oživovat) svaly měkkého patra. Vraťte se
po chvíli do své mysli a překontrolujte, zda
stále zvuk HAM HAM
HAM zní.
Pokud ne,
Napoleon
I. Bonaparte
opět ho rozezvučte tak jako skleničku pohybem po hrdle nebo tibetskou mísu. (Pokud dospělý krmí malé dítě, často mu tuto
mantru říká: „Ham…“ Dospělý neví, proč
to dělá, ale když dítě vnímá zvuk „ham“ na
podvědomé úrovni, tak správně napíná
svaly měkkého patra a hrtanu, které jsou
důležité pro první polknutí a spuštění polykacího reflexu a předchází „zakuckání“.)
• Spojte obě vizualizační cvičení dohromady.
Ing. Vladimír Jelínek

Jak si pamatovat
jména a tváře lidí
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někde ně- ným pláštěm přesMEDICÍNA
nes se mi nějak nedaří se koncentro- matuji, že „tohoto člověka jsem užNEKONVENČNÍ
ramena a pravděpodobně
vat. Honí se mi hlavou myšlenky, kdy viděl“. Po patnácti letech poradenské jeho matka – postarší dáma. „To je Napolea tak se zavřenýma očima udržím ob- praxe se mi však začíná stírat časové měřít- on“, neubránil jsem se polohlasnému zvoláraz na sítnici stěží půl minuty. Jsem rozruše- ko; hůře vnímám, zda dotyčný navštívil po- ní, kterým jsem zjevně pobavil všechny
ný představou blížícího se nebeského divad- radnu před dvěma měsíci, rokem nebo pěti ostatní u stolu. Jeden po druhém pak nenála, které má asi tak za dvě hodiny nastat – lety. Paměť na tváře a detaily je něco, co jsem padně stočili svůj zrak k vedlejšímu stolu, přízatmění Slunce ze tří čtvrtin. Spontánně mi se nemusel učit, a snad díky tomu jsem v prů- mo k profilu obličeje a vizáži mladého munaskakují asociace, otázky a představy, které běhu let vypozoroval, jaké charakteristické že s pláštěm. Vytáhl jsem svůj telefon a na
rysy v obličeji či v gestikulaci člověka pro- internetu jsem jako důkaz našel dobovou
se nedaří vlastní vůli udržet na uzdě.
Je náhoda, že Slunce je čtyřistakrát větší zrazují jeho zdravotní diagnózu a jak to sou- malbu portrétu Napoleona. „A podívej na
než Měsíc a zároveň čtyřistakrát dále od Ze- visí nejenom s tradiční čínskou medicínou. ta gesta, ten plášť přes rameno a na ten
mě než Měsíc? Tedy že se nám na obloze ukazují stejně veliké, a proto můžeme pozorovat
jak zatmění Slunce, tak Měsíce? Jak působilo
zatmění Slunce na pravěkého člověka, který
jistě vnímal nebeský úkaz pro jeho vzácnost
jako znamení bohů? Mělo pro něj negativní,
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se ve
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D

chosomatickou složku, která je spojena s polykáním a příjmem potravy, což je důležitá
složka lidské existence nejen na úrovni materiální, jak je pro slezinu příznačné, ale také
na úrovni duševní. Vždyť například lidové
rčení „Nemůže to spolknout…“, v souvislosti
s nějakou životní událostí nebo nějakou křivdou, hovoří samo za sebe a vždy bude třeba
v detoxikační poradně takovému člověku pomáhat, aby se zbavil nezdravých emocionál-
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CESTY KE ŠTĚSTÍ

prostupu potravy nebo tráveniny ze žaludku
zpět. V klidu jsou silně staženy a otvírají se
pouze při příjmu potravy a při zvracení – tedy reflexu, který umožňuje tráveninu, jež byla v žaludku rozpoznána jako nevhodná, dostat rychle z organismu ven. Dolní jícnový
svěrač se někdy uvolní samovolně – pří říháTento jinak všední pátek si
ní, kdy jícnem a dutinou ústní prochází přes velkou
jistotou
budu
bytek vzduchu
ze žaludku.
Jeho samovolné
otevírání
může
být
příčinou
pálení
žáhy
– žapamatovat až do konce
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GALERIE JOALIS

umístěné v játrech, jsou problematickým
místem.
Abychom dosáhli snížení hladiny cholesterolu, event. upravili tzv. index či poměr cholesterolu o vyšší hustotě k cholesterolu s nižší hustotou, víme, že musíme pracovat s játry.
Přípravek LiverDren je notoricky známý,
nejčastěji používaný preparát firmy Joalis,
který se dlouhodobě drží na úplné špici. Není to jen jejich vlivem na cholesterol, ale pro-

porušenější energetickou částí našeho organismu. Proto by LiverDren určitě neměl
chybět téměř v žádné detoxikační kůře, resp.
na jejím začátku.

Játra vyžadují
komplexnější detoxikaci
Ve zmíněné studii jsme LiverDren použili
pro jeho vliv na játra. Protože by to na deto-

Při profesionálně prováděné detoxikaci bych
doporučoval ošetřovat játra komplexněji celou
škálou detoxikačních přípravků.

LiverDren a Achol
nejen proti cholesterolu
Oba přípravky byly podrobeny dvojitě zaslepenému testování a sledoval
se jejich vliv na hladinu cholesterolu v lidském organismu.
O výsledcích této studie se dozvíte na jiném místě.
Proč pro testování byly zvoleny výše zmíněné preparáty?
jater spadá značná část imunity, vazivo, oči
a mnoho dalších tkání, které jsou narušovány
příliš vysokou a nekvalitní jaterní energií. Ta
pochází nejen z problematické stravy, ale samozřejmě také z psychologických a sociálních poměrů naší civilizace, které jsou velmi
důležitými činiteli vlivu na lidský organismus.
Organismus má porušenou regulaci hladiny cholesterolu, pokud se buď cholesterolu
vytváří příliš mnoho, nebo se ho naopak málo odbourává. Jeho optimální nastavení může být udržováno jedině díky citlivým buňkám, které měří jeho hladinu, hodnotí jeho
Práce s játry
složení a podle toho dávají játrům příslušné
Je tedy jasné, že problémy s hladinou choles- pokyny. Právě tyto buňky, jež měří cholesteterolu v krvi musí souviset s játry. Pod orgán rol, mají nervový charakter, a ačkoli jsou
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e známo, že cholesterol se vytváří, syntetizuje v játrech, odkud se dostává do žlučových cest, do střeva a tam se vstřebává
do krevního oběhu. Pokud je nadbytek cholesterolu, neboť ten se dostává do organismu
i jídlem, pak se přebytek degraduje, neboli
rozkládá, a to rovněž v játrech. Játra proto řídí celý složitý systém tvorby i odbourávání
cholesterolu podle potřeb organismu, podle
složení stravy a dalších podmínek. Proto
jsme se v dnešní galerii rozhodli představit
přípravky LiverDren a Achol.

to, že játra ovlivňují velmi mnoho pochodů xikaci nestačilo, museli jsme jej kombinovat
a tkání v lidském těle a cholesterol je pouze s přípravkem Achol. Tyto kapky s rostlinnýjedním z nich.
mi výluhy, které jsou zpracovány unikátními
specifickými informačními technologiemi,
Katalyzátor energie jater které optimalizují jejich účinek, nám umožňují, abychom do organismu dostali i další
V užším slova smyslu LiverDren odstraňuje přípravky mající vliv na zmíněná játra.
mikrobiální ložiska. Svého času byla v deto- Chronické infekce jsou závažným jaterním
xikační teoriimikrobiální ložiska považována toxinem. Především jde o infekce a to borelza základní toxin, ale dnes už tomu tak není. liové a virové. Dalším toxiny, o kterých musíVývoj detoxikace jim ponechává velký vý- me v činnosti jater uvažovat, budou anorgaznam, ale škála toxinů, které ovlivňují energii nické a organické toxiny. Anorganickými
jater, je daleko pestřejší. Jsou to především toxiny rozumějme např. chemické toxiny nebo kovy, které jsou běžným toxinem, jenž
chronické infekce.
LiverDren si však ponechává svou výbor- zasahuje naše játra. Mohou to být i různé chenou schopnost odbourávat mikrobiální lo- mické látky, rovněž tak i organická část požiska a měl by se kombinovat s přípravkem tenciálních toxinů je pro játra velmi nebezNodegen, protože mnohdy ani sám Liver- pečná. Jsou to především mykotoxiny, pro
Dren na mikrobiální ložiska nemusí stačit. které je poškozování jater velmi typické.
LiverDren ovlivňuje celkovou energii jater, V optimálním případě bychom při zvýšeprotože základem tohoto přípravku jsou ných hladinách cholesterolu volili daleko sloemocionální problémy a emocionální poško- žitější systém detoxikace, než jen kombinaci
zení. A právě tato emocionální složka ovliv- těchto dvou přípravků. Protože však ve zmíňuje celkovou energii jater, která je tou nej- něné studii bylo třeba hodnotit účinnost tak,
jak je zvykem, a to právě jeden až dva přípravky, nemohli jsme jednat jinak. Při profesionálně prováděné detoxikaci bych však
doporučoval, abychom játra ošetřovali komplexněji celou škálou detoxikačních přípravků. Přípravky jsou komplexní a univerzální
(kromě LiverDrenu), protože pracují najednou s celým organismem. Pro játra platí
i gliová teorie, kterou v tomto bulletinu uvádíme. Kombinace LiverDren a Achol vznikla speciálně pro potřeby této vědecké studie
a vyhradil bych ji pro potřeby amatérské detoxikace jater. Pro profesionální přístup bych
doporučil zvládnout celou škálu toxinů, které mohou játra ovlivňovat a tím se podílet na
poruše hladiny cholesterolu.
MUDr. Josef Jonáš

Joalis LiverDren
Doplněk stravy, kapky
s rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá ke
správné činnosti jater.
Správná funkce jater je
základem pevného zdraví nejen
ve vyšším věku. Játra mají
funkci trávicí, ale i detoxikační.
Představují rovněž místo
výroby cholesterolu a dalších
pro tělo důležitých látek. Jsou
poškozována infekčními záněty,
autoimunitními procesy
a metabolickými poruchami.
Kdy se přípravek používá?
Komplex s obsahem rostlinných
výluhů se využívá k uvolnění
infekčních ložisek z jater.
Odstraněním infekčních ložisek
z jater se může zlepšovat
funkce jater, žlučníku
a žlučových cest. Podle teorie
celostní medicíny se tyto změny
mohou promítat jak do oblasti
dalších tělesných orgánů, tak
do oblastí psychiky a dalších
funkcí nervového systému.

Joalis Achol
Doplněk stravy, kapky
s rostlinnými výluhy. Bylinný
přípravek, který přispívá
k udržení normálních krevních
hodnot.
Vysoký cholesterol dokáže
v lidském organismu napáchat
nenapravitelné škody. Ucpání
cév cholesterolovými
usazeninami může vést k celé
řadě závažných
kardiovaskulárních chorob.
Zdravým životním stylem mu
však většinou lze úspěšně
předcházet.
Kdy se přípravek používá?
Komplex s obsahem rostlinných
výluhů se využívá k odstranění
příčin vedoucích k vysoké
hladině cholesterolu v krvi.
V kombinaci s dalšími preparáty
může i rozpouštět
cholesterolové usazeniny.
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• polykání
• dýchání, zejména jeho
podvědomou část
• tvorbu některých hlásek
a podvědomou část tvorby
hlasu
• činnost štítné žlázy
a příštítných tělísek
• správné postavení krku a jeho
zpevnění na úrovni hlubokých
(tedy nejvnitřnějších) svalů
spojujících jednotlivé obratle
v krční oblasti; toto zpevnění
svalů má za následek uvolnění
povrchových svalů, a tedy celé
šíje – to jsou právě ty svaly,
které jsou přetěžovány zvláště
při sedavých zaměstnáních

součástí řízení vegetativním nervovým systémem. Čakry a cvičení s nimi spojená jsou
tedy prostředky, kterými lze vědomě působit
na podvědomé pochody v lidském organismu a komunikovat s nimi, v případě páté čakry je to v oblasti krku. Cvičením a vizualizací
za pomoci těchto prostředků lze tedy dosáhnout uvolňování a regenerace zasahující do
nevědomých procesů v oblasti umístění čakry.

Dvě jednoduchá cvičení:
• Vizualizační – představte si těsně před
krkem v místě páté čakry kulatou modrou
destičku v průměru 10–15 cm, zhruba 5 cm
před krkem. Roztočte ve své mysli tuto destičku proti směru hodinových ručiček (ze
svého pohledu). Lze si v mysli vypomoci levou rukou a pomyslně kolo roztočit proti
směru hodinových ručiček. Nechte kolo točit, odejděte v myšlenkách ke své práci
a myslete na to, že se stále točí… Vraťte se
po nějaké době k této představě a zkontrolujte, zda se stále točí, nebo se již kolo
zastavilo a je ho opět nutné uvést do po-

Přiřazení jmen ke konkrétním lidem pomohou
vědomě prováděné paměťové techniky.

P

hybu… Možná si pocitem uvědomíte, jak
vám to mění postavení krku a ramen při
práci.
• Vokalizační – do oblasti páté čakry má být
vokalizována mantra HAM. Jak již bylo uvedeno výše, svaly měkkého patra jako součást hltanu se podílejí na vyslovení této
hlásky. Představte si v mysli, že chcete vyslovit zvuk HAM, ale představu uveďte
pouze do okamžiku, než bude vyslovena
„v duchu“. Mantru nechte znít v mysli, rozezněte ji tak, jako se rozeznívají tibetské
mísy (…HAM HAM HAM HAM HAM HAM…)
odejděte z mysli a nechte mantru znít v oblasti krku… Toto cvičení umožňuje na nevědomé úrovni správně napínat (doslova
oživovat) svaly měkkého patra. Vraťte se
po chvíli do své mysli a překontrolujte, zda
stále zvuk HAM HAM
HAM zní.
Pokud ne,
Napoleon
I. Bonaparte
opět ho rozezvučte tak jako skleničku pohybem po hrdle nebo tibetskou mísu. (Pokud dospělý krmí malé dítě, často mu tuto
mantru říká: „Ham…“ Dospělý neví, proč
to dělá, ale když dítě vnímá zvuk „ham“ na
podvědomé úrovni, tak správně napíná
svaly měkkého patra a hrtanu, které jsou
důležité pro první polknutí a spuštění polykacího reflexu a předchází „zakuckání“.)
• Spojte obě vizualizační cvičení dohromady.
Ing. Vladimír Jelínek

Jak si pamatovat
jména a tváře lidí
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někde ně- ným pláštěm přesMEDICÍNA
nes se mi nějak nedaří se koncentro- matuji, že „tohoto člověka jsem užNEKONVENČNÍ
ramena a pravděpodobně
vat. Honí se mi hlavou myšlenky, kdy viděl“. Po patnácti letech poradenské jeho matka – postarší dáma. „To je Napolea tak se zavřenýma očima udržím ob- praxe se mi však začíná stírat časové měřít- on“, neubránil jsem se polohlasnému zvoláraz na sítnici stěží půl minuty. Jsem rozruše- ko; hůře vnímám, zda dotyčný navštívil po- ní, kterým jsem zjevně pobavil všechny
ný představou blížícího se nebeského divad- radnu před dvěma měsíci, rokem nebo pěti ostatní u stolu. Jeden po druhém pak nenála, které má asi tak za dvě hodiny nastat – lety. Paměť na tváře a detaily je něco, co jsem padně stočili svůj zrak k vedlejšímu stolu, přízatmění Slunce ze tří čtvrtin. Spontánně mi se nemusel učit, a snad díky tomu jsem v prů- mo k profilu obličeje a vizáži mladého munaskakují asociace, otázky a představy, které běhu let vypozoroval, jaké charakteristické že s pláštěm. Vytáhl jsem svůj telefon a na
rysy v obličeji či v gestikulaci člověka pro- internetu jsem jako důkaz našel dobovou
se nedaří vlastní vůli udržet na uzdě.
Je náhoda, že Slunce je čtyřistakrát větší zrazují jeho zdravotní diagnózu a jak to sou- malbu portrétu Napoleona. „A podívej na
než Měsíc a zároveň čtyřistakrát dále od Ze- visí nejenom s tradiční čínskou medicínou. ta gesta, ten plášť přes rameno a na ten
mě než Měsíc? Tedy že se nám na obloze ukazují stejně veliké, a proto můžeme pozorovat
jak zatmění Slunce, tak Měsíce? Jak působilo
zatmění Slunce na pravěkého člověka, který
jistě vnímal nebeský úkaz pro jeho vzácnost
jako znamení bohů? Mělo pro něj negativní,
Ohlédneme-li
zpět do
nebo
pozitivní náboj? se
Přesouvám
se venaší
své minulosti, zjistíme, že kromě historie lemované životy
fantazii,
ovlivněné
knihou
Lovci
mamutů
od bitvami, můžeme dějiny reflektovat také jinými způsoby.
velkých panovníků a slavnými
E. Štorcha, do pravěké doby. Proč trvalo něúčes,“ prohodila Zuzana na adresu mladého
Jak že
jsem
potkal
A můžeme
konstatovat,
zřejmě
nic neovlivnilo naši
tak,
jako
nemoci.
kolik
století od dobdokonce
Koperníka, než
se ukázamužehistorii
u vedlejšího
stolu.
Neubránil
jsem se
Napoleona
lo, že tvrzení o planetách obíhajících okolo
a musel jsem muže potají telefonem vyfotoSlunce,
je vlastnímu
pravda? utrpení, nemocem a smrti Loni
ly z prosté
lidskéjsme
zkušenosti,
když náhoroti
na podzim
s našimijako
polskými
přá- grafovat.
Archeologicky je doložena i trepanace. Tento
doudoktory
někdo zjistil,
že některé
látky,
či procedu- zákrok
Za čtvrt
mi to nedalo
a rozhodl
jsem
zkoušeli lidé vždy bojovat. A tak hledali teli,
Zuzanou
a Leškem
Razniewskýsehodiny
dnes používá
k uvolnění
nitrolebečry hojí,
léčíuapod.
To vjehotelu
příkladRadisson
užívání vody,
mladého
muže oslovit.
Vyhledal
jsemotvona
možnosti, jak léčit nemoci, mírnit bolest mi,
seděli
večeře
Blu se
ního
tlaku a spočívá
ve vytvoření
malého
velmi
dobrou
Moupatopo- Sobieski
rostlin, plodů
neboVaršavy
orgánů zvířecích
těl. jsme internetu
dobovou se
malbu
čiMám
oddálit
smrt.
Dnespaměť
víme,na
žetváře.
zdrojem
v centru
a probírali
ru do lebky.opět
Osvobozovali
tak zlíNapoleona,
duchové. Je
radnou
prošlocivilizace,
víc než deset
lidízeměděls různý- různá témata týkající se detoxikační medicí- vstal
jsemdoklad
a popošel
k vedlejšímu
stolu.
„Mlugenů je sama
vzniktisíc
a vývoj
to první
primitivní
chirurgie.
Jedině
dími
a odstíny
„vyzařování“
jejich
anglicky?“
zeptal jsem
se směrem k mlastvítvářemi
i soužití zvířat
a lidí. Civilizace
přinesla
no- ny
i soukromí. Během
večera si ke stolu v ro- víte
ky lepší
tělesné kondici
a pravděpodobně
i lepPravěké
léčitelství
osobnosti.
většině
si pa- hu místnosti přisedl pár: mladý muž s čer- dému
muži a částečně
i k jeho
matce.
vé nemoci Va naprosté
tyto problémy
se případů
staly vznikem
šímu imunitnímu
systému
mohl
takto„Ano,“
náročjedenzákrok
po druhém.
„Užčlověk
Vám někdy
rozsáhlých aglomerací a populační exploze Vývoj léčitelství lze demonstrovat na postu- potvrdili
ný a invazivní
tehdejší
přežít.
Varšavské
setkání s Napoleonem
řekl, že je
jste
podobný
mnohem markantnějšími
a významnějšími.
Pozoruhodné
i to,
že lidé Napoleonovi?“
ovládali schoppu, který používá téměř každý jednotlivec. někdo
jsem
Napoleona
na displeji
telefonu
nosti léčit
zlomeniny,
zastavit
krvácení
po amV první fázi se pokouší člověk o samoléčbu Ukázal
pak jeho matce.
muž se
putacích.muži
Tytoainvazivní
metodyMladý
a postupy
již
svépomocí, po ní následuje vzájemná pomoc nejprve
Spojení s duchy
dost rozpačitě,
matkaošetřovatelse však po
předpokládají
základníjeho
znalost
a až poté přichází pomoc profesionála, která zatvářil
Již od úsvitu lidských dějin se naši prapředci je mnohovrstevnatá a specializovaná.
několika
vteřinách začala spontánně smát
ství.
snažili ovládnout nemoci pomocí náboženství, Typickými problémy, které trápily již nean- s nádechem
pobavení
i polichocení.
„Točloje
Terapie směřovala
k původnímu
souladu
magie a lékařství. Také lze doložit konkrétní drtálce, byly zubní kazy, nemoci kostí a kloubů krásné
vědět, že
mám syna
Napoleona,“
věka se světem
pozemským
i nadpřirozeným
znalosti nebo dokonce systém znalostí a do- (artróza). Vlivem usedlého života se šířily no- prohlásila
s humorem.
„Ne, nevěděla
jsem
formou exorcismu
a magických
rituálů využívedností diagnostiky a léčení nemocí. Součás- vé druhy onemocnění – infekční choroby, chu- ovajících
tom, slyším
to poprvé,“
dodala. Teprve teď
halucinogeny
či psychokinetické
stití léčitelství (a to od raného středověku hlu- dokrevnost, kurděje či křivice a také nádoro- její
synjakými
pochopil
a na jeho tváři se
muly,
jsousouvislosti
hudba a tanec.
boko do novověku) byly vedle racionálních vá onemocnění.
též ukázal pobavený úsměv.
s VáMgr.„Mohu
Denisse
Drahoš
postupů založených na zkušenosti také předmi vyfotografovat? Nemám příležitost potstavy o nadpřirozené příčině nemoci.
kat Napoleona každý den,“ pokusil jsem se
Věřilo se, že nemoci jsou způsobeny nadpřizavtipkovat. „Ale ovšem,“ svolil mladý muž.
Metody užité při zkoumání léčitelství
rozenými silami, duchy, démony, a to v důVýsledek posuďte sami ☺.
sledku překročení sociálních nebo náboženPo tomto
zážitkukulturní
s „Napoleonem“
mi mnoantropologie – zkoumá vznik a vývoj
člověka;
a sociální
ských tabu. Bylo tedy zapotřebí specialistů, tj.
vytanulo na mysl,ajak
je to možné, že
antropologie se zabývá člověkem hokrát
jako společenskou
kulturní
vyvolených jedinců. Ti se těšili velké spolejsou si někteří lidé tak neskutečně podobní,
bytostí
čenské oblibě, byli respektovanými šamany
přestože
pocházejí
třeba
úplně odjinud.
paleodemografie – zkoumá otázky
vývoje
a složení
pravěkých
a kouzelníky. Tito nejstarší léčitelé, znalci příA
jsou
si
pak
při
dalším
zkoumání
podobní tapopulací v souvislosti s hospodářským, kulturním a přírodním
rody a přírodních léčiv, jsou zpodobněni na
ké
svými
pocity,
schopnostmi,
gesty,
životníprostředím (porodnost, průměrná délka života, úmrtnost, hustota
skalních kresbách s ptačími hlavami nebo jemi
pohledy
a
nakonec
i
zdravotními
diagnóobyvatelstva)
lením parožím. Dodnes můžeme analogické lézami.
paleopatologie – analyzuje archeologický materiál pomocí
čebné obřady pozorovat u loveckých kmenů
moderních metod, zkoumá kostry, kosterní zbytky a mumifikovaná
na Sibiři a u indiánských kmenů v Americe.
těla
Ačkoli moderní věda doznala spousty úspě10:02 … beru troje sluneční brýle, které pochů, můžeme z archeologických důkazů pouze
nasazuji
na aoči,
a opatrně se dívám
etnologie – zabývá srovnávacím stupně
studiem
kultur
společností
přibližně odhadovat, jaké nemoci naše prana sluneční kotouč, který je už znatelně z pralingvistika – věda zkoumající přirozený jazyk
předky kdysi sužovaly. Můžeme ale rekonvého horního rohu ukousnutý od Měsíce.
struovat jejich léčebné pokusy, které vyplývaOslnivé světlo trochu zabolí, proto rychle

Pravěké magicko-animistické
léčitelství

FOTO: www.shutterstock.com

života. Je osm hodin ráno,
Pomocí
cvičení
spojených
jasný sluneční
den.
Dceru s čakrami lze
jsem
odvezlpůsobit
do školy,nauvařil
vědomě
podvědomé pochody
si marockou
kávu,
v lidském
organismu
a komunikovat s nimi.
oslazenou medem
dochucenou
špetkou
ludeční a
šťávy
dráždí svými kyselými
ionty ních závislostí na událostech prožitých v mistěnu jícnu.
Dolní jícnový
svěrač je ovládaný
zázvoru,
posadil
se na nulosti. Zde použijeme přípravky Nodegen,
prostřednictvím vagového nervu (nervus Streson a Emoce.
kanape k notebooku
vagus), to znamená, že na problémy s překys úmyslem
začít psát
nový Pátá čakra
selením
žaludku použijeme
NeuroDren
a dále pak přípravky
LiHerb
(LiverHelp)
článek do bulletinu,
a LiverDren k detoxikaci orgánu nadřaze- Podle indického učení o čakrách patří hltan,
postavilnervovému
jsem sisystému.
na jeho jícen i hrtan do oblasti takzvané páté čakry.
nému perifernímu
Jícenobrazovku
společně s hltanem
budeme detoxiko- Podle mého názoru patří čakry a všechny pokoncentrační
vat preparáty VelienHerb (VelienHelp) pisy, které se k nim váží, mezi vizualizační
obrazec z minulého čísla
a VelienDren, které již v sobě očistu těchto a mentální pomůcky, které pomáhají působit
a začal
provádětnasvůj
tkání obsahují.
Dále nezapomeňme
psy- pozitivně na nejrůznější svalové skupiny
vizualizační rituál, který krku a svalové skupiny orgánů, které jsou
v krční krajině umístěny. Pomáhají uvolňodělávám před psaním vat ty skupiny svalů, které nejsou ovladatelné vůlí – jsou řízeny podvědomím a jsou také
jakéhokoliv
Pátá čakra
a cvičení sčlánku...
ní
spojená (pokud jsou
správně pochopena
a procvičována) mají
významný vliv na:

D

chosomatickou složku, která je spojena s polykáním a příjmem potravy, což je důležitá
složka lidské existence nejen na úrovni materiální, jak je pro slezinu příznačné, ale také
na úrovni duševní. Vždyť například lidové
rčení „Nemůže to spolknout…“, v souvislosti
s nějakou životní událostí nebo nějakou křivdou, hovoří samo za sebe a vždy bude třeba
v detoxikační poradně takovému člověku pomáhat, aby se zbavil nezdravých emocionál-

FOTO: www.shutterstock.com

CESTY KE ŠTĚSTÍ

prostupu potravy nebo tráveniny ze žaludku
zpět. V klidu jsou silně staženy a otvírají se
pouze při příjmu potravy a při zvracení – tedy reflexu, který umožňuje tráveninu, jež byla v žaludku rozpoznána jako nevhodná, dostat rychle z organismu ven. Dolní jícnový
svěrač se někdy uvolní samovolně – pří říháTento jinak všední pátek si
ní, kdy jícnem a dutinou ústní prochází přes velkou
jistotou
budu
bytek vzduchu
ze žaludku.
Jeho samovolné
otevírání
může
být
příčinou
pálení
žáhy
– žapamatovat až do konce
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ORGÁNY ČÍNSKÉHO PENTAGRAMU

uhýbám pohledem. Zavírám oči a na mém
vnitřním projekčním plátnu se ukazuje velmi
malý obraz ukousnutého Slunce v jasně tyrkysové barvě. Při pohledu na nazelenalý
trávník vidím rezavou skvrnu jako paměťovou stopu sítnice po intenzivním ozáření slunečními paprsky. Zabývám se jinými myšlenkami a po třech minutách opět zavírám
oči. Tyrkysový smaragd necelého Slunce je
stále zřejmý a ostrý. Jak snadné je se soustředit na intenzivní světlo!
10:25 … vrchol zatmění se teprve blíží, ale
už teď je podle pocitu zřejmé, „že tu něco nesedí“. Je jasná obloha, Slunce vysoko nad horizontem a obloha nad lesem pomalu začíná
mít šedavý nádech. Bez brýlí by člověk na
slunci sice žádnou velkou změnu nezpozoroval, ale je zřejmé, že „něco“ je jinak. I ptáci
v údolí začínají zpívat svoje písničky v první
jarní den poněkud rozpačitě...
10:47 … kulminace zatmění. Cítím chvění v celém těle z pocitu neopakovatelného
okamžiku. Ve vzdálené vsi se rozkokrhal popletený kohout. Hned nato začal vytrvale štěkat pes, možná cítí trochu nejistoty. Pohlédnu
naposledy přes troje brýle na ukrojený sluneční kotouč…

Začněte ihned používat
jméno nově poznaného
člověka
To je ta nejjednodušší věc, která se dá pro zapamatování jména nové osoby vůbec udělat.
Tedy začněte ihned v duchu, polohlasem
či nahlas
používat jméno
dotyčného.
OpakoOrgány
okruhu
sleziny,
vaným použitím se začínají posilovat neurokteré
jsou
odpovědné
nové spoje
v mozku
odpovědné
za trvalé zaznamenání nové
informace.a základní
za příjem
Překonejte ostych či staré zábrany a začnězpracování potravy, patří
te nového člověka titulovat jménem nahlas.
logicky
dojméno
jednoho
Nejenom,
že vlastní
– hlavněcelku
to křestní – většinou
každému
člověku
libě
zní a lia tím je právě okruh
chotí, to znamená, že s novým člověkem pak
sleziny.
Do tohoto
okruhu
lépe
navážete komunikaci,
ale také
se v mozku
ihnedrty
začíná
asociací
propojovat
vzhled
patří
jako
vstupní
brána
dotyčného s jeho charakteristickými rysy
a z velkých orgánů žaludek
pevnými neuronovými spojeními.
břišní.
Opakování jménaaa slinivka
oslovování dotyčného
je ještě vhodnější metodou pro zapamatování jmen u člověka, u něhož se vytrvale ve jmé-

22
3/2015
14
22| ||Joalis
Joalis
Joalis info
info
info 3/2015

Hltan a jícen
Svatá Ludmila

nu pleteme nebo jsme si jeho jméno zapamatovali nepřesně a stejně nepřesně ho vyslovujeme – tak třeba: Krejčí nebo Krejčová?

Hledejte asociace mezi
podobou člověka,
ltan je společnou křižovatkou trávicí
situacemi,
ze kterých
a dýchací soustavy, který jako výhybho znáte,
a jeho
ka na kolejišti
určí, zdajménem
bude vdech-

H

nut
Totovzduch,
je zaručená
či bude
metoda.
polknuto
Přesný
sousto.
a úplný
Hltanpoje
zavěšený
stup na vytvoření
na spodní
pokud
částimožno
lebkyvtipné
a v úrovni
a oriprstencovité
ginální asociace
chrupavky
mezi jménem
hrtanu
a podobou
přechází člodo
jícnu.
věka zní
Měkké
asi takto:
patro dutiny ústní je důležitým
ohraničením
1. Prohlížejte hltanu.
si dotyčného
Navazuje
a snažte
na kostěné
se na
patro
němdutiny
najít charakteristické
ústní a jedná se orysy
svalovou
(barvaavlavazivovou
sů, kotlety,
tkáň. pihy,
Ze zadního
tvar nosu,
okraje
tvarměkkého
úst, uši,
patra
vrásky,
vybíhá
oči atd.)
kuželovitý výčnělek – čípek.
Svaly
2. V duchu
měkkého
přeříkávejte
patra dokážou
jeho jméno
svýma snažte
pohybem
si vytvořit
měnit tvar
spojení
a velikost
mezi rysem
vstupučlověka
ústní dutia jeny ho
do jménem.
hltanu. Též se významně účastní tvorby
patrových
3. Pro lepšíhlásek
vytvoření
– h, ch,
asociace
k, g. Svým
a obdržení
stahem
také
spontánního
umožňují vytvořit
nápadu si
v ústní
představte
dutiněa podspoj-

te s výše uvedeným, jak hoří dřevo
v krbu – tento vizualizační obraz uvolňuje kreativitu v člověku a vlastní sebekritiku, že výsledek nebude správný a ideální.
Čekejte na vtipnou asociaci.
Nebraňte se paradoxním asociacím, třeba
tlak,
neslušným,
který je nutný
erotickým,
pro sání.
nepublikovatelným
U novorozeného
dítěte
a hlavně
je sání
přinášejícím
instinktivní
emoce.
– nevědomé, postupně se tento reflex přeměňuje na vědomý,
tedy
ovládaný
Spojte
sivůlí.
nového člověka
Nosohltan
(Pars
nasalis pharyngis)
je nejs někým stejného
jména,
širší částí hltanu. V boční stěně se nacházejí
koho dobře znáte
ústí Eustachovy trubice pravého a levého
ucha,
kterápropojení
mají za úkol
vyrovnávat
tlak sna
ušTechnika
si nového
člověka
nějaní
bubínek
z vnějšího
a vnitřního
kou
podobnou
asociacíprostředí
s člověkem
stejného
prostředí
středního
ucha
– právě
semkEustajména, kterého
dobře
známe
a máme
němu
chova
z nosohltanu
vede.
Při změně
nějakýtrubice
emocionální
vztah, je
též zaručenou
tlaků
(například
po startu
letadla)
pomůže
paměťovou
metodou.
Zvláště
ji lze
použítpona
lknutí
pro vyrovnání
tlaku,
pokud
se tak
již
zapamatování
křestních
jmen,
neboť
u běžnestalo
spontánně.
Připomeňme,
že střední
ných křestních
jmen
většinou vždy
známe
ucho
patří jednoho
detoxikačně
také mezi
orgány okrunejméně
člověka
se jménem
stejhu
sleziny a detoxikujeme jej přípravkem
ným.
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Přiřazení jmen ke konkrétním lidem a jejich
pamatování nebylo mnohým z nás dáno do
vínku. Značně však pomohou a situaci napraví vědomě prováděné paměťové techniky, které – jsou-li včas a v dostatečné míře
použity – vedou k bezpečnému a trvalému zapamatování jména dotyčného člověka.

AuriDren.
Tak třeba dotyčný
V nosohltanu
se představí
jsou uloženy
jako Petr.
také
Chvilku
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lymfatické
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tkáně– –často
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a technika funguje spoPolykat
a dýchat
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si máme
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jsmeobsahuje
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koupoužít
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„Memory
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(tonsilla
words“,
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námkterou
pomůže
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zapamatovat
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si v první
rovněž
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samotné
preparátem
slovo.
TonsilaDren.
Tak třeba: před
Odebráním
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manddny
jsem
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masáži. Do se
místnosti
vešlí, jakbyl
nosních,
tak patrových,
velmi často
la
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drobná
Thajkasea začala
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protože
neodstraní
jedit
zádech,– využívala
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ho po
příčina
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toxické
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tělo, a jinakorgánů.
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(mikrobiální)
zatížení
souvisejících
dost
masáž...
Při odchodu
Lepšítlačila.
je vždyBezvadná
řešit příčinu
problému
a to prájsem
se jí zeptal, jak se jmenuje. Odpověděla,
vě detoxikací.
žeHrtanový
Naty. Chtěl
si její
jméno zapamatoúsekjsem
hltanu
je nejkratší
částí hltavat,
tak se
jsem
hledal
žádnou
nu, zde
právě
křížíasociaci.
dýchacíNatálii
a polykací
cesosobně
neznám.
mi připomíná
NATO je
–
ty. Hltan
leží zaNaty
hrtanem
a při polykání
severoatlantickou
alianci, tak
si ji představím
hrtan uzavřen hrtanovou
příklopkou,
která
jako
nenápadnou
vojačku
NATO sHltan
mírnězajišsaje naopak
při dýchání
otevřena.
distickými
ťuje první sklony
– volní☺část
sousta. Při
. A topolknutí
je ONO...Naty.
tom se uplatňuje příčně pruhovaná svalovina hltanu. Polykání
je komplexní reflexní
Přiřaďte
si k člověku
děj,
který
je
řízený
z
prodloužené míchy.
atribut
V první fázi polykání se tedy uzavírá příklopka
hrtanu aapotrava
je stahem
svalů
jaNa
středověkých
starověkých
obrazech
jsou
zyka, patra
a hltanu
oddělena.
V druhés nějapolykrálové
a světci
většinou
zobrazováni
kací atributem
fázi je sousto
posunuto do
ústní
kým
– předmětem,
který
bylčásti
pro
hltanu
a pak dále doajícnu.
ně
charakteristický
představoval významný motiv z jejich života. Tak svatá Ludmila bývá
vyobrazena s bíloucesty
šálou, kterou
byla poDetoxikace
potravy
dle pověsti uškrcena. Svatý Jakub drží v ruce
Jícen (oesophagus)
hltanu
velkou
mušli, kterouje
si pokračováním
podle pověsti nabíral
a plní když
pouzeputoval
transportní
funkci.
Je to svalová
vodu,
severním
Španělskem...
trubice, kterou
se dopravuje
do
Přiznejme
si, že světci,
zvláště ti potrava
starodávní,
žaludku.
V úseku
krku neznáme,
leží za průdušnicí
jejichž
přesnou
podobu
se pamaa v hrudní
oblastiprotože
leží těsně
předvětšinou
páteří. Protují
velmi špatně,
v nás
nechází samostatným
otvorem v bránici, kde se
vzbuzují
silné emoce.
Najít si atribut a zapamatovat si jméno člověka, kterého neznáme až tak dobře, jehož
podoba také není úplně jasná (jako tomu bývá u historických či románových představ),
Podle
polohy
k dutině je metoa přesto
si ho
chceme zapamatovat,
ústní,
hrtanu
a
nosní vzhledodou, jak místo charakteristického
vého
prvku člověka
použít charakteristický
dutině
se hltan
předmět,
a
ten
pak
zapojovat
anatomicky dělí na:do vhodných
asociací.

napojí na
první
žaludku.
Jícen
je dlouvybavit
jeho
tvář.úsek
Jak na
to? Úplně
stejně,
jahý když
přibližně
25 až 30
cm. zatmění Slunce!
ko
pozorujete
začátek
V horní třetině
jícnu převládá
příčně
pruhoZadívejte
se na novou
tvář člověka
tak,
jako
vaná svalovina,
která
potésklo
mísído
s hladkou
kdybyste
se dívali
přessesilné
Slunce
spodní třetině
již zcela
přeasvalovinou,
hledali, kdeažtovezatmění
začne. Tedy
hledejvládá
svalovina
hladká.
Jakmilekterá
je tedyjesousto
te
nějaký
rys nebo
myšlenku,
zcela
dominantní a leží kdesi v nějakém paradoxním světě. Zatmění Slunce je výbornou pomůckou, neboť ostré a jasné světlo je nutným
předpokladem pro co nejpravdivější asociaci,
stejně jako vnímaní stínu v pozitivním slova
smyslu, tedy něčeho, co je charakteristické
a jedinečné.
Takže s novou zkušeností z pátečního zatmění Slunce:
polknuto,
již nelze polykací
reflex zastavit
•
Ta starší blonďatá
letuška polských
aerolia sousto
je bez účasti
vědomí
dopraveno
do žanií s výraznýma
očima
a perfektní
angličtiludku
k natrávení.
Svalovina jícnu vykonává
nou …
Létající Vodník.
peristaltické
sousto jícnem
pro•
Její mladší,pohyby,
výraznětakže
namalovaná
kolegyně
bíhá
aktivně
– je smršťováním
s tmavě
hnědýma
očima, naa uvolňováním
jejíž visačce
jsem postřehl, že se jmenuje Katerzina…
Hnědá Kaczka (myslím též asociaci na
podobnost s divokou letící kachnou).
• Ten hubený mladík s dlouhýma rukama,
který vyznával včera u večeře u vzdáleného stolu v restauraci své viditelně zamilované přítelkyni lásku… Dlouhý Dráp.
• Ta mladá pohledná žena, která seděla u jiného stolu naproti svému na první pohled
velmi úspěšnému partnerovi…. Bílé Srdce.
Až mi z těch indiánských jmen běhá mráz
po zádech, jak si je zpětně pročítám a uvědomuji. Ale zeptal jsem se na ně Slunce... a to mi
podle pravdy odpovědělo.
Ing. Vladimír Jelínek

svaloviny postupně dopravováno na místo určení. Peristaltika jícnu působí i proti gravitaci,
takže člověk může přijímat potravu nejen vleže, ale dokonce i při stoji na hlavě, jak jsme měli možnost vidět na různých recesistických soutěžích. Sousto není spolknuto ihned, pohybuje

Nesmíme zapomínat na psychosomatickou
složku, která je spojena s polykáním
a příjmem potravy.
se jícnem asi deset sekund, pak se dostává
k dolnímu
svěrači, který
se otevře
Jak sijícnovému
zapamatovat
jméno
a propustí sousto dál do žaludku.
herce Colina Firtha?
Dolní jícnový svěrač spolu s horním jícnoto ten herec
s kotletami
výmJesvěračem
tvoří bariéry
samovolného
(kolin), který skoro lezl po
kolenou, když vyznával ohnivě
(fire) a poprvé (first) (first +
fire, to je firth) ve filmu Láska
nebeská lásku té portugalské
servírce.
Nebo paní Veroniku Zelenou,
jinak distingovanou dámu ve
středních letech s vybranými
způsoby chování, si lze
představit, jak sedí na verandě
ve vyvýšeném výklenku – nika.
A drží v ruce láhev zelený a je
„zpitá pod vobraz“. ☺
Fantazii se meze nekladou…

Zatmění slunce z 20. 3. 2015

• oropharynx

Dejte
člověku indiánské
• laryngopharynx
• nasopharynx
jméno
Dejte člověku indiánské jméno nebo přezdívku – umožní vám to daleko lépe si zpětně
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REPORTÁŽ
TISKOVÁ ZPRÁVA

obsažené přibližně ve dvou vejcích, zbytek
nevyužije), ale vyrábí si ho podle potřeb sám,
a sice z acetylkoenzymu v játrech, střevech,
kůži a dalších orgánech. Cholesterol je, podobně jako další tuky, ve vodě nerozpustný,
proto je v krvi přítomný ve formě lipoproteinových částic, které obsahují proteiny
a různé druhy tuků. Tyto částice mají rozmanitou velikost a hustotu,
označují
se jako
Každý
z nás
se chyjiž
lomikra, VLDL, LDL, HDL částice. Pro naše
setkal
výroky
typu:
zdraví je důležitá
nejenscelková
hladina
cholesterolu,„To
ale především
poměr
složek
jedje přece morální,“
notlivých částic. Zjednodušeně řečeno, ponebo co„Znejméně
hlediska
třebujeme
malýchetiky…“
částic typu
LDL, které
nesou cholesterol
do tkání a moSlova
etika, morálka
či
hou poškozovat
stěny
cév,
a
naopak
hodně
mravnost užíváme v naší
velkých HDL částic, které cholesterol z tkání
komunikaci
odvádíkaždodenní
zpět do jater.

jako synonymická.
Očista jaterVíme
je nutná
skutečně,
Játra vyrábějí a zároveň
nepoco odbourávají
znamenají?

Kongresový den

uvedla Mgr. Vilánková úvodem.
Způsob uvažování – založený na hledání
příčinnosti jevů, nacházení pravdy a vhledu
do podstaty problémů a pod povrch událostí
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Jaký máte cholesterol?
Podle lékařů
je dobré
Detoxikace
je hodně
důležitá. Umožňuje
vědět, jak na tom jste,
zažívat pocit radosti, kdy vnímáme, že náš
chcete-li ke svému zdraví
život
je v rovnováze a vše funguje tak, jak má.
přistupovat zodpovědně.
Zvýšená hladina
cholesterolu
krvi patří
hybujeme
zatím jen v oblastivdoplňků
stravy.
Marie
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dicíně,onemocnění
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řešení, jak se
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Je součástí
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obhajovat, někomu něco
vysvětlovat, protože
kdo
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slyší,
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nechce poslouchat, tak i kdybychom mu podá30 naslouchat
% Evropanů.
vali jakékoli důkazy,
nebude,“

tvořeným cvičení se ponořil zase hlouběji
i do temnějších zákoutí lidské psychiky.
Velmi podnětné bylo zastavení u důležitého
aspektu povahy jaterní energie a její role v lidském sebeurčení. „Játra jsou ego, není náhoda, že já a játra mají stejný slovotvorný základ,
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problém
jiným, šetrnějším
věk
pozná,
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tuky„Víte,
(vejce,
né
třicátnice azačala
srdečně:
díkymáslo,
detosádlo,jsem
tučnější
apod.)
a jejich
xikaci
zasemasa
šťastná.
Pomohla
minahrazes mými
ní sacharidy
a vlákninou.
Zkušenosti
však
problémy
a dovoluje
mi pomáhat
druhým.
ukázaly,to,
že atato
cesta ke
snížení
rizikaspokoateroFunguje
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více,
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jené
děti,nevede.
mámy a dědečky?“
Aniž by to tušila, vyslovila závěr, k němuž
směřovala
i Mgr. Vilánková:
„Myslím, že detoCholesterol
potřebujeme
xikace je hodně důležitá, protože nám umožňuje
Američtí
zažívat
experti
pocit nedávno
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zrušili
vnímáme,
varování
že
náš
o cholesterolu.
život je v rovnováze
Je třebaasivše
totiž
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tak, jak
že
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cholesterol
Je to tehdy,
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když jde
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Preparáty Joalis snižují
hladinu cholesterolu
– je možná tím nejcennějším, čemu se mohou
posluchači kongresových dnů naučit. Systémové myšlení je totiž zásadní dovedností,
kterou pro práci poradce potřebují: vnímat
klienta jako celistvou osobnost. Aby přemýšleli skutečně detoxikačně, učí lektoři kongresu své studenty jak v teoretických předmetabolickým syndromem se pojí
celá řada příznaků, například inzulinová rezistence (projevující se zvýšenou
hladinou glukózy v krvi, což postupně vede
k diabetu 2. typu), obezita typu jablko, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina tuků a cholesterolu v krvi. Již samotný výskyt jednotlivých příznaků znamená zvýšené riziko
kardiovaskulárních chorob, jako jsou ateroskleróza, tak
cévní
mozkové
příhody,
infarkty
náškách,
také
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měli cenithladinou
i v soucholesterolu
téměř
70 % dospělé
české
povislosti
s péčí
o mužské
a ženské
zdraví.
Tento problém
netrápí
jen
Opulace.
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Ing. Vlastarší Jelínek
generace.
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lipoproteinových částic. V případě poruch tukového metabolismu
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Klinická
studie potvrzuje:
detoxikační
medicíny v Brně
Výsledky studie přípravků Joalis LiverDren
a Joalis Achol nám umožnily vstoupit do nové éry detoxikace, kdy můžeme o naší metodě
hovořit jako o „evidence-based medicine“ (medicíně založené na důkazech), přestože se po-

vyšším počtu
pacientů bude
skutečná účinnost
ETIKA
ZDRAVÍ
kombinovaného užívání přípravků Joalis LiverDren a Joalis Achol, určených na snížení
hladiny celkového cholesterolu a LDL cholesterolu, prokázána.
Studie potvrdila to, s čím s naši terapeuti
ve svých poradnách setkávají denně – přírodní cesta k řešení zdravotních potíží existuje. Není vymyšlená ani nereálná. Je škoda,
že tlak zákonodárců vytěsňuje přírodní pří-

Etika? Morálka?

Ať již je to dáno
energetikou krajiny povodí
Dyje, Svratky a Svitavy
bohaté na pyramidální
útvary, silou
morfogenetického pole
Velké Moravy nebo jen
nakažlivě dobrou náladou
obyvatel kraje vinařů,
atmosféra v Brně je vždy
mimořádně přátelská
a příjemná.

Nová éra detoxikace?

lesterolu v krvi, a to u pacientů s hypercholesterolémií, léčených v souladu s guidelines
ČLS JEP. Studie byla prováděna profesionální organizací zabezpečující objektivitu výsledků a odpovídající přísným celosvětově
platným pravidlům. Do studie, trvající 6 měsíců, bylo zařazeno 50 pacientů v 7 centrech
praktických lékařů České republiky. Lékař
ani samotný pacient přitom nevěděli, zda
pacient užívá aktivní přípravky či placebo.

Průběh hladiny celkového cholesterolu v experimentální a kontrolní skupině
v průběhu studie
7

6,6

experimentální

6,789

6,8

placebo

6,713

6,4

6,175

6,2

6,018

6

6,042

5,8

5,813

5,6
5,4
5,2
5

Vstupní kontrola

3 měsíce

6 měsíců

všech možných jevů, které mohou nastat, čí. Pamatujme si: etické jednání stojí nad
musí se každý zdravotnický pracovník, a te- právními normami.
Průběh hladiny LSL v experimentální a kontrolní skupině v průběhu studie
dy také terapeut, opírat o normy etické. Ač- U terapeuta řízené a kontrolované detoxi4,347
koli budeme akceptovat
a dodržovat právní kace se předpokládá vysoká mravní norma
4,4
postoj vůči všem
normy, i přesto stojí v současnosti nekon- a vytrvalá snaha o kvalitní experimentální
svým
klientům.
Terapeut
se
drží Hippokratovenční
medicína
v
jakési
„šedé
etické
zóně“.
4,264
4,2
placebo

4,022

4
Etické
normy nejsou luxusní konvence3,821
3,8
nebo sportovní fair 3,879
play.
3,6
3,476

Což3,4staví mezi veřejnost a nekonvenční me- vy první zásady: „Salus aegroti suprema lex.“
dicínu zeď vybudovanou z nedůvěry, pode- (Blaho nemocného je nejvyšší cíl). Moderní
3,2
zřívavosti, ale i nepochopení a strachu. Do- etika zdraví není jenom výčtem vědomostí,
držováním
etiky zdraví, která je postavena ale také celoživotní výchova k maximální od3
kontrola
3 měsíce
povědnosti, lidskosti 6aměsíců
životní moudrosti.
na pilířích etikyVstupní
lékařské
či zdravotnické, můMgr. Denis Drahoš
žeme v našich klientech vyvolat pocit bezpeStudie byla schválena MEK FN Brno dne pravky a alternativní poradce na okraj trhu.
16. 1. 2013. Etické aspekty této studie byly Bylo by zajisté prospěšnější hledat cesty, jak
Étos nebo ethos (řec. εθος, zvyk, obyčej, nebo ηθος, mrav)
v souladu s platnými etickými principy.
propojit klasickou a alternativní medicínu,
znamená ideální celek principů, jimiž se lidé ve společnosti mají
V závěru studie byly zkoumány a porovná- a lidem začít skutečně pomáhat.
řídit
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svobodném
a odpovědném
jednání.
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nezvládnuté
emoce se
obyčej, mrav, řád, pravidlo, zásada). Opakem morálního
poklesu hladiny celkového cholesterolu a LDL na přecitlivělé imunitě podílejí, pomůže je z tějednání je nemorální, či amorální (z lat. a-moralis, bez
o 20–120 % u experimentální skupiny pacien- la odstranit a v podvědomí zpracovat, imunitu
morálky).
tů ve srovnání s kontrolní skupinou. Takový zklidnit a zbavit se široké škály problémů.
trend naznačuje, že při pokračování studie na
Mgr. Marie Vilánková
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PROFIL
DETOXIKACE
Podle lékařů není slezina
životně nezbytný orgán,
ale v informační medicíně
považujeme její detoxikaci
za zcela zásadní. Všechny
ostatní základní orgány
pentagramu jsou životně
nezbytné, ale tady to tak
úplně neplatí. Životní
nezbytnost je v tomto
případě přenesena
na dceřiný orgán
slinivku břišní.

Život
Pročajedoba
slezina
MUDr. Josefa Jonáše

nejdůležitější?
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mulaci toxinů.

nými
léky nevystačí.
„Jako lékař máte nějakou
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MUDr. Jonáš.
starost-
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Například
mikroorganismů.
Jejich problémů.
eliminace je
prakticto,základem
proč si infekce
našla právě vaše
průdušky,
ky
celé detoxikační
terapie.
když
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Josef Jonáš
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velmi čteným
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knih z systém,
oblasti přírodní
medicíunyvšech
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a taképroblémů
několik kuchařek.
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průjmy,
nevolnosti,
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Křížovka
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a Tajenky
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mikroflóraknih
střevpak
atd.stojí za pozorživota, z novějších
nost především Zdraví v ohrožení s podtitu-

myslný filtr. Krevní buňky se musí protahovat labyrintem sinusů, retikulárních vláken
(Billrothovy provazce) a výstelky (endotelu). Poškozené, staré buňky nejsou schopny
se protáhnout a skončí v sítech sleziny. Makrofágy jsou zachyceny a zničeny. V makrofázích vzniká z rozpadlých krevních buněk bi-

Zdravá slezina bez toxinů je zásadní
podmínkou zdravé a výkonné imunity.

lirubin, který je transportován do jater.
Slezina hraje zásadní roli v odstraňování
všech infekcí, které napadají krevní buňky,
červené krvinky, krevní destičky… Jsou to například chřipkové, hepatické, herpetické viry, parvoviry, adenoviry, hantavirus (myší
mor), coltivirus (klíšťová horečka), rickettsie,
francisella (tularémie), plasmodie, babesie
(klíštěnky), hepatocysta…
Slezina nejen ničí poškozené krevní buňky,
ale také řídí jejich dozrávání, uvolňování do
krevního řečiště a skladuje je. Přibližně třetina krevních destiček je ve slezině a uvolňuje
se podle potřeby. Pokud dojde k autoimunitní reakci a tvorbě protilátek, pak se stává jejich pohřebištěm, protože je zachytí a zničí.
Na detoxikaci sleziny bychom neměli zapomínat, zejména při všech problémech spojených se srážlivostí krve, jako jsou různé záMUDr. Josef Jonáš (70)
nětlivé žíly, vznik krevních sraženin, které
mohou způsobit cévně mozkové příhody,
• Narodil se 29. července 1945
infarkty a ischemie. Nedostatečná krevní
v Náchodě.
srážlivost se může projevovat zvýšenou tvorSlezina jako krevní filtr
•
Vystudoval
Lékařskou
bou modřin,
červených
teček (petechie),
fakultu
Univerzity
Karlovy
Slezina má dva hlavní úkoly. První funkcí je krvácením z dásní, nosu, krví ve
stolici, moči
v
Plzni.
krevní filtr. Je důležitou součástí cévního sys- nebo nadměrným menstruačním krvácením
po promoci
se stal
tému, ve kterém se vychytávají a ničí nepo- atd. •UKrátce
červených
buněk jejich
nadměrné
primářem
psychiatrického
třebné a poničené krevní buňky, jako jsou odstraňování může způsobit anémii neboli
odděleníkterá
nemocnice
krevní destičky, červené krvinky apod. Řídí chudokrevnost,
se projevuje bledostí
v
Chomutově.
srážlivost
Denněcukru.
protečeAslezilem Hořkái složení
pravdakrve.
o sladkém
proč krve a sliznic, únavou, poklesem výkonnos• Jeho zájem
o přírodní
nou
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litrů krve.
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pulpa je dů- ti, zadýcháváním,
zvýšením
tepové frekvenže je
cukr naším
největším
medicínu však nakonec
„Především je to potravina, která se v této pozvítězil a roku 1992 si v Praze
době v přírodě nevyskytuje,“ říká MUDr. Jootevřel vlastní ordinaci.
náš. „Řada lidí je navíc na cukru závislá, poSlezina je uložená v levé části břišní dutiny a je dlouhá přibližně
dobně jako alkoholici na alkoholu,“ doplňuje.
• Zabýval se různými směry
10 cm, široká 7 cm. Je obalena povrchovou lesklou blánou (tunica
Roku 2014 napsal společně s Jiřím Kuchařem
a postupně přišel s vlastní
serosa), pod ní je vazivovosvalové pouzdro (tunica fibrosa). Její
také knihu Svět přírodních antibiotik aneb Tajmetodou řízené
kostru tvoří houbovitá vazivová kostra (trabeculae splenicae), která
né zbraně rostlin, která je souhrnem 88 rostlin
a kontrolované detoxikace.
je vyplněna měkkou tkání (pulpa lienis). Hlavní objem, cca 75 %
a přírodních prostředků, které mohou v boji
• Je autorem řady knih
této dřeně, je červená pulpa. Jsou to krévní cévy s rozšířenými
s viry a bakteriemi výrazně pomoci. V současa článků.
úseky (sinus splenicum) s různou propustností. Zbytek dřeně je bílý,
nosti dokončuje stejná dvojice další knihu
Od roku 2013
vydáváKrevní
vlastní
jsou to uzlíky lymfatické tkáně (folliculi• lymphatici
splenici).
Strava, váš osud, Nám nezbývá, než MUDr. Jočasopis
BIOREVUE.
cévy do sleziny vstupují a odcházejí brankou (hilum splenicum)
nášovi popřát k jeho blížícím se kulatinám
umístěnou zespodu sleziny.
hodně čtenářů i spokojených klientů.
Robert Šimek

Ukázalo se, že alternativní metody jsou v řadě
případů účinnější než klasická medicína.

MUDr. Josef Jonáš patří k nejznámějším českým badatelům v oblasti přírodní
medicíny. Je autorem úspěšné metody řízené a kontrolované detoxikace,
kterou dnes v Česku využívají stovky
detoxikačních
poradců
a tělesných
proniká
i dojakými
zahraničí.
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tikulární formace a také problémy v jiných
velmi zásadních částech nerovového systému. Můžeme proto pochopit, proč se tak často objevují poruchy periferního nervového
systému, bolesti ischiadického nervu, nebo
pažního nervového systému a proč se setkáváme s neuralgiemi obličejových nervů, s poruchami polykacích a okohybných nervů či
optického i ušního nervu. Zkrátka ke zmíněným blokádám gliového systému může dojít
v kterékoli části nervového systému.

Jen minimum poruch má příčinu,
které se netýkají gliového systému.
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Eliminace patogenních mikroorganismů
je základem celé detoxikační terapie.
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Slezina o imunitních reakcích samozřejmě
nerozhoduje zcela sama, je pod vlivem centrálního nervového sytému, se kterým je propojena pomocí vegetativního nervového systému.
Zároveň slezina slouží jako skladiště všech
typů paměťových imunitních buněk, které
mohou být aktivovány při opakovaném setkání s infekcí. Imunitní reakce pak může proběhnout rychleji. Je sídlem imunitní paměti.
Poškození toxiny, mikrobiálními ložisky nebo chronickými infekcemi této paměti neprospívá a projevuje se v celém organismu
neschopností vypořádat se s běžnými infekcemi. Nemělo by se tedy na její detoxikaci
u často nemocných, dětí i dospělých, zapomínat.
Slezina také hraje důležitou roli v přirozené, tj. nespecifické imunitě. Tím, že je krevním filtrem a zpomaluje se v ní tok krve, tak
může docházet k odstraňování bakterií a dalších mikroorganismů. Je to důležité hlavně
u opouzdřených infekcí, jako jsou streptokoky,
haemophilus,
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Mohou to být různé nervové
infekce. Především to jsou infekce borrelií,
ale i neuroviry, dále to pak mohou být toxiny metabolického původu, které mají vliv na
nervový systém, především to jsou metabolity kaseinu a glutenu. Mohou to být i jiné
zdroje těžkých kovů.
Celý proces se týká i rakoviny. Protože její
vzestup se zcela váže na schopnost imunitního systému likvidovat rakovinové buňky, které vznikají pod vlivem genotoxických (mutagenních) látek, které se do našeho organismu
dostávají jak ze životního prostředí, tak také
z jídla.

Očkování narušuje gliový
systém
Na faktu, že vzestup poruch nastává v šedesátých letech minulého století, je patrné, že závažnou roli v blokádě gliových buněk hraje očkování. Velká diskuze, která se kolem očkování
a následných komplikací zvedá, se vlastně týká gliového systému. V případě glií nastávají
dvě situace: gliové buňky nejsou v dobré kondici a jsou již z těla matky zatížené různými toxiny. Jestliže do nervového systému přijde tak
závažný nápor antigenů vakcíny a kovů jako
jsou hliník, rtuť, tak nervové buňky zátěž neunesou, prudce se zahltí toxiny a poté nedochází k detoxikačnímu procesu. Od té chvíle se
datují různé závažné zdravotní problémy.
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Důvodů dysfunkčnosti gliového systému může být celá řada. Je složitou otázkou detoxikace stanovit, který toxin vlastně gliový systém blokuje. Na tomto poznání záleží, a to ve
všech případech, úspěšnost naší detoxikační
léčby. Nejčastějším modelem tedy bývá blokáda kovy, tzn. přípravek MindDren v kombinaci s Mezeg. Další možnou kombinací jsou
glie s radioaktivními látkami. Podle posledních výzkumů je nejvhodnější kombinace
Mezeg, EviDren a PEESDren. Tato kombinace je schopna řešit i eventuálně přítomné
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miem,
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konvenčníaflatoxiny.
medicína,Také
a nemůžeme
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hlavně
kortikosteroidy,
které
se
lidemléků,
masově
objasnit
problematiku
očkoparadoxně
užívají
při léčběpro
autoimunitních
vání. Bylo by
to výhodné
obě skupiny.
aNejen,
alergických
kterépokračovat
mají svoji
že by seonemocnění,
v očkování mohlo
příčinu
poškozené
a mohliv bychom
se slezině.
dále těšit z pozitivních
Mgr. Marie
Vilánková
účinků, ale mohli bychom
také předcházet
všem možným problémům a komplikacím,
které očkování přináší.
Játra napadená
hepatitidy
Celý proces
detoxikacevirem
není tak
náročný.
Problém nastává, když se setkáváme s poruchou, která trvá již několik let a způsobuje závažné poškození nervových buněk, event.

Slezina je sídlem imunitní paměti.
Nemělo by se tedy na její detoxikaci u často
nemocných, dětí i dospělých, zapomínat.

Bude-li fungovat dobře gliový systém,
pak se celá řada nemocí člověka nedotýká.
se nám dařit odstraňovat emocionální poruchy, které jsou lokalizované do bazálních ganglií nebo hipokampu a jiných struktur mozku. Dále se nám budou snáze detoxikovat
problémy umístěné v pontu a prodloužené
míše, jako jsou chronický únavový syndrom
nebo noční pomočování (enuresis nokturna)
a to nemluvím o periferním systému, který
způsobuje poruchy zraku, ucha a rovnovážného ústrojí.

funkcí, které s nervovým systémem přímo
souvisejí. Ke zvládnutí detoxikace gliového
systému musíme nejen pochopit, co je gliový
systém a jaké má funkce. Musíme také pochopit, co je nervový systém a jaký má význam pro fungování lidského organismu.
Stejně tak musíme rozumět vlivům, které mohou způsobit poruchy systému glií a nervových buněk a samozřejmě musíme mít představu o tom, co znamená toxin. Věřím, že se
určitě ještě v tomto směru dočkáme objevů.
Něco tak významného nelze tajit a budu rád,
Detoxikace glií
když se co nejvíce lidí o této problematice
Zákoutím a tajným schránkám biosystému dozvědí.
bychom se museli věnovat dlouho, abychom
MUDr. Josef Jonáš
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JOALIS
SOFTKILLS
TÉMA
Každý z nás to zná. Někam
přijdeme, setkáme se
s cizím člověkem –
a trapné ticho. Co teď?
Jak navázat rozhovor?

Když
se lámou komunikační ledy

P

řitom je dokázáno, že první okamžiky
rozhodují o úspěšnosti komunikační
strategie. Tento proces se nazývá haló
efekt, je to několik prvních okamžiků, podle
kterých posuzujeme všechny následující projevy. Udělat první dojem můžeme skutečně
jen jednou. Problémy nastávají, protože každý terapeut i klient je specifický a individuální, má jiný komunikační styl a jiný přístup
k lidem. Každý má svou osobnost sestavenou
z individuálních biologických, psychologických a sociálních aspektů. Někteří jsou vstřícní, jiní se chtějí prosadit, nebo jsou naopak

či submisivního. Jinak samozřejmě komunikuje žena a jinak muž.

Jak navázat s člověkem
první kontakt?

Jak prolomit ledy:
• zeptejte se na něco (jak se
klient má, co dělal
o víkendu…)

Glie a detoxikace
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Nechci zde rozebírat, v čem se liší buněčná charakteristika jednotlivých gliových buněk,
protože to pro náš účel není podstatné, ale
znovu opakuji, že gliové buňky jsou nezbytnými buňkami pro fungování nervového systému.
Uvádí se, že jsou nejen jakousi fyzickou oporou nervových buněk, ale slouží i k odvodu
toxinů či metabolitů, které vznikají při fungování nervových buněk. Mají i jistou funkci
vyživovací, i když o této funkci se zatím nehovoří příliš přesvědčivě. V neposlední řadě
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Prolomit a naslouchat…

V komunikaci je důležité předat informaci,
stejně však je důležité vzájemně si naslouchat. Naslouchání ale neznamená, že slyšíme,
ale musíme také chápat a rozumět. Rozlišupasivní. Lidi můžeme schematicky dělit po- kladní podmínkou úspěšné terapie, protože, jeme dva druhy naslouchání: pasivní a aktivdle temperamentu na sangviniky, choleriky, jak sami víte, klient musí být při terapii uvol- ní. Pasivní naslouchání znamená pouhý příProces detoxikace se neustále zkvalitňuje. Jak postupuje
melancholiky a flegmatiky. Ideální by bylo něný. Vyhněte se při rozhovoru politice, spor- jem informace. Neposkytujeme mluvčímu
poznávání
funkcítulidského
těla,
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i účinnost
vědět, jestli se jedná
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moderní

si neuvědomuje, že myelin je jistý specifický
název právě pro gliové buňky. Proč se nezmiňuji o jednotlivých typech gliových buněk? Důvod je jednoduchý: protože gliové
buňky tvoří systém.
Pro detoxikační praxi je velmi dobré pochopit, že tkáně, které tvoří určitý systém,
spolu velmi intenzivně komunikují a jsou toxicky zatíženy jako celek. Proto např. při one-

Všechny tyto nervové systémy, jak znovu
a znovu opakuji, pracují v součinnosti s glioPodle
úvodní
vým systémem.
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může v gliovém systému přihodit? Pravděpodobně
největším
poznámky
MUDr. Jonáše
problémem je tzv. blokáda komunikace mezi
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Detoxikace metodou Joalis aneb
Kurz tanečních pro středně pokročilé

Signály, které nám napoví, „kdo je ten druhý“,
• komentujte (počasí,
kdo je náš klient, musíme vypozorovat. Mnoparkování…)
hem důležitější než verbální stránka je jeho
řeč těla. Vstřícnost klienta poznáme také podle toho, jestli nám oplatí náš úsměv, jestli naváže oční kontakt a aktivně reaguje na tzv. ne mnohem více, ale také diagnostika na
prolomení ledu. Prolomení ledu, které je zá- přístroji EAV je mnohem přesnější.

Prolomení ledu je základní podmínkou
úspěšné terapie.

K

NOVINKY
REPORTÁŽ
Blokáda komunikace

Metóda detoxikácie
C.I.C. medzi seniormi
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dnes jedná, se vyskytovaly již dávno před tzv.
moderní dobou, kterou můžeme počítat od
počátku 20. stol., a i před dobou mobilních
telefonů, internetu a některých dalších technických vynálezů.
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gující komunikaci. „Detoxikace je proces, který pomáhá organismu aktivovovat další ložiska, která byla neaktivní. My je poté můžeme
detekovat a následně s nimi pracovat,“ vysvětloval dál doktor Jonáš, „toxiny spolu komplikovaně komunikují, ale člověk tomuto sys-
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Změny názvů a složení produktů

Detoxikační postup

Z legislativních důvodů opět došlo k několika změnám v názvech a složení našich
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kdy jsem byla doslova alergická na lidi,
ze všeho a ze všech jsem byla nervózní.
Je to velká zátěž žít ve více než osmimilionovém městě. V tu dobu mi velmi pomohl váš preparát Streson. K němu jsem
pak ještě začala užívat Emoce, Anxinex,
Nodegen. Našla jsem paní Ewu, která tu
Joalis prodává, takže si objednávám pří-

Detoxikace metodou Joalis

která se konala v sobotu 14. 3.
na základě měřeníPřednášky,
vyhodnocení
2015av Hotelu
Olšanka a otevřela nové téma v detoxikaci, se zúčastnilo 60 terapeutů.
Zájem o přednášku byl tak velký, že byla
aktuálního energetického
během pár hodin vyprodána. Pan doktor
upozornil, že se v detoxikační medicíně se(meridiánového) stavu
organismu

tkáváme stále s novými informacemi, které
vyplývají z praxe terapeutů a také z výzkumu pana doktora. Tou zásadní novinkou je
nutnost detoxikace glií. Pro více informací
si přečtěte jak Joalis téma (s. 6), tak také reportáž (s. 31).

Joalis Animal
Květnové BIOREVUE
na FOR PETS 2015
s Dagmar Patrasovou!
Vážení terapeuté a příznivci „Detoxikační
Naši drazí chovatelé,
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SENIOR – botem čísla je ekokvětinářství, ve kte-

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

www. joalis.cz
www.joalis.eu

stupu, jenž je založen na experimentálně zjištěném a ověřeném poznatku, že detoxikaci
zahajujeme vyměřeným, energeticky oslabeným meridiánem, kterému odpovídá nadkriticky zatížený orgán PG. Praktická a systeJosef Jonáš
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MUDr. Josef Jonáš a přírodní antibiotika
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Kapičky mi vrátily
radost ze života
Konečně jsem našla, co jsem dlouho hledala. Péče o zdraví mě zajímala už dřív,
ale nikdy mě nenapadlo zabývat se informačním působením potravin, bylin
nebo jiných poživatin. Pak mě ale oslovila homeopatie a cítila jsem, že na tom něco je a mám hledat dál.
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Více informací najdete na
http://www.respektkporodu.cz/

Týden respektu
k porodu –
18.–24. 5. 2015

Nové webové stránky JOALIS

Aktuální energetická charakteristika
klienta
Věříme, že se vám budou
líbit a že jsou přehlednější a samozřejmě hezčí. Nové webové
je návodem pro navržení stránky
vhodného
najdete na vám jistě známých adredetoxikačního postupu. sách:
jsou pro názornost výkladu a jeho porozumění v teorii velmi užitečná.
V praxi se setkáváme se zcela konkrétním
klientem, jehož energetický stav je zcela jedinečný, kvůli jeho individuálním fyzickým,
Kdo neslyšelemočním
rozhovora smentálním
MUDr. Josefem
Jopsychickým,
paramenášem
a
Jiřím
Kuchařem
v
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Martiny
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může si
VKociánové:
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praxi potřebujeho
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prostřednictvím
audiozáznamu.
me znát a pracovat s individuální, aktuální
Moderátorka
Martinaenergetickou
Kociánová si pozvala
a objektivně
zjištěnou
charakMUDr.
Josefa
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a
Ing.
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jen jedním
konma
se
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okolo
síly
přírodních
antibiotik.
krétním případem z množiny všech energe-

tický stav, nejen v daném meridiánu, ale
i v celém organismu. Systematickým měřením energetických poměrů klienta s následnou detoxikací nadkriticky zatížených orgánů tak cíleně ovlivňujeme všechny úrovně
organismu včetně energetické.
Detoxikační medicína dle MUDr. J. Jonáše
tak dostává impuls pro vybudování dalšího
podpěrného pilíře. K současným dvěma pilířům, které reprezentují:
1. Teorie a praxe detoxikační medicíny, jejíž
praktické výstupy se realizují především
v konstrukci nových či zdokonalování stávajících informačních preparátů Joalis;
2. Měření, identifikace a lokalizace toxinů,
s praktickými výstupy realizovanými ve
zdokonalování měřící techniky reprezentované přístroji Salvia a Acucomb;
3. Energetický pilíř, jehož praktické výstupy
mají vztah především k detoxikační taktice.
Dosavadní, cca dvouleté období, kdy byl
předložený koncept ověřován autorem v terapeutické praxi, naznačuje, že by se toto zjištění mohlo stát dalším stabilizujícím prvkem
stavby detoxikační medicíny, jak v teoretické, tak v praktické oblasti. Vhodným fórem
k následné výměně názorů i případných zkušeností k energetickému tématu bude v nejbližší době „Letní škola terapeutů detoxikační medicíny Joalis, 2015“.
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3350446
Ing. Vítězslav Křesťan

FOTO: www.shutterstock.com, archiv redakce
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nitostí (principů) v energetickém pohybu,

LISTÁRNA

5. Joalis Ekzex (změna názvu – dříve
Ekzemex)
6. Joalis Hepar (změna složení – vitamíny)
7. Joalis Imun
(změna složení –
vitamíny)
8. Joalis Pranon
(změna názvu –
dříve Pulmo)
9. Joalis Streson
(změna složení –
vitamíny)
10. Joalis Veron
pravky
odnázvu
ní, vždy
(změna
– podle toho, co mi předepíše
terapeutka.
dřívemoje
Venaron)
Jinak jsem se ale s preparáty Joalis setkala už dřív, ještě když jsem bydlela
v Čechách. Užívám je zhruba sedm let.
Když mi bylo dvacet, velmi mě bolela kolena, ať už to bylo z delšího sezení, nebo
z dlouhéhopořádáme
cestování.kongresový
Naše rodinná
Pravidelně
denterapeutka
Joalis,
paní
Hudáková,
mi
zjistila
v Praze a Brně. Na těchto dnech detoxikačv
kolenech
nějaký
virus
a
doporučila
mi
ní medicíny přednáší Ing. V. Jelínek a Mgr.
preparáty
Joalis.
Od
té
doby
nemám
žáM. Vilánková. Zatím poslední kongresový

Kongresový den

den detoxikační medicíny v Brně proběhl
28. 3. 2015. Věnovali jsme se také problémům s páteří, agresivitě a jejímu vlivu na
zdraví člověka, cholesterolu a metabolickému syndromu. Reportáž účastnice KongreKde jsem
chybu?
sového
dne vudělala
Brně najdete
na straně 12.

Výherci jarní
soutěže Bambi
klubu

dné problémy. Taky jsem bývala často nachlazená, nemohla jsem chodit do školy
déle než týden a už jsem byla zase doma.
Začala jsem užívat přípravky proti viróze a teď jsem nemocná jen ojediněle. Bez
Na začátkuléků
měsíce
března vyhlásily
jakýchkoliv
a antibiotik
se za párwebodní
vé stránky
Bambi klubu
Namaluj
vyléčím.
Terapeutka
panísoutěž:
Hudáková
je
jarní obrázek
Bambi
nejlepší!
Joalisa avyhraj
všichni,
kteříAnalerg.
s nimi
Z množství
bylavelkou
vylosopracují,
mají došlých
od celé obrázků
naší rodiny
jména
těchto tříDěkujeme.
nadějných malířek:
a vána
srdečnou
podporu.
• Terezka Havelková (9 let), Anna
Nová Huť u Dobříše
• Verunka Šimková (4 roky), Praha
• Natálka Krupová (9 let), Bruntál
GRATULUJEME! Výherkyním posíláme sirupový komplex Bambi Analerg + omaDetoxikace
budes Bambíkem.
samozřejmostí
lovánky Malujeme

Tento objev byl pro mě naprosto přeDala jsem se do poctivého studia a naravratný. Také fakt, že k poškození glií časzila na informace o důsledcích očkování,
toporodu
dochází
následkem očkování. Měsíc
které uváděla jedna doktorka medicíny.
a výchonato
jsem
seděla
Argumenty podala tak přesvědčivě, že mi
vy dětí. Konceptv poradně detoxikačníhofestivalu
specialisty
a výsledek byl jednoznačzačalo docházet, proč mám možná tyto
je stejnýně– jako
toxicky
zanesené
podpůrné
buňky
problémy – vždyť před rokem jsem byla
v minulém ročníku
zaměřen
na
poškodily
souhru
mezi
neurony
a
gliemi,
na
preventivním
zásahu
proti
rakovině
Zveme vás na druhý ročník festivalu
aktivně strávený čas rodičů s dětmi. Běa hem
to odstartovalo
problémů,
jeděložního
už vím, žeostrozáleží
27.
6. 2015 čípku!
v PrazeDnes
na Střeleckém
celého dne kaskádu
budou probíhat
předjichž
součástí
se
stala
také
Anička.
na
mnoha
věcech,
míře
stresu,
aktuálním
vě, jehož hlavním sponzorem v minulém
nášky o porodnictví a a témat souvisejíKapičky
jsem kapala
přesně
toxickém
zatížení organismu, výživě,
roce
byl JOALIS.
cích s výchovou
a péčísvědomitě
o dítě. Nebude
podle
předpisů
a
po
týdnu
začala
čistotě
životního
prostředí,
genetických
Letošní Áčkofest je festivalem, který se
chybět ani divadelní představení pozopro děrovat
změny hudebních
spánkovéhokoncertů.
režimu svého
predispozicích,
a
tak
dále.
specializuje na vše kolem těhotenství,
ti a několik
i Aničky. Přípravky Joalis MindDren,
Náhodou jsem narazila na jakousi inMezeg, Spirobor a Diamino dělaly, co
ternetovou stránku, která se odstraňomohly, aby nás z toho dostaly. Aničce jsem
váním toxinů zabývala podrobně. Byl
vtírala několik kapek mé sestavy do kůže,
tam popsán i mechanismus poškození
přesně podle instrukcí. Nevím, co přesně
nervových buněk a buněk podpůrných,
ty kapky
nás udělaly, ale zafungovalo to!
gliových.
je tato
součástjemozItzv.
když
jsme již Pokud
avizovali,
ale protože
opakování
matkavmoudZkouším
teď kúru
ku toxicky
zatížena,žezpůsobuje
to nejrůzrosti
připomínáme,
v neděli 29.
3. v 10.00 hod.
byl v rámci
po- na játra a ledviny a těším ssepaní
na výsledky.
nějšíHobby
potíže,naší
včetně
imunitního
řadu
dobyporuch
na Country
rádiu, rozhovor
MVDr. Začínám si říkat, že
systému,
spánku a způsobu zpracovávání
z detoxikace asi udělám samozřejmou souJitkou
Bilíkovou.
část
našeho
rodinného života.
informací.
Může
také docházet
k různým
Rádio vysílá
celoplošně,
takže každý
si nalaďte
svou
frekvenci
Andrea, 32 let
zkratů. je poslech přes internet.
vtypům
danémnervových
kraji. Samozřejmostí
To můžete opravdu z jakékoliv vzdálenosti a dosah je celosvětový :)
Poslechněte si ho na http://www.joalisanimal.eu/media-audio

Druhý ročník
festivalu Áčkofest

Interview v Country Rádiu

Joalis
info
3/2015
|5
Joalis
info
3/2015
33
Joalis
info
3/2015
|| 33

KALENDARIUM

Indikace

Změny názvů a složení
produktů
Kongresové

dny
6. Joalis Hepar

Z legislativních důvodů opět 1. Joalis Autoimun
došlo k několika změnám v náz- Kongresový
(změna složení – vitamíny)
(změna složení
– vitamíny)v Brně
den detoxikační
medicíny
vech
a
složení
našich
produktů
2.
Joalis
Calon
7.
Joalis
Imun
s Mgr. Marií Vilánkovou a Ing. Vladimírem Jelínkem – 17. 10. 2015
Obsah
(viz níže). Kódy a ceny zůstávají (změna názvu – dříve Colon)
(změna složení – vitamíny)
•8. Joalis Pranon
Produkty pod stávajícím 3. Joalis Cranium
4stejné.
NOVINKY
den detoxikační
medicíny
v Praze
názvem
a vezestávajícím
složení Kongresový
(změna složení – vitamíny)
(změna názvu
– dříve Pulmo)
Aktuality
světa Joalis
budou v prodeji sdoMgr.
vyprodání
4.
Joalis
Depren
9.
Joalis
Streson
Marií Vilánkovou a Ing. Vladimírem Jelínkem – 28. 11. 2015
6zásob
JOALIS
TÉMA obalového (změna názvu – dříve Depreson) (změna složení – vitamíny) Milí čtenáři,
původního
Glie a detoxikace
materiálu.
5. Joalis Ekzex
10. Joalis Veron
Informace a přihlášky: ECC
s. r. názvu
o., Na
Výhledech
tel.:
274
781 415,
eccpraha@joalis.cz
dostává
se vám
do rukou bulletin,
(změna
– dříve
Ekzemex)1234/8,
(změnaPraha
názvu –10,
dříve
Venaron)
10 PROFIL
Témata kongresových dnů a přihlášku budou zveřejněny na www.eccklub.cz
nebo
www.joalis.cz.
který měl být původně
věnován
Život a doba MUDr. Josefa Jonáše

základních
přípravkůpre
Prednášky
PŘEDNÁŠKY
PROterapeutov
TERAPEUTY
BA

09.05.2015

datum

čas

(10:00-17:00)

5. 5. 2015

9.30–15.30

12. 5. 2015

9.30–15.30

Přednášky v Praze

Seminárny deň s MUDr. J. Jonášom, hotel Médium, Tomášikova 34
název akce

lektor

osobne, poplatok 60 EUR, novinky v detoxikácii

místo konání

cena

Seminář III.

Vladimíra Málová

ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10

1100 Kč

EAMset

Ing. Marika Kocurová,

ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10

700 Kč

Nodegen 9.30–15.30
Cranium
19. 5. 2015
Detoxikační
taktika aVladimíra
Málová
Na Výhledech
BA
12.05.2015
Praktiká
so Salviou
EAM*****,
Hlavné centrum,ECC,
Čečinová
3 1234/8, Praha 10

700 Kč

BA

11.05.2015

(09:00-16:00)

Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Čečinová 3
poplatok 20 EUR/hod., je
potrebné
sa nahlásiť
Vladimíra
Málová

opouzdřené emoce – optimální
detoxikace kostí hlavy
2. 6. 2015
9.30–15.30 poplatok
Seminář20
IV.EUR/hod., je
Mgr.
Marie Vilánková
CSI, Pražská 16, Praha 10
(09:00-16:00)
potrebné
sa nahlásiť
úvod
do detoxikace
9.
6. 2015
9.30–15.30
Teorie v praxi
Vladimíra
Málová
ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10
Diamino
LiverDren
BB
13.05.2015
Praktiká so Salviou a EAM*****,
Hlavné centrum, Kapitulská 17
emocionálmí
stres
–
optimální
a
nutný
odstranění
ložisek
z
jaterního
17. 6. 2015 10.00–12.00
Zkouška II. stupně
ECC
ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10
(13:00-16:00)
poplatok
20 EUR/hod., je potrebné
sa nahlásiť
úvod
antimikrobiální
detoxikaci
17. 6.
2015 k 13.00–15.00
Zkouška
II. stupně
ECC okruhu
ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10
UrinoDren
KE
25.05.2015
Praktiká so Salviou a EAM*****,
Hlavné centrum, Vodárenská 23
Podzim 2015
Spirobor
odstranění mikrobiálních ložisek
(13:00-16:00)
potrebné
sa nahlásiť
15. 9.
2015
9.30–15.30 poplatok
Seminář20
I. EUR/hod., je
Vladimíra
Málová
borrelie
z ledvinového
okruhu ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10
PR
30.05.2015
kongres
o detoxikácii
organizmu
podľa
MUDr. 1234/8,
J. Jonáša  !
29.
9. 2015
9.30–15.30 V. medzinárodný
Seminář II.
Vladimíra
Málová
ECC,
Na Výhledech
Praha 10
Nobac
VelienDren
koky,
chlamydie,
mollicutes,
odstranění
mikrobiálních
ložisek
30. 9. 2015
9.30–15.30 osobne,
Seminář
I.
Ing.program
Radka Krejčová
ECC,
Výhledech
1234/8, Praha
(10:00-17:00)
poplatok
80 EUR,
od 10,00-16,50 hod.
OdNa
19,00
spoločenský
večer10
!
rickettsie, bakterie, bacily
ze slezinového okruhu
7.
10.
2015
17.00–18.00
Zkouška
I.
stupně
ECC
online
BA
10.06.2015
Praktiká so Salviou a EAM*****,
Antivex
CorDren Hlavné centrum, Čečinová 3
13. 10.
2015 9.30–15.30
Seminář III.
Vladimíra
Málová mikrobiálních
ECC,ložisek
Na Výhledech 1234/8, Praha 10
viry
odstranění
(09:00-16:00)
poplatok 20 EUR/hod., je potrebné
sa nahlásiť
14.
10. 2015 9.30–15.30
Seminář II.
Ing. Radka
Krejčová okruhu ECC, Na Výhledech 1234/8, Praha 10
Para-Para
ze srdečního
BA paraziti
11.06.2015
Praktiká so Salviou a EAM*****,
Hlavné centrum, Čečinová 3
RespiDren
Informace
a přihlášky: ECC s. r. o., Na Výhledech 1234/8, Praha
10, tel.: 274 781 415, e-mail: eccpraha@joalis.cz nebo přímo
odstranění
mikrobiálních ložisek
(09:00-16:00)
sa nahlásiť
na Yeast
www.eccklub.cz
v sekci poplatok
Vzdělávání.20 EUR/hod., je potrebné
plísně
z
plicního
okruhu
Přednášky v Brně
BB

12.06.2015

700 Kč

především prvku Země, totiž žaludku, slezině a slinivce. Prohlédnete-li
si jej podrobněji, můžete se pokusit
uhodnout, proč jsme nakonec změ13 ETIKA ZDRAVÍ
nili svůj přístup. Chceme Vám totiž
Etika? Morálka?
nejen v bulletinu, ale i na kurzech,
14 ORGÁNY ČÍNSKÉHO PENTAGRAMU
které navštěvujete, přinášet stále noHltan a jícen
vá témata.
17 NEKONVENČNÍ MEDICÍNA
Ačkoli nás březen ještě potrápil
Pravěké magicko-animistické léčitelství
výkyvy teplot a duben byl vskutku
aprílový, my v redakci jsme již pře18 GALERIE JOALIS
mýšleli, jak vám přinést nejnovější
LiverDren a Achol nejen proti cholesterolu
informace. Podívejte se především
20 CESTY KE ŠTĚSTÍ
na novinky, které v tomto čísle odkaJak si pamatovat jména a tváře lidí
zují na nejdůležitější momenty, ktePrapříčina nemoci je vždy skryta v lidské
24 TISKOVÁ ZPRÁVA
ré jsme za poslední dva měsíce zažípsychice.
Klinická studie potvrzuje: Preparáty Joalis snižují hladinu cholesterolu
vali.
Terapeut je v podstatě archeologem lidské
Doporučuji vaší zvýšené pozornos26 DETOXIKACE
duše.
Kořeny
problému
mohou
být
staré
jeden
ti článek z pera pana doktora Jonáše
Proč je slezina nejdůležitější?
den, anebo staletí.
Glie a detoxikace, který je výsled30 SOFTSKILLS
kem
Psychologové
budou smysluplní tehdy, až pochopí,
žedlouholeté
lidská praxe a výzkumu.
Když se lámou komunikační
ledy
Přináší
zcela nový pohled na detoxipsychika není o příběhu, ale je to soubor programů uložených
31 REPORTÁŽ
kaci! A také vám doporučuji profil
ve Joalis
speciálním
programovacím
jazyce.
Detoxikace metodou
aneb Kurz tanečních
pro středně pokročilé
MUDr. Josefa Jonáše. Zařadili jsme
Zdravotní
problémy
lidstva
spočívají
mimo
jiné
v
tom,
že se k blížícímu se krásného vzhledem
32 VZDĚLÁVÁNÍ
o na
svět
musí
dělit
s mikroorganismy.
Detoxikační postup
základě
měření
a vyhodnocení
aktuálního energetického
mu jubileu, které s námi pan doktor
(meridiánového) stavu organismu
oslaví
na V. Mezinárodním kongresu
Dokud pomazané hlavy medicíny neuznají existenci
toxinů
o
významu
detoxikace Joalis v den33 LISTÁRNA
a jejich úlohu ve vzniku nemocí, nemohou se v mnoha
ním životě.

750 Kč

12 REPORTÁŽ
Kongresový den detoxikační medicíny v Brně

350 Kč
350 Kč

700 Kč

Základní téze práce
MUDr. Josefa Jonáše

700 Kč
700 Kč
0 Kč
1000 Kč
700 Kč

Praktiká so Salviou a EAM*****, Hlavné centrum, Kapitulská 17

1.
2.

datum
čas
(13:00-16:00)

Centrum Košice: Vodárenská 23, tel./fax: 055/799 6881, 0904 734 418
7. 10. 201517.00-18.00
Zkouška
I. stupně 02/43
ECC42 59 39, 0903 311 063
online
Centrum
Bratislava:
Čečinová
3, tel./fax:
Všechny
ostatní
přípravky
zůstávají
Centrum
Banská
Bystrica:Seminář
Kapitulská
17, tel./fax:
048/415 6 186, 0911 758Pražákova
008
22. 10. 2015
9.30–15.30
III.
Jana Schwarzová
218/7, Ostrava
stejné
jako v‑sr.sk,
minulosti
e‑mail:
man‑sr@man
internetové stránky: www.man‑sr.sk, www.joalis.sk

Účastníkům vzdělávání v Ostravě doporučujeme Seminář IV. absolvovat v Praze dne 2. 6. 2015 nebo v Brně dne 3. 6. 2015.
Informace a přihlášky: Centrum metody C. I. C. – Ostrava, Pražákova 218, Ostrava – Mariánské Hory, tel.: 730 517 776,
e-mail: centrumostrava@joalis.cz nebo přímo na www.eccklub.cz v sekci Vzdělávání.

34
2/2015
34| |Joalis
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info 3/2015

0 Kč
1100 Kč

3.
4.
5.

FOTO NA TITULU: www.shutterstock.com

název akce
místo konání
cena
poplatok
20 EUR/hod., je lektor
potrebné
Non-grata
Emoce sa nahlásiť
18. 5. 2015
9.00–15.30
Seminář II.
Pavel Jakeš,
Bc. Petr Šmehlík
Malinovského nám. 4, Brno
700 Kč
detoxikace
Corpus
amygdaloideum
KE antigeny
25.06.2015
Praktiká so Salviou a EAM*****,
Hlavné
centrum,
Vodárenská 23
Toxigen
(amygdala)
27. 5. 2015 17.00–18.00
Zkouška I. stupně
ECC
online
0 Kč
(13:00-16:00)
poplatok
20 EUR/hod., je potrebné
sa nahlásiť
potravinová
aditiva
–
éčka
Anxinex
3. 6. 2015
9.30–15.30
Seminář IV.
Mgr. Marie Vilánková
Malinovského nám. 4, Brno
700 Kč
Geosmog
detoxikace Striatum (úzkost)
8. 6. 2015
9.00–15.30
Seminář III.
Pavel Jakeš, Jaroslav Vintr
Malinovského nám. 4, Brno
1100 Kč
geopatogenní zóny, radiové,
Streson
15. 6.
2015
9.00–15.30
Detoxikační
taktika Pavel Jakeš,
Jaroslav Vintr
Malinovského
nám. 4, Brno
televizní
a
internetové
signály,
detoxikace
Hippocampus
(stres)
Zmena plánovaných termínov
seminárov
je vyhradená
!!!! 700 Kč
signály
pro
mobily
Egreson
22. 6. 2015
9.30–15.30
EAMset
Ing. Marika Kocurová, Pavel Jakeš Malinovského nám. 4, Brno
700 Kč
MindDren
detoxikace Lamina affixa (agrese)
Podzim
2015
anorganické
toxiny,
sůl
Depreson
*seminár
I – úvod
do problematiky
detoxikácie.
Zoznámenie sa s rozdelením toxínov v ľudskom organizme a ich
30. 9. 2015
9.00–15.30
Seminář I.
Pavel Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
Malinovského nám. 4, Brno
700 Kč
EviDren
detoxikace
Epithalamus
(deprese)
pôsobením. V rámci seminára je vykonané ukážkové
meranie. Účastníci
si odnášajú
DVD.
12. 10.
2015
Seminář II.
Pavel
Jakeš, Bc. Petr Šmehlík
Malinovského nám. 4, Brno
700 Kč
Cena:
25 € + 9.00–15.30
25toxiny,
€ registrácia.
organické
mykotoxiny,
Fatig
imunokomplexy,
radioaktivní
látky
detoxikace
Formatio
reticularis
21. 10. 2015 17.00–18.00
Zkouška
I. stupně
ECC sa naučia využívať čínsky pentagram
online
**seminár
II – nadväzuje
na seminár
I. Účastníci
v praxi a sú oboznámení 0 Kč
PEESDren
(chronický
syndrom)
s26.
logickou
Účastníci
si odnášajúPavel
DVD.Jakeš,
Cena:
40 €.únavový
10. 2015diagnostikou.
9.00–15.30
Seminář III.
Jaroslav
Vintr
Malinovského nám. 4, Brno
1100 Kč
organické III
toxiny,
jiná III.
emoce,
***seminár
–
seminár
A
–
teória
(preberieme
postupne
teóriu
merania
na
prístroji
Salvia),
seminár
III.
B
Informace a přihlášky: Body Centrum s. r. o., Vodní 16, Brno, tel.: 545 241 303, e-mail: info@bodycentrum.cz nebo přímo
radioaktivní
látky
– praktické
meranie
nav prístroji
Acucomb a SalviaDigest
so sadami a EAM programom, seminár III.C - praktické postupy
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riešenia zdravotných problémov so Salviou a EAM. Cena:
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Pražákova
Ostrava
1100 Kč
*****praktiká
s EAV aSeminář
Salviou
– sú určené záujemcom,
ktorí218/7,
nemajú
dostatok istoty pri
mozková kůra – odstranění ložisek
detoxikace tělesných tekutin (krev,
práci
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28. 5. 2015
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2015
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Panu doktorovi přejeme vše nejlep-

Ztuhlá medicína, která trvá na..., ale ignoruje informaci,
ší k jeho krásnému jubileu. Aby se
mu splnila přání, přidáváme hodně
je vlastně zoufalou obranou průmyslu napojeného
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3/2015 květen–červen
štěstí, lásky, spokojenosti a hlavně
na medicínský byznys.
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7.

hodně energie v osobním i profes-

Člověk povýšil svoje vědomí na svého vládce. Bohužel
vedle.
ním životě.
Tajemství je ukryto v nevědomí.

Mgr. Denis Drahoš
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AniNervin

AniSkin

stavy úzkosti, agresívne prejavy,
stres, emočná labilita, astma, depresia,
epileptické stavy, hormonálne poruchy,
hlučné oslavy

alergie, ekzémy,
lupienka, vypadávanie srsti,
zápaly vonkajšieho zvukovodu

psychika, nervová sústava

koža, srsť

Veterinárne
PRÍPRAVKY

AniUrin

močová a pohlavná sústava

akútny alebo chronický zápal obličiek
a močových ciest, únik moču, močové
kamienky, piesok, zlá činnosť obličiek

PRE
BEZ VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOV
PSOV A MAČKY
RÝCHLE PÔSOBENIE

APLIKÁCIA

JEDNODUCHÁ

AniMet

AniDigest

AniSpir

obezita, cukrovka, stukovatenie pečene,
dna, poruchy metabolizmu
základných živín

zvracanie, nadúvanie, zápaly ďasien,
problémy s pankreasom a pečeňou,
neznášanlivosť krmiva

zápaly dýchacích ciest, kašeľ, alergia,
výtoky zo slizníc dýchacích ciest,
nádcha, astma, chronické bronchitídy,
traechálny kolaps

metabolizmus

tráviace problémy

dýchacie ústrojenstvo

AniMove

kĺby, pohybový aparát

poúrazové stavy pohybového aparátu,
artritída, artróza, preťaženie,
degeneratívne procesy pohybového
aparátu, osteoartróza, spondylartróza
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www.joalisanimal.sk
www.joalis.sk
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