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Spoločnosť MAN- SR, s. r. o.

Vás pozýva

na Seminárny deň
Joalis
BRATISLAVA 27.

10. 2018

Hotel Bratislava, Seberíniho 9, POZOR ZMENA MIESTA KONANIA!
(prístup: z hl. želez. stanice trolej č. 201,
z autobus. stanice spoj č. 202, zastávka Gagarinova)
9 : 00 - 10 : 00
10 : 00 – 10 : 10
10 : 10 – 11 : 20
11 : 20 – 11 : 40
11 : 40 – 13 : 00
13 : 00 – 14 : 00
14 : 00 – 15 : 20
15 : 20 – 15 : 40
15 : 40 – 16 : 40
16 : 40 – 17 : 00

PROGRAM:
Registrácia účastníkov
Úvod (Ing. Eliášová)
Prednáška (Mgr. Vilánková)
Prestávka (coffee break)
Prednáška (Mgr. Vilánková)
Obed (v cene)
Prednáška (Mgr. Vilánková)
Prestávka
Prednáška (Mgr. Vilánková)
Vyhodnotenie – najlepších terapeutov
(Mgr. Vilánková, Ing. Eliášová)

Mgr. Márie Vilánková
spolumajiteľka firmy Joalis

TÉMY:
Novinky v detoxikácii Joalis
a vyhodnotenie najlepších
Veľký prehľad preparátov Joalis a ich správne
zaradenie v rámci metódy C.I.C. Ako a kedy je
vhodné preparáty používať? Ich nasadenie pri
akútnych problémoch. Imunokomplexy a ich vplyv
na zdravie. Súvislosti potravinových intolerancií
a imunokomplexov. Imunokomplexy ako forma
mikrobiálnych ložísk. Detoxikačné postupy.

INFORMÁCIE A PRIHLÁŠKY:
na tel./fax 055/799 6881, tel./fax/: 02/43 42 59 39, tel./fax: 048/415 61 86
Písomne: MAN-SR, spol. s r. o., Plzenská 49, 040 11 Košice, e–mail: man-sr @ man-sr. sk
Mobil: 0904 734 418, 0903 311 063, 0911 758 008 alebo na www.joalis.sk
CENA:
Pozor! 65 € pri platbe na účet: IBAN SK83 1100 0000 0026 2675 2414, BIC (SWIFT): TATRSKBX, VS 14102017, nezabudnite uviesť Vaše meno a priezvisko, pri platbe na mieste 70 €!!! - v cene obed a občerstvenie, ďalšia zľava 100 % pre
AŠD, ktorí sa v hodnotení za minulý rok umiestnili na prvých piatich miestach, zľava 50 % pre AŠD, ktorí sa v hodnotení
za minulý rok umiestnili na šiestom až jedenástom mieste vrátane. Daňový doklad a faktúru dostanete na seminári.
AKCIA NA SEMINÁRI:
pri kúpe 10 ks preparátov - 1x Help za 5,00 € (20 ks – 2x Help atď.)
+ množstevné zľavy na preparáty podľa cenníka!
Prihlášky aj mailom na jandova@man-sr.sk, čo najskôr a úhrady najneskôr do 19. 10. 2018!
Pozor, kapacita miestnosti je obmedzená, budú uprednostnení skôr prihlásení!

Meno a priezvisko .............................................................................................................................................................................
Adresa ............................................................................ Tel./mail ...................................................................................................
Preferujem stravu:
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Letní škola 2018
Opět nás na několik dnů přivítal hotel Harmony ve Špindlerově Mlýně. Jeho personál,
skvělé zázemí, vybavení i úroveň stravování
jsou na opravdu špičkové úrovni.
O spoustu zajímavých témat a podnětů
k diskusím se svými přednáškami postarali
Ing. Vladimír Jelínek,
Mgr. Marie Vilánková, Pavel Jakeš, Vlaďka Málová, Radka Krejčová a Slávek Křesťan.
K nejdiskutovanějším patřily určitě přednášky „Nový Nodegen
a psychocysty z pohledu dítěte“, „Podstata informační medicíny“
nebo „Přehled preparátů a jejich vzájemné kombinace pro zvýšení
účinku detoxikací“.
Poděkování a rozloučení se ani letos neobešlo bez krásných dárků
a květin. Tradičně je zajišťuje obchodní ředitelka firmy ECC Marika
Kocurová,
která si letos odnesla
také jeden
malý balíček…
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PŘEDMLUVA K HLAVNÍMU TÉMATU
Vážení terapeuti, vážení příznivci detoxikační medicíny,
mílovými kroky se nyní blížíme k závěru roku 2018. Roku, kdy podle astrologů dochází ke změnám, zvratům, staré
struktury se rozpadají a vznikají nové. To, co nestojí na pevných nohách a dobrých základech, často nevydrží. Naopak,
zdravé a stabilní vztahy a projekty posilují a nabírají nový dech, aby se dál mohly rozvinout.
Úderem nového roku, v lednu 2019, vstupuje firma Joalis do 20. roku své existence. Dvě desetiletí, to už je opravdu
dlouhá doba. V analogii s lidským životem tedy naše firma dospěla. Prošla obdobím zrodu, dětství, puberty, má za sebou
řadu projektů, zvratů, lepších, ale i horších období. Mnozí pamětníci si vzpomenou na první semináře, kdy bylo k dispozici
prvních pár preparátů. Přibližně po roce, kdy byl Joalis na trhu, zhotovil Ing. Jelínek diagnostický přistroj Salvia. V té době
to bylo něco naprosto převratného, na trhu se podobné přístroje prodávaly za desítky tisíc. Ovšem Salvia byla už tehdy
dostupná pro každého. Pro diagnostiku se používaly ampule a vznikaly první měřící sady. Nebyly k dispozici ani žádné
tištěné materiály. Co si terapeuti na přednáškách nezapamatovali a nezapsali, to nevěděli. Informace jsme si nadšeně
předávali mezi sebou a zaznamenávali jsme i první úspěchy v léčení pomocí preparátů Joalis. V prvních letech byly
k dispozici hlavně přípravky na volné toxiny – toxické kovy, radioaktivní látky, chemii. Postupně začaly vznikat preparáty
na mikrobiální zátěže a první komplexy. Pak přibyly i různé emoční a stresové zátěže. Došlo k objevu mikrobiálních
ložisek a tedy vzniku helpů a drenů. Mnoho cest se ale ukázalo jako ne příliš úspěšných a komplikovaných, mnohé
preparáty se přestaly používat. Byla to například celá řada komplexů, u kterých se ukázalo, že problémy jsou složitější
a nelze je řešit jednoduchým způsobem. Do systému řízené a kontrolované detoxikace (anglicky Control Inner
Cleansing, tedy metoda C. I. C.) byly zaváděny i různé bylinné přípravky a další postupy. Později se ukázalo, že se
naštěstí dají velmi dobře nahradit informačními preparáty. Říkám naštěstí, protože řada bylin je pro svou účinnost
bohužel zakázaná pro volný prodej.
K Salvii poté zanedlouho přibyl software pro diagnostiku, známý jako EAM set. Tedy sada pro elektroakupunkturní
měření. Podobně jako Salvie, byl EAM set zásadní pro rozvoj celé informační medicíny. Umožňoval ptát se lidského
organismu doslova na cokoli. Byl zásadní i pro vývoj nových preparátů. Bez něj by nebylo možné zjišťovat, které toxiny
a jaké tkáně ovlivňují a způsobují zdravotní problémy. Umožňoval v těle hledat další a další toxiny včetně všech emočních
a stresových zátěží. S každým nově objeveným toxinem vznikaly nové preparáty a řada z nich byla později sloučena do
větších celků. Vývoj nových preparátů byl díky složité legislativě komplikovaný, i přesto jsme se vždy snažili nové preparáty
terapeutům poskytnout co nejrychleji. Docházelo k různým kompromisům: byť třeba preparát patřil do skupiny drenů, ale
nebyl schválený jeho název, použil se jiný vhodný. Když pak byl preparát už třeba několik měsíců na trhu a podařilo se ho
konečně legislativně schválit, byl už jeho název zavedený a změna by vedla k dalším zmatkům. Často se používaly i názvy
schválených, ale vyřazených, nepoužívaných preparátů pro nové přípravky. Došlo k mnoha přesunům, řada terapeutů
nestačila změny sledovat. Byla to daň za rychlý a úspěšný vývoj celé informační medicíny.
Nyní jsme se rozhodli, že všechny preparáty rozdělíme do skupin, logicky roztřídíme podle zátěží i toho, jak je
diagnostikovat pomocí EAM setu. Jednotlivým skupinám se budeme podrobně věnovat v dalších bulletinech. Díky tomuto
roztřídění do skupin lze určitě lépe chápat a pamatovat si, jaké toxiny jsou zařazeny do jakého preparátu a pochopit
i preparátovou strukturu. Tedy to, co konkrétně jednotlivé přípravky obsahují. V následujícím, úvodním článku najdete
seznam základních preparátů, tedy těch, které vedení firmy Joalis považuje za ty nejdůležitější a které pokrývají prakticky
celou škálu toxinů.
Pevně věříme, že tento seznam a třídění preparátů vám pomůže k lepšímu porozumění zdravotním
problémům vašich klientů a že povede k ještě efektivnější a kvalitnější terapeutické práci.
Za vedení firmy Joalis

FOTO: archiv redakce

Mgr. Marie Vilánková
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JOALIS TÉMA

Velký přehled preparátů
Nyní, tedy po téměř dvaceti letech, má Joalis v běžném prodeji k dispozici
téměř dvě stě preparátů. K tomu musíme připočítat ale i množství těch, které
se dají vyrobit na objednávku, takzvané speciálky. Jak se v tomto složitém
systému vyznat a který preparát na co použít?
Klíčem je pochopit strukturu a systém.

a jejich struktura

P

ojďme si tento systém nyní nejen vysvětlit, ale také graficky ukázat. To nám
umožní lépe si vše zapamatovat a naučit se preparáty správně používat a vhodně
kombinovat. Na začátek je velmi důležité si
zopakovat, že všechny preparáty jsou určeny pro odstraňování různých typů toxinů. Z hlediska informační medicíny může
být toxinem naprosto cokoli, co organismu
škodí. Jedovaté látky, mikroorganismy, naše
emoce, dokonce vlastní tkáně a buňky. Tyto
toxiny a tedy i preparáty určené k jejich de-

toxikaci můžeme rozdělit do pěti základních okamžitě asociuje s pentagramem. Není divu,
skupin:
pentagram je symbolem, vzorcem tvoření
světa, vývoje, evoluce. Najdeme ho ve všech
1. Dreny
rovinách vesmíru včetně nás samotných. Je
2. Mikroorganismy
mapou lidského organismu a díky ní se mů3. Toxiny (jedy)
žeme v člověku vyznat a vystopovat původ
4. Emoce, stresy a psychosomatika
řady problémů a zdravotních obtíží. Penta5. Komplexy
gram obsahuje také pět základních vzorců,
živlů – oheň, země, kov, voda a dřevo. A ke
Všimněte si, že skupin je pět. Číslo pět se každému tomuto vzorci můžeme přiřadit jedtěm, kteří pracují nejen s informační medicí- nu skupinu preparátů. Začneme vrcholem,
nou, ale i dalšími alternativními směry, principem ohně.

1. Dreny a herby
Dreny a herby jsou preparáty, které jsou zaměřeny na detoxikaci našich vlastních buněk, tkání, orgánů a také všeho, co buňky vytváří, včetně tělesných tekutin. Člověk může
být zdravý, pouze pokud jsou zdravé jeho
buňky. Jedním z hlavních úkolů drenů je z našich buněk a tkání odstraňovat mikrobiální
ložiska. Ta jsou cizím elementem, sledují úplně jiné cíle, než je náš spokojený život, ale bohužel se stala naší součástí. Cizí mikroorganismy si přebudovaly naše buňky a tkáně tak,
jak vyhovuje jim, a nás poškozují. Je tedy nutné je za pomoci imunitních buněk z organismu odstranit. Dreny naší imunitě ukazují,
která konkrétní místa jsou cizími mikroorganismy obsazena a která je tedy potřeba očistit a mikroby odstranit. Zaměřují imunitní
pozornost na jednotlivé orgány či tkáně. Tím,
jak se mikrobiální ložiska a jejich sítě rozpadají, dochází k odstraňování emočních a stresových toxinů. Mikrobiální ložiska a poškozené emoční programy jsou dvě tváře jedné
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mince – jedno nelze oddělit od druhého.
Emoční a mikrobiologické odblokování orgánů umožňuje uvolnění i dalších toxinů, které jsou součástí ložisek, jako jsou metabolity,
mikrobiální, anorganické a další toxiny. Dreny odstraňují i naše vlastní poškozené buňky, které už nepracují tak, jak by měly, tedy
pro dobro celého organismu. Takovým příkladem může být třeba i nádorová buňka.
Často je ale i z orgánů potřeba odstraňovat
staré, nevýkonné buňky, které zabírají místo
a brání regeneraci. Protože dreny v pentagramu můžeme přiřadit k principu ohně, jsou
ve výukových materiálech nově značeny červenou barvou. V každé naší živé buňce hoří
v mitochondriích pomyslný oheň, který spaluje potravu a přeměňuje ji na využitelnou
energii. Emoce radosti spojená s principem
ohně vzniká, pokud tvoříme. To ale nejde bez
zdravých buněk. Dreny a herby tvoří nejrozsáhlejší skupinu preparátů: prakticky na každý orgán, na každou malou část organismu

máme k dispozici konkrétní preparát. Existují ale dreny, které detoxikují poměrně velké celky, některé jsou zase úzce zaměřené. Do
základních drenů patří preparáty určené na
okruhy orgánů podle pentagramu: CorDren,
VelienDren, RespiDren, UrinoDren, LiverDren. Můžeme sem také zařadit Supertox, který detoxikuje základní typy buněk
(pojivovou, epitelovou, svalovou a nervovou).
Většina dalších drenů je zahrnuta v těchto
základních slučujících a nadřazených preparátech (například detoxikace slinivky je
zahrnuta ve VelienDrenu, zároveň ale existuje samostatný preparát na slinivku PankreaDren).
Vedle drenů na tělesné orgány nesmíme zapomenout ani na nervový systém. K základním preparátům v této oblastí patří hlavně
Cranium, Cortex, Medulon, Mezeg, vedle
nich existuje i řada dalších. Podrobnému popisu drenů a herbů věnujeme následující číslo bulletinu.

Nejdůležitějšími preparáty ze skupiny drenů, které zahrnují všechny ostatní, jsou:
Mateřské orgány pentagramu
• LiverDren – detoxikace jater, podřízených orgánů, tkání (žlučník, vazivo, oči, glie, sympatikus, mazové žlázy, vnější pohlavní orgány)
• CorDren – srdce a podřízené orgány (tenké střevo, tepny, žíly, jazyk, řeč, ruce…)
• VelienDren – slezina, podřízené orgány, tkáně (slinivka, žaludek, lymfatický systém, sliznice, parasympatikus, hormonální žlázy,
svaly…)
• RespiDren – detoxikace plic, dýchací soustavy, podřízených orgánů a tkání (tlusté střevo, kůže, prsa, nervus vagus…), pohyb tekutin
• UrinoDren – ledviny, močový systém, rozmnožovací ústrojí – děloha, vagina, varlata, nadledvinky, kosti, klouby, vlasy, uši a sluch
Univerzální
• Supertox – detoxikace všech tkání, spouští uvolňování toxinů
Dreny nervové soustavy
• Mezeg – neuroglie, periferní glie – imunita nervového systému!
• NeuroDren – periferní nervový systém (pohyb, citlivost a vnímání)
• Vegeton – vegetativní nervový systém (řízení vnitřních orgánů, podvědomé reakce)
• Enternal – nervový systém trávicí soustavy – řízení trávení, sekrece šťáv, hormonů
• Medulon – páteřní mícha (pohyb, bolest, citlivost, neurogenní záněty)
• Cranium – Mesencephalon (střední mozek), Diencephalon (mezimozek), Telencephalon (koncový mozek)
• Cortex – Rhombencephalon (zadní mozek): most, mozeček, prodloužená mícha

2. Mikrobiální preparáty

Pozice kobry je vynikajícím prostředkem pro uvolnění nahromaděné energie při Kundaliní syndromu. Její název a spojení s hadí
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Jedná se o překonání strachu vystoupit ze
svého života drženého pod kontrolou, vykročit
ze svých myšlenkových ulit vstříc spontaneitě,
kreativitě a improvizaci.

3. Toxiny a jedy
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KRÁLOVSKÁ CESTA KE ŠTĚSTÍ

kovu umožňuje adaptaci na změnu prostře- Mikrotox. Odstraňuje všechny mikrobiální vznikají hlavně z metabolického zpracování
dí. Plíce velmi ovlivňují, jak si dokážeme na toxiny vznikající nejen z mikrobiálních loži- bílkovin a překyseleného prostředí. Preparát
znečištěné životní prostředí zvyknout a na- sek a chronických infekcí, ale i přírodní toxi- Non-grata je zase určen pro odvod všech
učit se vstřebané toxiny průběžně vylučovat. ny přijaté potravou nebo vdechnuté (napří- cizorodých částic a bílkovin. Tedy různých
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textů
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od cigareráty značeny zeleně.
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odstraňování
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lidské páteře, přesněji v oblasti hráze. Jejím pradávným symbolem
na toxiny jsou čtyři. Odstraňují škodliviny vzniklých trávením a metabolickými proce- tového kouře a dalšího smogu, mikročástic
stočený
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a sníme. Odz celéhoje
organismu,
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tkání,
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například metabolity
vzniklé
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na které reaa struktur. MindDren
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mléka, trans-mastné
kyseliny
a další straňuje
našeho
těla,
tedy
doslova
prolézt
páteřním
kanálkem,
a(látky,
následně
toxiny z životního prostředí a průmyslové poškozující tuky z organismu. V procesu trá- guje imunitní systém) a jejich imunokomplesi fontanelou (nejvyšším bodem na hlavě člověka) prorazit cestu ven
činnosti. Obsahuje v sobě i další preparáty – vení vzniká řada karcinogenních látek, bio- xy, tedy spojení antigenu a protilátky.
směrem
vzhůru.
i zátěže
vpravené do
například Antimetal, Ionyx, Antidrog, genních aminů a další toxiny, které tento pre- Non-grata odstraňuje
Toxigen… Pro detoxikaci toxinů vzniklých parát také odstraňuje. Zahrnuje i detoxikaci organismu očkováním, zahrnuje tedy i premetabolismem živých organismů je určen od biogenních solí; krystalků, purinů, které parát Deimun-Aktiv.
• MindDren – toxiny z životního prostředí, průmyslová činnost, toxické kovy, včetně emoční složky umožňující jejich vyplavení…
• Mikrotox – všechny mikrobiální toxiny, exo i endogenní (z vnějšku i zevnitř organismu)
• Metabex – všechny toxiny z jídla, jeho zpracování, metabolických procesů, metabolity z mléka, obilovin, biogenní aminy, poškozující tuky, lektiny, biogenní soli a puriny
• Non-grata – cizorodé látky včetně bílkovin, antigeny a jejich imunokomplexy, mikročástice, mikroplasty, prach, cigaretový kouř,
očkovací vakcíny

4. Emoce, stresy a psychosomatika
Další skupinu tvoří preparáty, které jsou zamě- skupinu zařazujeme k principu vody a k ledvi- zpracovat zasunutá traumata ovlivňující v těle
řeny na opravu poškozených emočních a stre- nám, orgánu citlivosti, intuice a vnitřní síly. naprosto vše včetně nervového a hormonálnísových vzorců. Jejich součástí je detoxikace Emocí, která ledviny nejvíce ovlivňuje, je strach ho systému (Nodegenu a jeho speciálkám se
struktur, které s nimi pracují. Emoce a stresy nebo naopak impuls k činnosti. Emočním pre- věnuje příspěvek Ing. Jelínka na str. 13 až 15).
Ostatní preparáty z tohoto okruhu, tedy Autojsou prakticky hlavní příčinou zdravotních parátům byla přiřazena modrá barva.
problémů. Zdravé emoční vzorce nás mají va- Firma Joalis vytvořila celou řadu preparátů, kte- imun, Anxinex, Egreson a další, nelze jednorovat před nebezpečím
nebo
naopakenergii
ukazovat ré řeší psychosomatické příčiny onemocnění značně zařadit pod základní emoční preparáty,
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mudrci mají
v sobě
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• Emoce – opravuje negativní emoční vzorce v těle, které blokují detoxikaci, poškozující emoce, poruchy emocionality a posuzování
celkem tři: podvědomé řízení stažení vnitř- stoupat páteří směrem vzhůru. Podíváme-li se značně divoká a smyslná, řekl bych až fyzicemočního náboje situací, intuice, detoxikace amygdaly
ního svěrače konečníku, stažení vnitřního na zakřivení páteře detailněji, nemůžeme si ká. Vyšším záměrem by však mělo být její ne•
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Abelie. Zařazujeme sem i kapsle pro úpravu Bambi, Bambiharmoni a detoxikační drobnému popisu a složení se budu věnovat
mikroflóry Activ-Col a při překyselení Activ- set Bambi Oil. Pro dospělé sety Biohar- v budoucnu.
-Acid. Pro děti jsou určeny preparáty řady moni I, II a Psychoharmoni. Jejich po-

Nejpoužívanější komplexy:
• Activ-Col – mikrobiota trávicího traktu, imunita, metabolismus
• Activ-Acid – překyselení organismu, prostředí střeva
• Anaerg (Analerg) – potíže alergického původu, senná rýma, potravinové alergie…
• Ekzemex – ekzémy, jiné záněty a problémy kůže
• Imun – imunitní problémy, nemocnost, oslabená imunita
• Deuron – problémy močových cest a ledvin, záněty močového ústrojí, bolesti podbřišku
• Hepar – problémy s játry a žlučníkem, pálení žáhy, nevolnosti, problémy s trávením
• Pranon (Pulmo) – problémy s dýchacím systémem, častá nemocnost
• Optimon – zhoubné, nezhoubné nádory

Activ-Col
Activ-Acid
Anaerg
Achol
AkneDren
Anagin
Astex
BetaDren
Candid
Calon
Deuron
Ekzex
Embrion
Epigen
Fatig
Fluorex
Gastex
Hepar
Hyperton
Imun
LipoSlim
Mediator
Metabol
Optimon
Pranon
Regular
Relaxon
Veron
Vertebra

CorDren
RespiDren

ACC
PSYCH
CHILD
RELT

NeuroDren

Hypotal

Supertox

HPV

Dreny

LiverDren

Herp

Cranium

Antivex

Vegeton

Para-Para
Spirobor

Mikrobiální
preparáty

Komplexy

Gripin

FSME

Cortex

Mezeg

UrinoDren

Yeast

Spirobor

Nobac

Kokplus
Mollicut
Chlamydi
Mycobac

Emoce, stresy,
psychosomatika

Anaerob

Toxiny a jedy

Helico
Streson

Emoce

Autoimun
Anxinex
Embase
Diamino
Decitox
Egreson
EviDren
PEESDren
Relaxon

Virtox

MindDren
Biosalz

Gli-Glu
Toxigen

Antidrog

Non-grata

Metabex

Enterobac

Mycotox

Mikrotox

Depren
Nodegen

PREN
PONT
HOSP
EDUC
SXT

VelienDren

Geosmog

ATB
IK Mix

Deimun Aktiv

Antimetal

Ionyx
Toxigen

Antichemik

Příště se budeme podrobně zabývat skupinou drenů.
Mgr. Marie Vilánková
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PROFIL
Jana Jančová – drobná
usměvavá sympatická
rusovláska. Vypadá
nenápadně, ale když se
s ní dáte do hovoru,
zjistíte, že je to velmi silná
osobnost, která navíc umí
detoxikaci perfektně
vysvětlit i logicky
zaměřeným jedincům.
Působí jako terapeutka
v Centru Joalis v Ostravě.
Od září navíc začíná
lektorovat kurzy pro
začínající detoxikační
poradce.

Onemocníme,
když nežijeme podle své vnitřní pravdy
Na začátek už obligátní otázka – co vás
k informační medicíně přivedlo?
Přímo s metodou jsem se seznámila díky
dceři. Ve třech letech se jí objevil silný atopický ekzém, od pasu dolů neměla ani jedno
čisté místo. Stalo se tak asi měsíc po narození jejího brášky. Ona na něj sice reagovala
úplně úžasně, ale psychika si to „vyrazila“
přes kůži. V té době mi někdo doporučil
zkusit kapky Joalis a tak jsem se v Ostravě
objednala k Janičce Schwarzové. Dcera tehdy
na úvod dostala jeden jediný preparát –
Exemex. Jeho účinek byl opravdu až zázračný – do tří týdnů se začal ekzém ztrácet. Samozřejmě, následná detoxikace trvala ještě
asi rok a půl, ale problémy tohoto rázu se jí
už nikdy nevrátily.
Na cestu alternativy mě to ale vedlo i dříve.
Používala jsem homeopatika a děti jsem léčila bylinkami. Ale tenkrát, ta návštěva u Jany
a její vysvětlení, jak detoxikace funguje, se mi
moc líbila. Měla jasný, logický až vědecký
přístup. A protože se amatérsky zabývám
astrofyzikou a astronomií, tak mi tento pohled velmi vyhovoval. Celá informační medicína mě prostě svým poselstvím bytostně
zaujala.
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A jak jste se tedy pak k práci detoxikačního poradce dostala?
Během svého druhého mateřství jsem vystudovala kurz pro terapeuty a pomalu vplula do praxe. Nejdřív jsem samozřejmě detoxikovala svou rodinu, děti i blízké přátele.
Pozorovala jsem výsledky, viděla jsem, že to
funguje a navíc bez nežádoucích účinků.
Proč myslíte, že Vás oslovila zrovna metoda C. I. C.?
Na Semináři IV., když paní magistra Vilánková začala vysvětlovat holografický a informační princip, jsem si uvědomila, že jsem
přesně na tom správném místě. Že jsou to
všechno věci, které znám právě z fyziky a kterým rozumím. Že je to celé vlastně o elektromagnetismu, díky kterému drží pohromadě
všechny předměty i živé organismy… A to
mne nadchlo. Prostě jsem se v tom díky matematice a fyzice našla. Rozuměla jsem tomu
a navíc jsem viděla funkčnost. Měření na
Salvii mi pak začalo jít de facto samo (usmívá se).

Ano, tohle svým klientům vždycky zdůrazňuji. Protože odpovědnost za léčení máme
každý sám. Když ji přenášíme na někoho jiného, tak se vlastně zbavujeme zodpovědnosti
sami za sebe. Říkám, že je to zkrátka chytrá detoxikace. Chytrá v tom, že je to detoxikace tkání, ze kterých je tělo složeno. Tedy z epitelové,
neuronové, pojivové, svalové i mezibuněčné.
Detoxikace pracuje i na úrovni systémů jako je
hormonální, nervový a imunitní systém, jednotlivých orgánů a lobusů v mozku… Přístroj
Salvie slouží pak k tomu, aby mi při procházení jednotlivých tkání ukázal, co je v nich za
nepořádek a proč nefungují optimálně. Když
to zjistím, tak sestavím v kúře logickou větu.
Tedy to, ve kterých tkáních se nachází jaký
toxin, kudy bude odcházet, eventuálně která emoce ho bude doprovázet. To je základ.
A protože jsme „návykoví“, tak i imunita funguje návykově. Když dva měsíce dvakrát denně dáváme tělu informaci, kde se toxiny nacházejí, tak si je „jde“ samo zkontrolovat, pošle
tam imunitní buňky a začne tkáně čistit.

Takže jakýsi reset, znovunastavení?
Nemáte ráda výraz, že léčíte. Jak tedy Ano, v té chvíli dochází k optimalizaci syspopisujete detoxikační postup?
tému a tělo začne fungovat podle své gene-

tické dispozice. A pak prostě není jiná mož- dají se. HVĚZDY
Studujete také školu tradiční
tibetské
Když se třeba někdo
zamiluje, je deZDRAVÍ,
HVĚZDOPRAVEC
RADÍ
nost, než se cítit líp! Vznikne tady zároveň toxikovaný raz dva, ale protože jde o chvil- medicíny. Můžete nám tuto oblast troi prostor uvědomit si, že některé věci nemu- kový stav, k celkové detoxikaci to bohužel ne- chu přiblížit? Nakolik to ovlivňuje i Váš
síme opakovat pořád dokola jako v začaro- stačí .
přístup k preparátům Joalis?
vaném kruhu. Když v jednotlivých emočních
Studium na této akademii, kde jsem už třecentrech v mozku toxiny hmotně „sedí“, tak Jako terapeutka pracujete aktivně už tím rokem, má vlastně dvě části. Jednou jsou
je vlastně dráždí a tedy i jaksi potvrzují jed- pět let, tedy od doby, co vzniklo centrum samotné terapie (moxování, horme, baňkonotlivé návyky. Ty se pak nutně stanou sou- v Ostravě. Nyní od září přebíráte lektor- vání), ale na ty nemám moc prostoru a dělám
částí nás samotných (něco si „neseme“ třeba ské kurzy. Těšíte se?
je spíš v rámci rodiny. Hlavní studium je saod maminky, ale časem děláme to stejné Těším se a velmi. Metodu moc ráda vysvět- motný medicínský systém, který je blízký
a stane se to naší součástí). Moudrost imuni- luji – vidím v ní logickou linii a líbí se mi, že ájurvédě. Podle něj existují tři základní žity je v tom, že to umí opravdu rozlišit, roze- tu není žádné čarování. A čím více pročistíme votní energie složené z pěti elementů, z nich
znat. A my pak preparátem informujeme na- tělo, tím více začneme být intuitivní. Lidé pak pak vyvstane živlový, orgánový pentagram.
příklad amygdalu (náš archiv emocí), že by začnou spoustu věcí objevovat sami. A to je Takže je to vlastně ještě trochu za pentagrabylo dobré tenhle konkrétní program opus- na tom nejdůležitější – abychom se naučili mem, se kterým pracujeme v Joalisu. Já to poztit. Je to napojené i na orgány, takže to pra- chápat, rozumět sami sobě… Protože když se nání využívám hlavně v diagnostice – protocuje komplexně. Jde vlastně o takovou ša- tělo vyčistí a otevře, je člověk sám k sobě víc že přístroj je pořád přístroj, i když je moc
chovou partii s naším organismem... Když upřímný a připustí si mnoho věcí.
šikovný. Někdy se u klienta objeví opravdu
pak finálně dojde k tomu momentu, kdy člověkDámy
ty programy
může sepodzim
zase volně je tu, po horkém jaru a ještě žhavějším létě trochu
a opustí,
pánové,
nadechnout. Už nejede ve vlaku po jedné kodříve. Podívejme se, co nám přinášejí první dva podzimní měsíce.
leji, ale objevuje se těch eventualit víc a má
možnost začít věci vědomě měnit.
ZÁŘÍ

☺

Horoskop

na září a říjen 2018

Čím více pročistíme tělo, tedy naše tkáně,
tím více budeme intuitivní. Začneme pak
objevovat spoustu věcí v sobě i kolem nás.
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cibulový efekt – tedy že jeden problém je překrytý jiným. A než se tam dostane signál, tak
to prostě trvá. Používám pulsní diagnostiku –
tady lze krásně zjistit stav hlavních i vedlejších orgánů pentagramu.

problém, každá nemoc je vždy soubor několika příčin. Nikdy nemůžeme říct, že to způsobuje jedna věc, to prostě nejde. Ale může
to být zrovna ta poslední část skládačky, kdy
dojde k přetížení.
Co považujete za svůj úspěch na poli detoxikační medicíny?
Potěšilo mne opravdu hodně případů. Teď
si vzpomenu třeba na jednoho klienta, který
měl jakoby zaseknuté oko. Najednou se mu
při sledování televize přestalo úplně hýbat.

Můj vzkaz zní: být přísný s láskou, být otevřený
a najít správnou míru. Jakmile najdeme
rovnováhu, imunita začne pracovat pro nás.
kůru mozkovou, neurony i gliový systém.
A to je přeci skvělé! Kdyby klasická medicína
respektovala naši metodu a kontroloval by se
gliový systém (servisní buňky pro neurony),
jaterní okruh, dále jak jsou na tom střeva
a imunita obecně, problémům právě v té neurologické oblasti by se dalo krásně předejít.
Neznám jinou metodu, která tohle umí…
Takže pokud by se někdy podařilo spojit
klasickou medicínu s měřením elektromagnetického vlnění v krátké vlnové
délce?
Ano, protože to vlnění prochází všemi tkáněmi, i v gliovém systému se dá zjistit, zda
a případně co tam je. Pak by mohly zároveň
odpadnout všechny ty nežádoucí účinky
a průšvihy. Mám i spoustu klientek mezi
očkujícími maminkami a jejich děti nemají
žádné problémy – ani ty imunitní. Každý
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Prostě se zčistajasna stalo statickým. Pánovi
vzali řidičák, proscanovali ho na CT na MRI –
a vůbec nevěděli, co se stalo, co s ním mají
dělat. Když se rozhodl pro detoxikaci, přišel,
vyměřila jsem ho a našla zastresované tkáně
plus mikroorganismy. Následné dvě kúry mu

krásně zabraly a oko se opravdu zase rozhýbalo.
Vždycky, když někdo přijde a chválí mě, tak
mu říkám, ať chválí sám sebe. V detoxikaci
jde o čištění tkání – samotné uzdravení přichází až v tom druhém kroku, a to už je na
tom člověku samotném. Pokud tento nástroj
primárně použije k tomu, aby se pochopil
a porozuměl, proč nemoc dostal, je potřeba
ho pochválit. Vždycky je prostě nějaký důvod, proč tam ta nemoc je. Je to výsledek toho, že nežijeme podle své vnitřní pravdy.
Co Vás v poslední době nejvíce potěšilo?
Asi zjištění, že čím méně se člověk snaží něčeho dosáhnout, tedy čím méně manipuluje
a řeší, a zároveň čím více důvěřuje prostoru
a sám sobě, tím lépe a snadněji se věci začnou
samy skládat. Je skvělé, když přicházejí výzvy
a my na ně můžeme reagovat. Ale čím méně
se budeme snažit táhnout to silou a vnášet do
řešení svou představu o ideálním stavu, tím
více to bude v souladu s naší vnitřní pravdou
i s celým vesmírem. Protože my ve skutečnosti
nejsme oddělení, ale jsme součásti jednoho
organismu, jsme společnou realitou.
Jitka Menclová

Jana Jančová, 36 let
Koníčky – astrofyzika, astronomie, šachy, hudba.
Nerada cvičí, ale ráda si zatančí!
Nemá ráda – stagnaci, zacyklenost a všeobecně
situace, které už člověku nemají co dát.
Má ráda – upřímnou tvořivost v pravdě.
Kontakt – mobil: +420 739 573 116,
e-mail: jana.jancova@detoxikaceorganismu.eu
www.detoxikaceorganismu.eu

FOTO: Jitka Menclová, archiv Jany Jančové

Máte nějaký typ – druh klientů, kteří
k Vám nejvíce chodí? Každý terapeut si
„přitáhne“ tu svou skupinu…
Určitě maminky s dětmi, tam mám i tu osobní zkušenost s ekzémem, s alergií. Také hodně neurologií – tedy poruch nejen u dětí na
tomto poli. Fascinuje mě, jak v této oblasti dokáže být C. I. C. metoda úžasná. Takže i stavy
po očkování, ADHD nebo poruchy chování.
V těchto případech mám z výsledků detoxikace asi největší radost. Nic nenahradí ten
pocit, když vidíte rozdíl u malých dětí. Když
přijdou s rodiči poprvé, dítě třeba naráží hlavou do stěny a kouše maminku. Po třech sezeních jsou už všichni mnohem víc v pohodě,
dítě sedí mamince v klidu na klíně a povídá si
s vámi. Určitá tendence v chování tam vždycky trochu zůstane, ale rodina už může normálně fungovat, dítě třeba začne chodit do
školky… Tady působí problémy nejen zanesení od očkovacích látek, ale mohou být přítomny i borrelie, viry nebo metabolické toxiny. Toxiny způsobují reaktivitu emočních
center a zvyšují elektrickou činnost mozku,
ale my díky Joalisu můžeme vyčistit i šedou

Nejsvrchnější, olupující se vrstvy obsahují
velké množství glykogenu, složitého zásobního cukru. Ten slouží jako potrava pro mikroorganismy, hlavně pro laktobacily. Ty se
do vaginy dostávají ze střev, proto je také
zdravá mikrobiota vaginy závislá na zdravé
mikroflóře ve střevě. Je nutné připomenout
zásadní preparát Joalis Activ-Col pro obnovu zdravého střevního prostředí. Laktobacily
pak produkují řadu látek: kyselinu mléčnou,
peroxidy, bakteriociny, které následně zabraňují množení patogenních mikroorganismů a kvasinek. Zároveň snižují obsah živin
na sliznicích a brání jejich obsazení novými
patogeny, které se do vaginy neustále dostávají.
Laktobacily nebo bifidobakterie jsou ve vagině důležité nejen pro udržení zdravého
prostředí, jejich úkol je možná ještě důležitější – obsadit střevo rodícího se dítěte a pomoci vytvořit zdravou střevní mikrobiotu. Ta
je totiž zásadní pro imunitu, metabolismus a
nervový systém. Její narušení je jednou z
hlavních příčin nemocí jako jsou alergie, ekzémy, autoimunitní poruchy, Crohnova
choroba, záněty střev, žaludku, ústní dutiny,
syndrom dráždivého střeva, metabolický
syndrom, intolerance potravin, poruchy
trávení a vstřebávání, rakoviny tlustého střeva, prsu, urogenitálních problémů a nervové
poruchy jako autismus, deprese, schizofrenie, obsedantně kompulsivní porucha, úzkosti a řady dalších potíží.

zům
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VveDETOXIKAČNÍ
PRAXI
vagině je důležitá nejen pro zdraví matky, ale veny. U sliznice, která je poškozená zánětem,
zásadně ovlivňuje zdraví dítěte a určitě by se s mikrotrhlinami způsobenými kvasinkami,
jí mělo věnovat více pozornosti. Zvláště pak se prudce zvyšuje možnost proniknutí virů
u žen, které plánují mateřství.
dále do těla. A neplatí to jen pro papillomaJak tedy souvisí hormonální rytmus a rov- viry, ale prakticky pro všechny přenosné
nováha s prostředím ve vagině a s jejím infekce. Díky estrogenu produkuje děložní číobsazením laktobacily? Zdravá sliznice pro- pek poměrně velké množství řídkého hlenu,
dělává v souladu s hormonálním cyklem který strukturou připomíná vaječný bílek.
cyklické změny a hormony řídí její růst i po- Ten má za úkol pomoci spermiím proniknout
stupné odlupování. Tím je zároveň zajištěno do dělohy a dále do vaječníků. Zajišťuje sperpříznivé prostředí pro laktobacily, které za- miím také zásadité prostředí, protože kyselé
braňují přemnožení patogenů.
pH by je mohlo poškodit. Jeho úkolem je
Kvasinky má v pochvě úplně každá žena. i očišťovat sliznice vaginy. Ženy, které znají
Ale pouze u té, která má zdravou sliznici, ne- a vnímají svůj organismus, většinou ví, kdy

Nový Nodegen

Kvasinky má v pochvě úplně každá žena. Ale
pouze u té, která má zdravou sliznici, nedojde
k jejich přemnožení a s tím spojeným
negativním důsledkům.
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yto bolavé rány totiž velmi ovlivňují budoucí situace – člověk se v nich většinou chová naprosto iracionálně nebo
neaktivně, protože mu současný děj rezonuje právě s původní traumatizující událostí.
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Jako psychocystu definujeme každý zážitek,
který významným způsobem ovlivní nebo naruší
fyzický či citový prostor člověka a způsobí mu
velmi nepříjemné pocity.
kládanému sledu událostí, nebo upadá do nezvládnutelného afektu se všemi jeho důsledky (v tom horším případě). A tak mohou lidé v
identické situaci, která je vcelku normálním
stresovým stavem, jednat zcela diametrálně
odlišně a někdy až překvapivě vyhroceně, a to
právě kvůli odlišným vzpomínkám a psychocystám, vzniklým v dětství.

Historie preparátu
Preparát Joalis Nodegen prošel během své
historie spoustou vývojových proměn a i přesto, že v minulosti trpěl řadou nedokonalostí,
pomohl mnoha klientům. Čím dál více se nyní ukazuje, že podobně laděný preparát nejlépe funguje v případě, že jsou v něm velmi
detailně a precizně popsány všechny myslitelné události a situace, které původní trauma
způsobily. Mohou pak rezonovat v prostoru
vědomých i nevědomých vzpomínek konkrétního člověka, který preparát užívá.
Zaznamenáváním takových událostí – hologramů situací – se věnuji již třináct let. A nyní přichází doba, kdy lze s novým Joalisem odtajnit
obsahy a témata Nodegenu. Ba co více, dokonce velmi detailně popsat a vytvořit ucelený program, který počínaje tímto článkem budeme postupně zveřejňovat na stránkách bulletinu.

Jak Nodegen funguje?
O traumatech a o tom, jak s nimi pracovat, bylo již napsáno mnoho literatury. Postupy ta-
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kových metod jsou do určité míry velmi podobné:
1. odhalení traumatu,
2. otevření jeho obsahu,
3. znovuprožití události s pozitivním obsahem,
4. konsolidace nového zážitku v mozku.
Potíž může nastat v tom, že osoba, která
klienta traumatem provází, může do procesu
často projektovat svoje představy a svá nevědomá přesvědčení ve smyslu: „Takhle je to
nejlépe“. Ještě horší je, pokud se jedná o člověka s nezpracovanými tématy svojí mysli,
který si takovým povoláním může kompenzovat nějaký svůj nedostatek.
Proto nejlepším lékařem, léčitelem a psychologem každého z nás je naše vlastní
podvědomí se všemi samouzdravujícími
a regeneračními silami. O tom jsem bytostně
přesvědčený. Nesčetněkrát jsem byl přímým
svědkem zázračných uzdravení, která se vymykají normálnímu chápání. A právě na tom
je nový Nodegen postaven. Životní situace
jsou v preparátu i ve všech speciálkách (o kterých tu bude postupně řeč) detailně popsány
a naskicovány. A to co možná nevýstižněji
a hlavně bez všech hodnotících soudů, přívlastků a dodatků. Někdy si člověk, který je
příliš racionální, vytvoří popisné hodnocení
traumatu a tím si uzavírá přístup k vlastnímu
uzdravení. Jednoduše nedává prostor překvapivým vnějším ani vnitřním situacím, které mohou do jeho samouzdravujícího procesu zasáhnout daleko mocněji.

Pokud preparát podáváme klientovi poprvé, nevíme nic o hloubce jeho traumat,
počtu ani obsahu jeho psychocyst. Působení
preparátu je ale velice vlídné a odehrává se
většinou ve spánku v REM fázi, kdy se nám
zdají sny. Říká se, že spánek je nejlepší lékař
a bez nadsázky se dá konstatovat, že spánek
je i nejlepším psychoterapeutem. Ve
spánku se totiž třídí a ukládají vzpomínky
a také to, co jsme se doposud naučili. Zároveň dochází k obroušení nezvládnutých emociálních nábojů proběhlých situací.
Sny bývají bizarní směsicí nejrůznějších
scén často bez jakéhokoliv logického základu. Pokud chceme sny chápat, nutně musíme
popustit uzdu své fantazii a zapojit uměleckou část mozku. Tedy tu, která je schopna popisovat realitu jazykem určitých či neurčitých
symbolů, pocitů, barevností scén, vnoření se
do světa živlů. Sny neregulujeme svým vědomím. A to, co v našem každodenním životě kontrolujeme svojí mozkovou kůrou ve formě společenského chování a sebeovládání, je
ve světě snů povoleno.
Je velmi pravděpodobné, že se po začátku
užívání nového Nodegenu objeví ve snech
staré a dosud nezvládnuté situace – někdy
jen v náznacích, někdy starou událost ve snu
prožijeme znovu a lépe. Většinou se jí zúčastníme aktivněji, než tomu bylo původně. Tím
dáme zároveň šanci původním neuronovým
spojům postupně se rozpojit a nastavit nové,
přirozenější vzorce chování. Někdy může
dojít dokonce k velmi emotivnímu a silnému
snu, který je opakováním původní události.
Tímto „otevíracím snem“ (opening dream)
se můžeme během několika málo dnů ocitnout v situaci, která má stejný emocionální náboj, jako ta ve snu. Jako dospělý má
člověk šanci si dávnou situací znovu projít
a zvládnout ji lépe než jako dítě. A právě to
uzdravuje. Od té doby i každá další situace, která tu původní byť jen připomíná, bude již odžita jinak, lépe a bez původního zranění.

Nový Nodegen a jeho
speciálky
Preparát je nyní rozdělen na jakýchsi devět
podkapitol, které jsou zároveň speciálními
preparáty, které mají terapeuté k dispozici.
Chce-li člověk od základu změnit sebe sama
i svůj současný život, asi těžko bude očekávat,
že to proběhne rychle a naráz. A tak pomalá
a postupná proměna trvá měsíce a roky. Změna je nutně navázána na nové reakce a správné jednání v dosud nezvládnutých situacích,
na nový pohled na věci a jejich vlastnictví, na
náš postoj k tomu, co je důležité a co nikoliv.

Každá speciálka se tak věnuje jednomu ucelenému okruhu psychosyct a traumat v životě člověka. Přesně ohraničené rozdělení
těchto témat ale není možné, ve skutečnosti
se prolínají a jedna kapitola často ovlivňuje
tu druhou.

lo mi svoje pocity bezprostředně po prezentaci jednotlivých preparátů. Pro některé
z nich byla tedy přednáška i „diagnostická“,
protože se v popisovaných situacích buď přímo našli, nebo s nimi přinejmenším rezonovali.

POD POKLIČKOU

bývali, nebo se nad nimi dokonce odmítají zamyslet. Je určitě dobré si uvědomit, že i pro
ně je detoxikace Joalis určena – tedy aby
v prvé řadě zmírnila jejich zdravotní problémy.
Pak je tady druhá skupina lidí – ti, kteří se
zabývají nebo zabývali vlastními traumaty
a jsou na tento program připraveni. Nebo jejich motivem může být zvědavost, co z každé
jednotlivé kapitoly zarezonuje s obsahem
jejich vědomých i nevědomých myšlenek.
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vrátit
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projít jednotlivé
čas, budu
potřebovat
3–5 let, ale beru to již
kapitoly
obsažené
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jako vnitřní hygienu. A především – výsledkyPřeji
nevidím
i moje okolí. Podvám, pouze
ať je já,
vášale
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statné jea uvědomit
opravdu vše je v našťastný
ať odhalítesi,aže
uzdraší moci.
se pevně
rozhodneme a víme,
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vás může
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dokážeme
ke
a stálé
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spoDěkuji, Hana Ježková
kojenosti.
(text byl
redakčně upraven)
Ing. Vladimír
Jelínek

Preparáty Joalis drží mou nemoc
Nodegen Prenatal – PREN – obsahuje období začínající početím i okolnostmi spojenými s početím, pocity matky projektované do dítěte v období před jeho narozením,
porod a jeho složitost. Končí přestřižením pupeční šňůry.
Nodegen Postnatal – PONT – zahrnuje dobu začínající hned po porodu – přivítání/nepřivítání dítěte, odloučenost od matky po porodu. Kojené/nekojené dítě, operace nebo bolestivý lékařský zákrok jako poporodní trauma.
Nodegen Hospital – HOSP – psychocysty z nemocničního prostředí a to v jakémkoliv věku (s respektem ke všemu, co dnešní lékařská péče nabízí...). Nešetrné sdělení
diagnózy. Problémy spojené s anestezií a stavy po operaci. Bolestivý vpich injekční
jehly v dětství. Pocit opuštění v nemocnici a jiné.
Nodegen Education – EDUC – psychocysty z výchovných a vzdělávacích metod od
pedagogů i rodičů. Nedocenění dítěte. Zesměšňování výkonu dítěte. Neúměrná zátěž.
Nucení do činností, do kterých se dítěti bytostně nechce a jiné.
Nodegen Sexuality – SXT – obsahy spojené s přijetím a vnímáním sexuality. Zvládnutí análních reflexů v dětství – chození na nočník. Sexuální traumata počínaje nevhodnými dotyky v dětství konče možným znásilněním nebo pokusem o znásilnění.
Poškození sexistickými narážkami…

Nodegen Accidents – ACC – traumata spojená s nehodami a přírodními pohromami.
Havárie a úrazy. Pády z výšek, z kola, koloběžky, ze stromu. Zážitek z požáru, povodrocez1997
jsemčionemocněla
psychic- la panu Jakešovi a tentokrát mu sdělila, janě. Úlek
letícího
padajícího předmětu...
kou chorobou. Verdikt lékařů teh- kou mám diagnózu – do té doby jsem se styNodegen Psycho – PSYCH – traumata a psychocysty spojené s nátlakovými metody zněl: maniodepresivní psychóza děla a o své nemoci mu nic neřekla. Dnes
dami chování a vztahy s lidmi s výraznými psychopatologickými rysy. Šikana ve ško(dnes se tato nemoc nazývá bipolární po- už vím, že není proč se stydět. Opět jsme se
le a na pracovišti. Účastník podvodu nebo úmyslného trestného činu. Sledování tajrucha – pozn. red.). Odvezli mě tehdy na domluvili na termínu měření v Body Cennými službami nebo soukromou osobou a jiné.
psychiatrii do Kroměříže a já se stala zdej- tru v Brně.
ší pacientkou
na dlouhých
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– 17
CHILD
– traumata
pocit,
skončil normální
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Nodegen
Relations
RELT
– psychocysty z mezilidských vztahů. Úmrtí v rodině.
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A v čem přesně mi metoda detoxikace
pomohla? Dnes už to můžu napsat –
úplně ve všem.
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INTOLERANCE A ALERGIE NA POTRAVINY
REPORTÁŽ

Intolerance
Letní
škola
2018
sacharidů,
bílkovin

Už po třinácté proběhlo
letos v létě tradiční
setkání terapeutů
a poradců Joalis. Tento
ročník byl ale něčím
výjimečný. Po jarním
odvysílání pořadu
Infiltrace: Obchod se
zdravím na ČT, který se
dotkl našich výrobků
i terapeutů a který
spustil téměř hysterický
hon na čarodějnice
(každého, kdo
nevyznává jen a pouze
klasickou medicínu), bylo
znát semknutí
a společné naladění
všech přítomných.

Opět nás na několik dnů přivítal hotel
Harmony ve Špindlerově Mlýně. Jeho
personál, skvělé zázemí, vybavení
i úroveň stravování jsou na opravdu
špičkové úrovni.

a histaminová intolerance

mínů. Takže i když v dnešní době jíme nadNáš seriál Intolerance fruktózy
bytek potravin, pokud se potřebné látky neo nesnášenlivosti potravin
dostanou do krevního oběhu, máme probKromě již zmíněné
intolerance
O spoustulaktózové
zajímavých
témat a podnětů
jsme na dvě čísla přerušili existují i jinékintolerance
Řešením není rozhodně začít se „cpát“
které ne- lém.
diskusím sesacharidů,
svými přednáškami
postarali
různými potravinovými doplňky s vitamíny
Poměrně
častá Mgr.
je intolekazuistikami, ve kterých jsou až tak známé.
Ing. Vladimír
Jelínek,
Marie Vilánková,
minerálními látkami. Mnohem důležitější
Fruktóza
jednoduchý
Jakeš,jeVlaďka
Málová, aRadka
jsme se podívali na to, co rance fruktózy.Pavel
cukr, který je hlavně
v ovoci
(vysokýKřesťan.
obsah je upravit prostředí střeva tak, aby si orgaKrejčová
a Slávek
všechno problémy spojené mají např. jablka,Kšvestky,
rozinky), v medu,
nismus
nejdiskutovanějším
patřily
určitěz potravy dokázal vzít to, co potřebus touto oblastí mohou v některé zeleniněpřednášky
a dokonce„Nový
i v pšenici.
Jde je. I když má dnešní ovoce a zelenina nižší
Nodegen
fruktózy,
o jejídítěte“,
hladinu vitamínů, pořád jich obsahuje dost
a psychocysty
z pohledu
způsobovat a ukázali jsme tedy o poruchu vstřebávání
přenos ze střeva dovnitř
do organismu.
to, aby z toho tělo dokázalo vstřebat, co je
„Podstata
informačníZde
medicíny“
si i možná řešení hraje roli kartáčový lem ve střevě, kde často na
něj nutné.
nebo „Přehled preparátů a pro
jejich
konkrétních případů. vzniká zánět, takže
Existuje také porucha metabolismu frukfruktózakombinace
nemůže být
vzájemné
pro zvýšení
a postupuje
dál do trávi- tózy, což je vzácné dědičné onemocnění, kdy
detoxikací“.
K našemu tématu se nyní správně vstřebána účinku
cího traktu. Způsobuje tady pak stejné prob- v těle chybí enzym aldoláza a fruktokináza.
vracíme a zaměříme se na
lémy, které jsme si popsali u laktózy: krmí se Toto onemocnění lze odhalit lékařským vyintoleranci sacharidů, jí bakterie, které mohou za plynatost, průjmy šetřením. Nemocný se pak musí fruktóze vyhýbat,
protože
bílkovin a také na a další problémy. Je zajímavé, že tato intoleVlaďka
Málová
se jejím trávením vzniká metabolit,
který
poškozuje játra i střeva. Člověk
rance
se
často
pojí
s
nedostatkem
kyseliny
listentokrát
zaměřila
histaminovou intoleranci
Do přednáškytové, určitých minerálních látek, zinkuna
následkem toho trpí nedostatkem energie
či dotazovou
(HIT). Tímto syndromem
o harmonii duše
a celou
tryptofanu, který je surovinou pro tvorbu
techniku
přiřadou
sezenídalších poruch. V detoxikaci je
s tělemasi
zahrnul
trpí v současnosti
nutné uRadka
těchto defektů zjistit, zda mají dědičhormonů. Proto může být spjata i s různými
s klientem,
Pavel Jakeš psychickými problémy, například s depresený podklad
nebo zda vznikají přítomností toKrejčová
se věnovala
2–3 % populace.
i fyzioterapeutickou
xinů v těle,
které pak narušují tkáně. Ovšem
mi. Vždy, když někdo trpí poruchou transkonkrétnímu
řešení
část. Zacvičiliportu
si nějakého enzymu, tak nejenže jeho
těch, kteří mají vrozené různé enzymaticpotížíivuporadně
i všichni v sále
ké defekty,
je detoxikace velmi důležitá. Časbuňky neumí tento určitý druh enzymusvypraktickou
ukázkou
a vyzkoušelirábět,
na sobě
mi chodíštítné
dotazy, zda s tím má cenu něco
ale celkově je narušený celý metabořešeníto
problémů
vliv tělesného cvičení na celkový stav organismu.
lismus. Z dlouhodobého hlediska je v žlázy.
těle dělat, když je to geneticky dané. A já vždy řínedostatek různých minerálních látek a vita- kám – určitě ano! Protože čím slabší genom
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má člověk v určité oblasti, tím potřebuje být to sacharidový metabolismus nemají v pozdravější, aby tento svůj nedostatek dokázal řádku a cukry jim tedy nedělají dobře. Povykrýt, aby byl schopen normálně fungovat. kud se u nich zkombinuje porucha mikrobioty a nadměrný příjem sacharidů, mohou
očekávat celou řadu trávicích problémů – od
Intolerance sorbitolu,
dráždivého tračníku, přes záněty střevního
dalších cukrů a jejich
traktu, zácpy, průjmy, až po různé křeče v břidetoxikace
še. Prostě vše, co si lze pod pojmem zažívací
Další intolerance se týká sorbitolu, který potíže představit. Pak je samozřejmě na mísse používá jako náhradní přírodní sladidlo. tě změna jídelníčku a také detoxikace tkání,
Často se pojí i s fruktózovou intolerancí. Sor- které mají s metabolismem sacharidů soubitol se vyskytuje i v ovoci, především hruškách, třešních a broskvích. Na tomto místě
bych chtěla upozornit, že není úplně ideální
cestou přestat používat cukr a místo něj přejít na různé náhrady, byť jsou přírodní. Je to
prostě jen nějaká náhražka, která oklame náš
organismus. V konečném důsledku existuje
celá řada studií poukazujících na to, že při
používání náhradních sladidel se mění me-

mus jen lehce „naťuknout“, tedy v tomto případě ukázat, jak mají potřebné enzymy vypadat a najednou je tělo může začít produkovat. Takže pokud řešíte jakékoliv poruchy
enzymů a intolerance potravin, zkuste zjistit
také to, zda klient nepotřebuje Digest. Pokud
jeho tělo dostane informaci, jak má vypadat
enzym na štěpení laktózy, fruktózy nebo jiných druhů enzymů, najednou si umí poradit.
Poté musíme ale nasadit ještě něco na odstranění už napáchaných škod; jedná se o meta-

Během detoxikace je nutné zjistit, zda má
intolerance dědičný podklad nebo zda
defekty vznikají přítomností toxinů v těle,
a ty pak narušují tkáně.
bolity, látky, které vznikly špatnou činností
metabolismu a které se někde v organismu
usadily. Použijeme především preparáty Metabex, někdy Non-grata. Opět jde o preparáty, které se částečně překrývají.

Intolerance bílkovin

tabolismus, člověk vstřebává více sacharidů
než by bylo nutné a stává se obézním. Sama
mám vyzkoušené, že když člověk omezí sacharidy, jí třeba více masa a hlavně přidá
pohyb, je to pro tělo mnohem lepší. Jí méně
a cítí se lépe. Určitě jste si ale všimli, že sacharidy potřebujeme v případě únavy – rychlé cukry rychle vykompenzují naši vyčerpanost. Zmínila bych ale obrovský pozitivní vliv
pohybu, protože postupně mění samotný metabolismus. Tělo se totiž naučí přepnout na
tukový metabolismus, potřebnou energii bere z tuků. A to je velmi důležité a zároveň i přirozené. Tukové zásoby máme právě k tomu,
aby nám v případě potřeby dodávaly energii
a my bychom se tedy měli naučit z nich v případě potřeby čerpat. A to vše má s intolerancí sacharidů souvislost.
Možná jste už slyšeli anglickou zkratkou
FODMAP. Znamená rozpustné oligosacharidy, disacharidy, monosacharidy a polioly. Je
to zvláštní skupina cukrů, které se také těžko
tráví. A jsou opravdu i někteří lidé, kteří ten-

vislost. V první řadě tedy slezina, slinivka,
někdy i játra. Nasadíme VelienDren, PankreaDren, LiverDren, někdy GasteDren –
protože i v žaludku probíhá trávení. Dále musíme detoxikovat střeva, a to za pomoci prepátů Activ-Col, ColiDren, případně ColiHerb. Znovu opakuji, že dát do pořádku
střeva je naprosto nezbytné. Někdy musíme
zkombinovat třeba ColiDren, Anaerob, Para-Para či Mycobac – podle toho, co patologického ve střevě najdeme. Na normální hormonální a nervové řízení vezmeme Eternal,
Vegeton, Cortex, někdy Hypotal. Pokud je
zde i problém se štítnou žlázou, tak i ThyreoDren. Musíme mít v pořádku nejen inzulín,
který řídí ukládání, ale i hormony, které zásoby z buněk uvolňují. Právě zde hrají hormony štítné žlázy obrovskou roli. Ještě bych zdůraznila jeden poměrně důležitý preparát,
který u klientů s enzymatickými defekty může být velmi nápomocný: Digest. Jsou v něm
totiž obsaženy ty správné podoby potřebných enzymů. Jak víme, někdy stačí organis-

Bílkoviny jsou proteiny, které jsou složené
z jednoduchých aminokyselin. Najdeme je
v těle úplně všude – ve stavbě tkání, slouží
i jako informační molekuly, tudíž jsou obsaženy v protilátkách i v různých imunitních
molekulách. Bílkoviny nám zajišťují pohyb –
díky nim se mohou svaly natahovat a zase
smršťovat. Jsou z nich formovány i hormony
a enzymy, ochranné nebo zpevňující látky.
Když potřebujeme bílkovinu strávit, musíme
ji rozštěpit právě na různé aminokyseliny, nebo případně na di- či tri- peptidy (to jsou dvě
nebo tři aminokyseliny u sebe). Přirozené je,
že tyto aminokyseliny jsou vstřebávány enterocyty, které s nimi dále pracují. A enterocyty je vstřebávají právě přes již zmíněný kartáčový lem, tedy přes klky (vnitřní povrch
střeva, kterým je plocha střev mnohonásobně zvětšena). Přirozeně by tedy vše, co do
Propustné a zánětlivé střevo
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bílkovin. Použijeme VelienDren, LiverDren, PankreaDren, GasteDren. Další štěpící enzymy produkují střeva, takže ještě
Activ-Col, Activ-Acid, ColiDren, ColiHerb
plus určité mikrobiální preparáty na upravení mikrobioty. Produkci trávicích šťáv a enzymů řídí hormonální a nervový systém, takže opět Eternal, Vegeton, Cortex, případně
Hypotal či ThyreoDren. Na správné enzymy Digest, na odstranění důsledků Metabex, případně Gli-Glu, metabolické cizorodé
bílkoviny řeší Non-grata. Příčina je totiž pořád stejná: porušená mikrobiota střeva, porušené tkáně střev i trávicích orgánů. Ale příčina v tuto chvíli není až tak důležitá, spíše se
zaměříme na to, co z tohoto řetězce, který má
danou látku správně rozštěpit, je špatně.
Nejčastější
zdroje bílkovin
organismu přijmeme, mělo přes tyto enterocty ve střevě projít. Projít by to mělo případně i přes imunitní buňky, které se ve střevě také nacházejí a odebírají vzorky potravy.
Žádné molekuly by se prostě do krevního
a lymfatického systému neměly dostávat jen
tak. Bohužel, pokud je střevo propustné, do
obou oběhů se cizorodé látky dostávají a vyvolávají celou řadu imunopatologických reakcí (o tom si řekneme ještě v části věnované imunitě).
Jaké bílkoviny mohou škodit? Hlavně ty
špatně rozložitelné či špatně stravitelné – termostabilní – které se nerozloží kuchyňskou
úpravou. Vařením je nezničíme a často se tyto bílkoviny vlivem dalších procesů ve střevě
mohou změnit na něco jiného – přilepí se například na cukrové zbytky a vzniknou glykoproteiny. Chemická aditiva mohou z bílkovin
vytvořit jiné sloučeniny, třeba opioidní peptidy, které v těle působí jako droga a mění činnost nervového systému. Bílkoviny, které
mohou způsobovat problémy, rozdělujeme
do několika skupin:
1. Živočišné produkty. Kasein a laktoglobulin – produkty z mléka, sýrů a dalších
mléčných produktů, dále z vaječných bílků, ryb, korýšů a měkkýšů.
2. Zásobní proteiny semen, ořechů a luštěnin. V podstatě každé semeno má určité zásobní bílkoviny. Největší současný
problém s pšenicí je právě díky tomu, že jí
jíme velké množství. Kdybychom si zvolili
jinou bílkovinu, nadužívali ji takovým způsobem jako pšenici a navíc ji používali
v nevhodné úpravě, zřejmě se vyvine podobný problém. Tj. mohli bychom mít
plošný problém s ovsem nebo s žitem, ale
protože 90 % zkonzumovaných produktů
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z obilovin pochází z pšenice, reagujeme
takto právě na ni.
3. Ochranné látky rostlin – podrobně
jsme si je vyjmenovali v čísle 1/2018.
Pokud se bílkoviny dostanou ze střeva dál
do organismu, je to špatně. Stane se tak
proto, že jsou špatně strávené a prošly tedy
přes střevní stěnu. Důležité také je, jak tělo
na tyto dva kroky zareaguje. Většinou se tak
děje dvěma způsoby: buď nastavením tzv.
orální tolerance – řekne si tedy: „Aha, to je
potrava, to není škodlivé, na to nebudu
imunitně reagovat.“ Anebo to naopak může
vést k imunopatologické reakci – tělo začne
na bílkoviny reagovat a spustí alergii nebo jiný imunitní problém. Orální tolerance přichází většinou ve chvíli, kdy se s potravou poprvé setkáváme, tedy jako děti. Je možné ji
navodit i později, ale je to mnohem složitější.
Jaké preparáty tedy použijeme k detoxikaci bílkovin? Velmi podobné jako u intolerance sacharidů, kdy jsou zatíženy orgány, které produkují látky pro dobré štěpení
Kartáčový lem
ve střevě

Biogenní aminy a HIT
Řekli jsme si už, že potrava může být zatížena
i tzv. biogenními aminy. Jsou to organické dusíkaté látky odvozené od aminokyselin, které
jsou produkovány mikroorganismy. Protože
ale platí evoluční řetězec a příroda si všechno
pamatuje a používá to v různých systémech,
vyrábí tyto biogenní aminy i náš organismus.
V těle pak působí jako nervové přenašeče,
přes které komunikují nervové a imunitní
buňky. Problém je, když se do našeho organismu tyto látky dostávají z vnějšku. Do
potravy se mohou dostat tzv. bakteriální kontaminací. Nejčastěji jde o různé druhy enterobakterií (klostridie, pseudomonády, bacily
mléčného kvašení). Protože některé potraviny konzumujeme už zkvašené, mohou se do
těla dostat řízenou fermentací. Jde o různé
druhy sýrů, víno, pivo i některou nakládanou
zeleninu. Pokud se do těla dostávají v nadměrném množství, mohou působit toxicky
a rozhodit náš nervový nebo imunitní systém.
Při nadměrné jednorázové konzumaci např.
histaminu nebo jiných biogenních aminů se
tomu odborně říká scombroid syndrome,
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GALERIE PREPARÁTŮ
Tato řada sirupových
komplexů s rostlinnými
výluhy a vitaminy je
určená pro celkovou
detoxikaci dětského
organismu od
nejčastějších toxinů,
které dětem způsobují
zdravotní problémy.
Preparáty by se ideálně
měly užívat postupně
jeden za druhým, tedy
při každé kúře užívat
jeden přípravek v pořadí
jedna až pět.

Sirupové komplexy Bambiharmoni
chy, lehké formy poruchy autistického spekt- žitou součástí preparátu je i detoxikace gliora. Zátěž nervového systému může negativ- vého systému. Ten bývá často zatížen toxicPreparát, který byl vytvořen pro zlepšení ně ovlivňovat i imunitu dítěte.
kými kovy, chemickými látkami a toxiny z očkovacích vakcín. Spojení detoxikace glií a
imunity. Je zaměřen hlavně na detoxikaci
zátěží z očkování vytváří velmi účinný prejater, sleziny a plic, orgánů, které zajišťují Bambiharmoni 3
parát pro odstraňování všech toxinů vpravea řídí všechny typy imunitních reakcí. Zátěž
jater způsobuje imunitní nerovnováhu a je Preparát, který se věnuje detoxikaci od ných do organismu právě očkovacími látkačastou příčinou alergií a ekzémů. Součás- všech mikrobiálních zátěží. Typicky jsou to mi. Řeší problémy s nadměrnou aktivací glií,
tí preparátu je i odstraňování emocionál- různé viry, které napadají imunitní tkáně, kterou můžeme přirovnat k imunopatologicních bloků, psychocyst a dalších skrytých nervový systém, kůži, dýchací systém, a způ- ké reakci mozku, a která je příčinou vývojotraumat získaných v období těhotenství mat- sobují řadu problémů. Viry na sliznicích dý- vých poruch. Tato reakce nervovému systéky a v ranném dětském věku. Tyto emoční chacích cest mohou být i spouštěčem alergie, mu brání ve vývoji a dozrávání.
zátěže mají často velký vliv na imunitu a hor- astmatu. Z bakterií jsou to typicky Streptomonální systém a ovlivňují chod celého koky, které stojí za řadou onemocnění v dý- Bambiharmoni 5
organismu. Preparát zlepšuje celkovou imu- chacím ústrojí. Mikrobiální zátěže jsou příčinou časté nemocnosti, zánětů středouší, Je zaměřen na odvod metabolitů a dalších
nitu a zajišťuje její správnou rovnováhu.
zažívacích problémů, opakovaných zánětů toxinů, které vznikají při trávení a do orgamočových cest a dalších potíží. Součástí je nismu se dostávají také prostřednictvím poBambiharmoni 2
i detoxikace od borrelií, které mohou být travy. Tyto toxiny, hlavně bílkoviny z lepku
Je zaměřen na detoxikaci zbývajících orgánů vrozené a mít nepříznivý vliv na vývoj ner- a mléka, často zatěžují nervový systém. Soupentagramu, na ledviny a srdce. Tyto orgány vového systému.
částí preparátu je detoxikace nejčastěji zatívýrazně ovlivňují emocionalitu dítěte. Zátěž
žených nervových struktur jako je vegetativledvin často souvisí s pocity strachu, úzkosti, Bambiharmoni 4
ní a periferní nervový systém. Tato zátěž se
ale i s neobratností, častými drobnými úrazy.
může projevovat častými nevolnostmi, neurLedviny velmi ovlivňují nervový systém – je- Sirup je určen na odvod toxinů získaným ze čitými bolestmi břicha, refluxem, ale i zhorho kompletní detoxikace je také součástí to- životního prostředí. Typicky jsou to různé šenými motorickými schophoto preparátu. Zátěž nervového systému se chemické látky ze stravy matky i dítěte, z hra- nostmi (hlavně jemné motorimůže projevovat jako různé poruchy vývoje, ček a dalších předmětů, se kterými přichází- ky). Problémy v periferním
např. ADHD (z anglického Attention Deficit me denně do styku. Častá je i zátěž těžkými systému mohou být i příčinou
Hyperactivity Disorder) – porucha pozor- kovy jako je rtuť, olovo, mohou to být ale i re- astmatu a ekzémů.
nosti s hyperaktivitou, ale i různé dys poru- zidua léků, antibiotik z vody a potravy. DůleMgr. Marie Vilánková
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Bambiharmoni 1

Každá speciálka se tak věnuje jednomu ucelenému okruhu psychosyct a traumat v životě člověka. Přesně ohraničené rozdělení
těchto témat ale není možné, ve skutečnosti
se prolínají a jedna kapitola často ovlivňuje
tu druhou.

lo mi svoje pocity bezprostředně po prezentaci jednotlivých preparátů. Pro některé
z nich byla tedy přednáška i „diagnostická“,
protože se v popisovaných situacích buď přímo našli, nebo s nimi přinejmenším rezonovali.

POD POKLIČKOU

bývali, nebo se nad nimi dokonce odmítají zamyslet. Je určitě dobré si uvědomit, že i pro
ně je detoxikace Joalis určena – tedy aby
v prvé řadě zmírnila jejich zdravotní problémy.
Pak je tady druhá skupina lidí – ti, kteří se
zabývají nebo zabývali vlastními traumaty
a jsou na tento program připraveni. Nebo jejich motivem může být zvědavost, co z každé
jednotlivé kapitoly zarezonuje s obsahem
jejich vědomých i nevědomých myšlenek.
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Preparáty Joalis drží mou nemoc
Nodegen Prenatal – PREN – obsahuje období začínající početím i okolnostmi spojenými s početím, pocity matky projektované do dítěte v období před jeho narozením,
porod a jeho složitost. Končí přestřižením pupeční šňůry.
Nodegen Postnatal – PONT – zahrnuje dobu začínající hned po porodu – přivítání/nepřivítání dítěte, odloučenost od matky po porodu. Kojené/nekojené dítě, operace nebo bolestivý lékařský zákrok jako poporodní trauma.
Nodegen Hospital – HOSP – psychocysty z nemocničního prostředí a to v jakémkoliv věku (s respektem ke všemu, co dnešní lékařská péče nabízí...). Nešetrné sdělení
diagnózy. Problémy spojené s anestezií a stavy po operaci. Bolestivý vpich injekční
jehly v dětství. Pocit opuštění v nemocnici a jiné.
Nodegen Education – EDUC – psychocysty z výchovných a vzdělávacích metod od
pedagogů i rodičů. Nedocenění dítěte. Zesměšňování výkonu dítěte. Neúměrná zátěž.
Nucení do činností, do kterých se dítěti bytostně nechce a jiné.
Nodegen Sexuality – SXT – obsahy spojené s přijetím a vnímáním sexuality. Zvládnutí análních reflexů v dětství – chození na nočník. Sexuální traumata počínaje nevhodnými dotyky v dětství konče možným znásilněním nebo pokusem o znásilnění.
Poškození sexistickými narážkami…
Nodegen Accidents – ACC – traumata spojená s nehodami a přírodními pohromami.
Havárie a úrazy. Pády z výšek, z kola, koloběžky, ze stromu. Zážitek z požáru, povodjsemčionemocněla
psychic- la panu Jakešovi a tentokrát mu sdělila, janě. roce
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A v čem přesně mi metoda detoxikace
pomohla? Dnes už to můžu napsat –
úplně ve všem.

Joalis
Joalis info
info 5/2018
5/2018
15
Joalis
info
5/2018||| 23
21

BÝT ŽENOU

V našem seriálu o ženách jsme si v minulém díle povídali o menstruaci
a o problémech, které jsou s ní spojené. Nepravidelnosti, silné bolestivé
krvácení, nepříjemné křeče, ale i krvácení mimo cyklus, předmenstruační
napětí, podrážděnost – to vše může pořádně znepříjemňovat život.

Jak se zbavit výtoků?

V

ysvětlili jsme si také, že za většinou
problémů s menstruací stojí hormonální nerovnováha nebo přesněji
narušení rytmu hormonálních cyklů. Rozhodně je ale nezharmonizujeme užíváním
hormonální antikoncepce, jak se nám často
snaží vnutit gynekologové (antikoncepci samotné se budu věnovat v některém z dalších
dílů seriálu). Dnes se zaměřím na další nepříjemné problémy, které narušení hormonální rovnováhy a rytmu přináší: nepříjemné výtoky z vaginy.

Kyselé prostředí
Snad každá žena zažila ten pocit nepříjemného pálení až řezání, bolesti nejen sliznic,
vaginy, ale často i celého podbřišku. Když se
pak snaží intimní místa omýt, aby pálení ustalo, často se celý problém ještě zhorší a zintenzivní. Možná z toho vznikl mýtus, že se při
ženské hygieně nemá používat mýdlo, protože se naruší kyselé prostředí vaginy a přemnoží se kvasinky. Právě toho se chytili výrobci různých intimních gelů, kteří slibují, že
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při používání jejich produktů s kyselým pH
vás výtoky nebudou už dál trápit.
Jako všechno spojené se zdravím je skutečnost mnohem složitější. Ano, ve vagině je kyselé prostředí; to je ale výsledkem zdravého
organismu. Když si zdravá žena umyje pochvu mýdlem, nic se nestane a za pár hodin
se kyselé prostředí samo obnoví. Kvasinkám,
hlavně různým typům Candidy, kyselé prostředí zas tolik nevadí. Naopak. Nejlépe se jim
daří v rozmezí pH 2–8 a navíc svou činností
kyselé prostředí sami vytváří. Tyto mikroorganismy kvasí různé druhy cukrů, hlavně glukózu, sacharózu, maltózu a dokážou rozkládat i složitější cukry. Zkuste rozmačkat ovoce
a nechat ho pár dní v misce při pokojové
teplotě. Kvasinky, které jsou naprosto všude,
se rozmnoží, začnou zpracovávat cukr z ovoce a to následně zkysne. Kyselé pH je tak výsledkem zdravé bakteriální mikroflóry,
která ho záměrně vytváří, aby se zabránilo
přemnožení nejen kvasinek, ale hlavně jiných patogenních mikroorganismů. I prospěšné bakterie se živí cukry a zmíněným
kvasinkám je „kradou“. Když je ale v tkáni

cukrů nadbytek, snadno uživí jak užitečné
bakterie, tak i kvasinky, které se pak leckdy
přemnoží. Protože všechny mikroorganismy
potřebují ke svému životu potravu a prostor,
a ten je na sliznicích omezený, dokáže přežít
jen určité množství. Tyto mikroorganismy
pak mezi sebou bojují o potravu a o to, kdo
se na sliznicích udrží a v jakém počtu.

Sliznice vaginy
a její obyvatelé
Podobně jako na kůži, ve střevech nebo v dýchacím traktu, je sliznice vaginy v kontaktu
s vnějším prostředím a je obsazena tisíci různých druhů mikrobů. Vagina je jakýsi svalový
kanál, trubice, která vede z povrchu těla k děložnímu čípku, který uzavírá dělohu. Díky vagině můžeme otěhotnět, rodíme děti a odchází skrze ni i krev při menstruaci. Je tedy
evolučně připravena na to, že se do ní dostává ohromné množství patogenů a proto má
samočistící schopnosti. Ve sliznici vaginy dorůstají postupně ve vrstvách epitelové, krycí
buňky a olupují se. Je to podobné jako u kůže.

Nejsvrchnější, olupující se vrstvy obsahují
velké množství glykogenu, složitého zásobního cukru. Ten slouží jako potrava pro mikroorganismy, hlavně pro laktobacily. Ty se
do vaginy dostávají ze střev, proto je také
zdravá mikrobiota vaginy závislá na zdravé
mikroflóře ve střevě. Je nutné připomenout
zásadní preparát Joalis Activ-Col pro obnovu zdravého střevního prostředí. Laktobacily
pak produkují řadu látek: kyselinu mléčnou,
peroxidy, bakteriociny, které následně zabraňují množení patogenních mikroorganismů a kvasinek. Zároveň snižují obsah živin
na sliznicích a brání jejich obsazení novými
patogeny, které se do vaginy neustále dostávají.
Laktobacily nebo bifidobakterie jsou ve vagině důležité nejen pro udržení zdravého
prostředí, jejich úkol je možná ještě důležitější – obsadit střevo rodícího se dítěte a pomoci vytvořit zdravou střevní mikrobiotu. Ta
je totiž zásadní pro imunitu, metabolismus a
nervový systém. Její narušení je jednou z
hlavních příčin nemocí jako jsou alergie, ekzémy, autoimunitní poruchy, Crohnova
choroba, záněty střev, žaludku, ústní dutiny,
syndrom dráždivého střeva, metabolický
syndrom, intolerance potravin, poruchy
trávení a vstřebávání, rakoviny tlustého střeva, prsu, urogenitálních problémů a nervové
poruchy jako autismus, deprese, schizofrenie, obsedantně kompulsivní porucha, úzkosti a řady dalších potíží.

zům
nebo autismu… Zdravá mikrobiotaVveDETOXIKAČNÍ
logickým výtokem jsou velmi
rychle odplaPSYCHOSOMATIKA
PRAXI
vagině je důležitá nejen pro zdraví matky, ale veny. U sliznice, která je poškozená zánětem,
zásadně ovlivňuje zdraví dítěte a určitě by se s mikrotrhlinami způsobenými kvasinkami,
jí mělo věnovat více pozornosti. Zvláště pak se prudce zvyšuje možnost proniknutí virů
u žen, které plánují mateřství.
dále do těla. A neplatí to jen pro papillomaJak tedy souvisí hormonální rytmus a rov- viry, ale prakticky pro všechny přenosné
nováha s prostředím ve vagině a s jejím infekce. Díky estrogenu produkuje děložní číobsazením laktobacily? Zdravá sliznice pro- pek poměrně velké množství řídkého hlenu,
dělává v souladu s hormonálním cyklem který strukturou připomíná vaječný bílek.
cyklické změny a hormony řídí její růst i po- Ten má za úkol pomoci spermiím proniknout
stupné odlupování. Tím je zároveň zajištěno do dělohy a dále do vaječníků. Zajišťuje sperpříznivé prostředí pro laktobacily, které za- miím také zásadité prostředí, protože kyselé
braňují přemnožení patogenů.
pH by je mohlo poškodit. Jeho úkolem je
Kvasinky má v pochvě úplně každá žena. i očišťovat sliznice vaginy. Ženy, které znají
Ale pouze u té, která má zdravou sliznici, ne- a vnímají svůj organismus, většinou ví, kdy

Nový Nodegen

Kvasinky má v pochvě úplně každá žena. Ale
pouze u té, která má zdravou sliznici, nedojde
k jejich přemnožení a s tím spojeným
negativním důsledkům.
Normální vaginální
mikroflóra
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ní může vytvořit podmínky pro aktivaci právě mikrobiálních ložisek. Protože jsem
naštěstí byla relativně zdravá a imunita zakročila, brzy jsem se trichomonád zbavila
a žádné léky jsem tehdy nepotřebovala.

Léky versus detoxikace
v těhotenství
Těhotné ženy řeší však při výtoku složitý
problém: jakýkoli infekční výtok je totiž velmi nebezpečný jak pro ženu, tak pro její dítě.
Nejčastější příčinou předčasných porodů je
právě infekční zánět genitálního ústrojí. Zá-

Zdravá mikrobiota vaginy je závislá na zdravé
mikroflóře ve střevě.
A protože to byl starý a zkušený lékař, věděl,
že nejdůležitější je psychika matky, a tak mi
odkýval, že je to zřejmě z toalety. Což je samozřejmě nesmysl: patogeny na prkýnku, na
klice nebo umyvadle WC dlouho nepřežijí
a tak je pravděpodobnost nákazy infekční nemocí na toaletě velmi nízká. V této době jsem
ale ještě informační medicínu neznala a on
samozřejmě také ne. Dnes už vím, že mohlo
dojít k aktivaci mých mikrobiálních ložisek
anebo k nákaze z mého či partnerova dýchacího (či trávicího) traktu, kde trichomonády
velmi často přežívají. V těhotenství dochází
totiž k imunitním změnám a dočasné oslabe-

26| |Joalis
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roveň by žena k porodu měla jít se zdravou
poševní sliznicí. Kvasinky jsou velmi záludné: pokud se přemnoží, způsobují na sliznici
zmíněné mikrotrhliny a tkáň je křehká, nepružná a praská. Přemnožení kvasinek tak
může způsobit zbytečná poporodní poranění na vnějších, ale i na vnitřních rodidlech.
Jsou to potíže nepříjemné, bolestivé a díky
odchodu očistků se i špatně hojí. Nutnost šití
navíc může způsobit celou řadu problémů
v budoucnu. Klasické léky používané k potlačení kvasinek a patogenních bakterií či
prvoků mají ale nezanedbatelné vedlejší
účinky. Jeden z nejčastějších dotazů, který do-

stávám, proto je, zda je možné použít preparáty Joalis ke zmírnění těchto obtíží v těhotenství . Podle zákona to nejde: všechny potravinové doplňky pro těhotné a kojící ženy
a děti do tří let podléhají jiné legislativě
a jsou schvalovány v jiném režimu. Na druhou stranu se ale každý člověk rozhoduje
sám za sebe, za svoje zdraví. Já tedy většinou
odpovídám, že podle zákona se informační
preparáty používat nemají, ale osobně bych
je v případně akutních problémů nasadila raději než chemické látky. Přinejmenším při
prvním výskytu příznaků výtoku. Obecně ale
není dobré se v těhotenství pouštět do celkové detoxikace. Pokud už ale nějaký problém vznikl, vždy je lepší snažit se ho vyřešit
co nejjednodušší a nejméně zatěžující cestou.
V případě výtoku jsou to hlavně dva preparáty: Candid a Fluorex. První z preparátů
více řeší problémy kvasinkového výtoku,
druhý výtoky jiného typu. A platí to samozřejmě nejen pro těhotenství. Tyto preparáty jsou vhodné i pro muže, kteří sice výtoky
netrpí (nemají vhodné podmínky pro množení patogenů), ale jsou přenašeči. V mužském urogenitálním ústrojí se tak může vyskytovat řada ložisek, které mají podobně
jako u žen vliv na plodnost.
U výtoků, urogenitálních infekcí a emočních
příčin problémů pohlavního
ústrojí ještě zůstaneme i v příštím díle a zaměříme se na detoxikační postupy, které vedou
k jejich trvalému vyřešení.
Mgr. Marie Vilánková

FOTO: www.shutterstock.com

odloupávání sliznice, aby bylo zajištěno dost
potravy pro prospěšné bakterie do konce
cyklu, kdy dojde buď k menstruaci, nebo se
oplozené vajíčko v děloze usadí a začne se
vyvíjet nový život.
V těhotenství se poměry ve vagině mění
a k regulaci mikrobioty dochází i ve střevech.
Organismus matky se tak připravuje na těhotenství, porod a kojení. Dochází ke ztrátě
rozmanitosti druhů, aby došlo ke kolonizaci
dítěte těmi nejprospěšnějšími a nejdůležitějšími mikroorganismy. Střevní mikrobiota se
také zaměřuje na to, aby se z potravy uvolnilo co nejvíce kalorií. Svým složením se tedy
mikrobiota gravidní ženy podobá té, kterou
mají obézní lidé, a těhotná začne i více přibývat na váze. Často se její organismus ani po
skončení kojení nevrátí zpátky k původní
druhové pestrosti, která je běžná pro štíhlé
lidi, a zbytečně přibývá na váze.
Pokud jsou ve vagině přítomna mikrobiální
ložiska různých patogenů, která se v těhotenství aktivují, dochází k nepříjemným
výtokům. To je pro ženu samozřejmě velmi
náročné. Někdy vznikají i emoční problémy
a jiné zátěže. Protože řada lidí nezná teorii
mikrobiálních ložisek, neví, že k nákaze může dojít i z vnitřku vlastního organismu. Těhotná žena pak většinou podezřívá svého
partnera z nevěry: najednou se jí objeví výtok a ona se jinde nakazit nemohla… Mně
osobně se to stalo během prvního těhotenství – v druhém měsíci se mi objevil žlutozelený, velmi silný pálivý výtok. Lékař mi sdělil,
že se jedná o trichomonády. A že jde o problém, který se nedá léčit, protože léky by mohly ovlivnit vyvíjející se plod. Bylo potřeba
vyčkat do dalšího měsíce. Ptala jsem se, jak
je to možné a odkud může nákaza pocházet.

tické dispozice. A pak prostě není jiná mož- dají se. Když se třeba někdo zamiluje, je de- Studujete také školu tradiční tibetské
nost, než se cítit líp! Vznikne tady zároveň toxikovaný raz dva, ale protože jde o chvil- medicíny. Můžete nám tuto oblast troi prostor uvědomit si, že některé věci nemu- kový stav, k celkové detoxikaci to bohužel ne- chu přiblížit? Nakolik to ovlivňuje i Váš
síme opakovat pořád dokola jako v začaro- stačí .
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pak
k tomu momentu,
člo(10:00-16:00)
osobne, mierne pokročilí a pokročilí terapeuti, poplatok 50 EUR
věk
opustí, může
se zaseso
volně
BBty programy
17. 12. 2018
Praktiká
Salviou a EAM******, Hlavné centrum, Kapitulská 17
(15:00-18:00)
poplatok
20 EUR/1hod.,
je potrebné sa nahlásiť
nadechnout.
Už nejede ve vlaku
po jedné
koB+K+BB
Skúška víc
na acertifikát
AŠD vyššieho stupňa
leji,
ale objevuje
se
těch
eventualit
má
(0102 2019)
osobne, on-line poplatok 20 EUR, po absolvovaní V. a VI. seminárov
možnost začít věci vědomě měnit.

Prednášky pre terapeutov – pokročilí 2. polrok 2018
☺

Čím více pročistíme tělo, tedy naše tkáně,
tím více budeme intuitivní. Začneme pak
objevovat spoustu věcí v sobě i kolem nás.
Vnímáte
tedy Joalis jako jednu
z nejlepPlánované
prednášky
na 2. polrok 2018 pre začiatočníkov
ších cest k této vnitřní proměně?
KE
6. 10. 2018
Seminár I* osobne, Hlavné centrum, Vodárenská 23
Upřímně
ano. Od malička poplatok
nám pořád50
někdo
(10:00-16:00)
EUR, v tom 25 EUR registrácia a zľava na preparáty na 1 rok
KE diktuje:
7. 10.
2018 rodina
Seminár
Hlavné centrum, Vodárenská 23
něco
společnost,
neboII**
part-osobne,
S dětmi na dovolené
(10:00-16:00)
poplatok 40 EUR, pokračovanie
I
ner…
A
my
se
snažíme
vyhovět
někomu
jinéBA 20. 10. 2018
Seminár I* osobne,
Hlavné
v roce
2014 centrum, Čečinová 3
mu, předcházet
konfliktůmpoplatok
a dělat všechno
(10:00-16:00)
50 EUR, v tom 25 EUR registrácia a zľava na preparáty na 1 rok
BA pro
21.
2018
Seminár
II**náosobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
dobře
ty10.
ostatní,
nebo máme
přílišné
(10:00-16:00)
poplatok 40 EUR, pokračovanie I
roky
sebe…
Tam Seminárny
je ten problémdeň
– Joalis, hotel Bratislava, Seberíniho 9, pozor zmena miesta konania!
BA sami
27.na
10.
2018
imunita (10:00-17:00)
totiž kopíruje našeosobne,
emoční poplatok
psychic- 65 EUR, Zaujímavosti v detoxikácii Joalis a vyhodnotenie najlepších
11.
Skúška 1. Hlavné centrá, Čečinová, Vodárenská a Kapitulská
kéB+K+BB
nastavení.
V 7.
tu chvíli
neví,
pro koho
máon-line, poplatok 1 EUR, po absolvovaní kurzu I+II
(14:00-15:00)
osobne,
alebo
pracovat,
může
na vlastní
tkáKE 10.
11. začít
2018i útočit
Seminár
III***(A+B+C)
osobne, Hlavné centrum, Vodárenská 23
poplatok
EUR, pokračovanie I+II
ně. Lidé (10:00-16:00)
se často mýlí: myslí
si, že mít50
se rád
KE 11. 11. 2018
Seminár IV**** osobne, Hlavné centrum, Vodárenská 23
znamená(10:00-16:00)
být sobecký. Alepoplatok
není to tak40– EUR,
jde tematický seminár
11. 2018A toSeminár
III***(A+B+C)
osobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
o BA
vnitřní24.
spokojenost.
je můj vzkaz:
být
(10:00-16:00)
poplatok 50 EUR, pokračovanie I+II
přísný
láskou,
otevřenýSeminár
a najít správnou
BA s 25.
11.být
2018
IV**** osobne, Hlavné centrum, Čečinová 3
(10:00-16:00)
poplatokimunita
40 EUR, tematický seminár
míru. Jakmile
najdeme rovnováhu,
B+K+BB
5. 12.
2. Hlavné centrá, Čečinová, Vodárenská a Kapitulská
začne
pracovat
pro
nás. Skúška
(14:00-15:00)
osobne, on-line poplatok 10 EUR, po absolvovaní skúšky 1.stupňa, III. a IV. seminárov

Mluvíte i o tom, že systém detoxikace by
měl člověk brát jako každodenní hygienu.
*seminár
úvod do problematiky
detoxikácie. Zoznámenie sa s rozdelením toxínov v ľudskom organizme a ich pôsobením.
Ano, celkováI –optimalizace
je jakousi vnitřV rámci seminára je vykonané ukážkové meranie. Účastníci si odnášajú DVD. Cena: 25 EUR + 25 EUR registrácia.
ní hygienou. To je asi nejvýstižnější a opravII – nadväzuje
seminár by
I. Účastníci sa naučia využívať čínsky pentagram v praxi a sú oboznámení s logickou
du**seminár
to tak funguje.
Myslím, že na
detoxikace
diagnostikou. Účastníci si odnášajú DVD. Cena: 40 EUR
se dříve nebo později měla stát součástí nor***seminár III – seminár III. A – teória (preberieme postupne teóriu merania na prístroji Salvia), seminár III. B – praktické
mální
hygieny, stejně jako je dnes normální
meranie na prístroji Acucomb a Salvia so sadami a EAM programom, seminár III.C - praktické postupy riešenia zdravotných
pravidelné
umývání
těla.aImunita
se totiž50
vy-EUR.
problémov
so Salviou
EAM. Cena:
víjí
od
začátku
lidstva,
ale
průmyslová
revo****seminár IV – nadväzuje na semináre III. praktické postupy riešenia zdravotných problémov. Cena: 40 EUR.
luce
v předminulém století proběhla neuvě*****seminár V + VI – nadväzné školenie určené pre mierne pokročilých a pokročilých terapeutov. 50 EUR
řitelně rychle. Změna je obrovská – a naše
******praktiká s EAV a Salviou a EAM programom – sú určené záujemcom, ktorí nemajú dostatok istoty
tělo
zvyklé tolik
toxinů denně
čis-a EAM programom a absolvovali semináre. Osobne v pobočkách firmy
priprostě
práci snení
prístrojom
Acucomb
a Salvia
tit.MAN-SR,
Jde to pouze
předpokladu,
s. r. o.zaCena:
20 EUR.že jsme na
tom psychicky velmi dobře, což je ale v dnešní uspěchané době dost těžké. Pokud nebloNa
uvedené
sa prihlasujte:
kujeme
emoceakcie
a nemáme
stresované tkáně,
e-mail:
jandova@man-sr.sk,
internet:
www.joalis.sk
toxiny naším
tělem jen procházejí
a neuklá-

Zmena plánovaných termínov seminárov je vyhradená!

Centrum Košice: Vodárenská 23, tel./fax: 055/ 799 6881, 0904 734 418
Centrum Bratislava: Čečinová 3, tel./fax: 02/4342 5939, 0903 311 063
Centrum Banská Bystrica: Kapitulská 17, tel./fax: 048/4156 186, 0911 758 008
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KRÁLOVSKÁ CESTA KE ŠTĚSTÍ

kovu umožňuje adaptaci na změnu prostře- Mikrotox. Odstraňuje všechny mikrobiální vznikají hlavně z metabolického zpracování
dí. Plíce velmi ovlivňují, jak si dokážeme na toxiny vznikající nejen z mikrobiálních loži- bílkovin a překyseleného prostředí. Preparát
znečištěné životní prostředí zvyknout a na- sek a chronických infekcí, ale i přírodní toxi- Non-grata je zase určen pro odvod všech
učit se vstřebané toxiny průběžně vylučovat. ny přijaté potravou nebo vdechnuté (napří- cizorodých částic a bílkovin. Tedy různých
Dle starobylých
textů
je Metabex
sídlem pylů,
této
sílyalergenů
místo
kořene
prachů,
jakoujsou
zvířecí chluVe výukových materiálech jsou tyto prepaklad plísňové a bakteriální
toxiny).
py
a
další.
Součástí
je
i
detoxikace
od cigareráty značeny zeleně.
Základní
preparáty
je
zase
určen
na
odstraňování
metabolitů
lidské páteře, přesněji v oblasti hráze. Jejím pradávným symbolem
na toxiny jsou čtyři. Odstraňují škodliviny vzniklých trávením a metabolickými proce- tového kouře a dalšího smogu, mikročástic
je stočený had, který čeká na probuzení. Poté by měl vylézt do „koruny“
z celého organismu, ze všech tkání, buněk sy. Odstraňuje například metabolity vzniklé a mikroplastů, které nadýcháme a sníme. Odnašeho
doslova
prolézt
páteřním
kanálkem,
následně
různé antigenya(látky,
na které reaa struktur. MindDren
odstraňujetěla,
všechnytedy
z lepku,
mléka, trans-mastné
kyseliny
a další straňuje
guje
imunitní
systém)
a
jejich
imunokompletoxiny z životního
prostředí
a
průmyslové
poškozující
tuky
z
organismu.
V
procesu
trási fontanelou (nejvyšším bodem na hlavě člověka) prorazit cestu ven
činnosti. Obsahuje v sobě i další preparáty – vení vzniká řada karcinogenních látek, bio- xy, tedy spojení antigenu a protilátky.
směrem
vzhůru.
i zátěže
vpravené do
například Antimetal, Ionyx, Antidrog, genních aminů a další toxiny, které tento pre- Non-grata odstraňuje
Toxigen… Pro detoxikaci toxinů vzniklých parát také odstraňuje. Zahrnuje i detoxikaci organismu očkováním, zahrnuje tedy i premetabolismem živých organismů je určen od biogenních solí; krystalků, purinů, které parát Deimun-Aktiv.
• MindDren – toxiny z životního prostředí, průmyslová činnost, toxické kovy, včetně emoční složky umožňující jejich vyplavení…
• Mikrotox – všechny mikrobiální toxiny, exo i endogenní (z vnějšku i zevnitř organismu)
• Metabex – všechny toxiny z jídla, jeho zpracování, metabolických procesů, metabolity z mléka, obilovin, biogenní aminy, poškozující tuky, lektiny, biogenní soli a puriny
• Non-grata – cizorodé látky včetně bílkovin, antigeny a jejich imunokomplexy, mikročástice, mikroplasty, prach, cigaretový kouř,
očkovací vakcíny

4. Emoce, stresy a psychosomatika
Další skupinu tvoří preparáty, které jsou zamě- skupinu zařazujeme k principu vody a k ledvi- zpracovat zasunutá traumata ovlivňující v těle
řeny na opravu poškozených emočních a stre- nám, orgánu citlivosti, intuice a vnitřní síly. naprosto vše včetně nervového a hormonálnísových vzorců. Jejich součástí je detoxikace Emocí, která ledviny nejvíce ovlivňuje, je strach ho systému (Nodegenu a jeho speciálkám se
struktur, které s nimi pracují. Emoce a stresy nebo naopak impuls k činnosti. Emočním pre- věnuje příspěvek Ing. Jelínka na str. 13 až 15).
Ostatní preparáty z tohoto okruhu, tedy Autojsou prakticky hlavní příčinou zdravotních parátům byla přiřazena modrá barva.
problémů. Zdravé emoční vzorce nás mají va- Firma Joalis vytvořila celou řadu preparátů, kte- imun, Anxinex, Egreson a další, nelze jednorovat
před nebezpečím
nebo
naopak energii
ukazovat ré řeší psychosomatické příčiny onemocnění značně zařadit pod základní emoční preparáty,
Dervišové
svým tancem
uvolňují
na možné výhody a životní příležitosti. Pokud a pomáhají opravovat poškozené emoční vzor- struktura není tak jednoduchá jako například
jsou ale poškozené nebo je nevnímáme a neří- ce. Mezi základní patří ty, které ovlivňují moz- u mikrobiologie. Doporučujeme tedy nejprve
utojimi,
síluzesilují
popisovanou
už různých
starými nevý- kové struktury: Emoce (amygdala), Streson použít preparáty nadřazené a tyto další nasadit
díme se
do příznaků
mudrci mají
v sobě
všichni
mocí. chodními
Oprava emočních
vzorců
je tudíž
pro– (hipokampus) a Depren (epifýza). Velmi důle- až v dalších detoxikačních kúrách podle výmuži izásadní.
ženy. Souvisí
s parasympazdravítedy
naprosto
V pentagramu
tuto žitým preparátem je Nodegen, který pomáhá sledků diagnostiky.
tickými reflexními programy uloženými
v nervovém systému křížové kosti, které jsou už bylo řečeno, při svém probuzení by měl vy- rá k ní patří. Energie Kundaliní dokáže být
• Emoce
– opravuje negativní
emoční
vzorce
v těle,páteří
které směrem
blokují detoxikaci,
poškozující
poruchy
a posuzování
celkem
tři: podvědomé
řízení stažení
vnitřstoupat
vzhůru. Podíváme-li
se emoce,
značně
divokáemocionality
a smyslná, řekl
bych až fyzicemočního
náboje
situací,
intuice,
detoxikace
amygdaly
ního svěrače konečníku, stažení vnitřního na zakřivení páteře detailněji, nemůžeme si ká. Vyšším záměrem by však mělo být její ne• Streson–
stresový
režim, který
vytváří stresové
a blokuje
detoxikaci,
poškozeníastresem,
detoxikace
hipokampu
svěrače
močovéuvolňuje
trubicenegativní
a třetím je
orgasmicnevšimnout,
že ji odhormony,
kostrče až
po vrcholek
spoutanost
dynamiku
přetavit,
očistit a přeNodegen
– otevírávzrušivost.
psychocysty,
opouzdřené,
emoce,
tabu,
stínyTři
duše,
potlačené
zážitky
ký •prožitek
a sexuální
Všechny
hlavypotlačené
tvoří jakési
tři a půl
„vlny“.
a půl
vy- véstnegativní
na vnitřní
vibrace tak, aby se postupně
• Depren
– řeší
nespavost,
depresi,
psychické
propady
a nevyrovnanost,
mimo jiné
epifýzu,silou
ovlivzmíněné
reflexy
jsouúnavu,
spojeny
s úlevouvyčerpanost,
orga- chýlení
střídavě
dopředu
a dozadu
nebo tři staladetoxikuje
jemnou, božskou
a ženskou
v člodopaminu
a serotoninu, tedy
hormonů
spokojenosti
dobré nálady
nismuňuje
a seprodukci
slastnými
pocity doprovázejícími
a půl
slastného
hlubokéhoanádechu
ženy při věku.
jejich zapojení. První dva mají přirozenou dosažení orgasmu – tedy v případě, že má již Kundaliní by se tedy měla správně otevřít
funkci navrátit tělesné substance zpátky do otevřenou korunu na nejvyšším bodě hlavy až v tom okamžiku, kdy bude jako proud
Země, odkud kdysi vzešly a nyní jí mají při- a dokáže se energeticky zcela odevzdat stou- značného tepla postupovat z křížové oblasti
nést ve změněné formě další užitek. Třetí pajícímu proudu energie a tepla až k fontane- a dosáhne vrcholku hlavy, koruny, tedy svéreflex jerozsáhlou
podobnýskupinou
aktu zasazení
semínka gramu
ho cíle
v lidskémPozději
těle. Pokud
této energii
stole a omladit
se jím.
detoxikace.
se většinou
na záklazařazeny
k principu dřeva, tedy orga- jení
Poslední
jsou komplexy.
stromu
Země, zkteré
níž má
růst.
Zde tedy nizované
jí vdiagnostiky
cestě nějakéz organismu
překážky, zablokuje
stagDrtivá většina
má ale tuto
energii spící dě
musí ještěse,
odvést
hmotylidí
vytvořené
z jednotlivých
Jsou
to do
preparáty,
jsou
poskládány
přenesené podobě
spermatu
vloženého
do buněk.
nuje a nemůže
stoupat.
Jako bariéry
jsou
a tudížTaneprojevenou.
Tato
sílacelek,
stoupá
od zbývající
toxiny, na
které komplex
už nestanásledně vytváří
vyšší
strukzv předchozích
čtyř skupin.
Komplexy
jsou
ženina lůna.
totiž umožněn
vznik
nového turu,
chápány
předevšíma imunita
psychosomatické
bloky
Zeměkterá
(od má
ženské,
povahy)
vzhůru
naše vylučování
mají omezenou
svoji jinové
inteligenci.
A právě
po- čil:
zaměřené
na Je
jednotlivé
zdravotní
problémy
a tímnejčastější
zajištěn i koloběh
umístěnéado
různých
míst naměsíce
páteři.seTyto
blok Nebi –tokfunguje
entitě jangové,
mužské. Pokud
se jí kapacitu
během
jednoho
zřídka
i v komplexech,
kdy slouaživota
řeší jejich
příčiny. bytí.
Ty preparáty, dobně
ky, které
si člověk
mnohdy
nesekteod
otevřejednotlivých
žena, stává sezátěží
celou,dochází
úplnou,kes velikou
z těla
vyloučits sebou
všechny
škodliviny,
vzniku podaří
které jsou zaměřené na jednotlivé orgány čením
útlého
mládí,problém
pak působí
na postavení pátedávkou
ženskostipreparátů.
a vším, co Ty
k tomu
patří.
Muž ré
zdravotní
způsobují.
účinných
dokáží
rychle
pentagramu,
a řeší nejen jejich nej- velmi
Divoká detoxikují
a smyslná
která je vjsou
průběhu
životado
postupně
si zaseod
probuzením
Kundaliní
aktivuje
svou ře,
Komplexy
rozděleny
několikadeforskučastější mikrobiální, toxické a emoční zátěže, ulevit
konkrétních
potíží. Jsou
to informovaná
doskupinu
podoby kyfóz,
lordóz či
skolióz.
Hadpodporují
energie Kundaliní
je také
u kořene
páteře stoanimu aobsáhlé
pomáhápreparáty,
mu to také pochopit
které je záhadvelmi pin.
První
tvoří lihové
kompleale
a urychlují
vylučování
to- mačně
Zdravá
páteř dodalší
sebefruktózové
může Kundaliní
bez
čený do
klubíčka, které
má tři a byly
půl otáčky.
Jak vhodné
nou ženskou
sílu.vAprvních
to se všíkrocích
razantností,
kte- xy
používat
po zahápro dospělé,
komplexy
xinů
z organismu.
Komplexy
v penta-

Jak může vypadat probuzení

T

síly

Kundaliní

5. Komplexy
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Lidská páteř
Abelie. Zařazujeme
sem i kapsle
úpravu
drobnému popisu a složení
se budu kresby
věnovat
problému
vstřebat a přivítat.
Síla,pro
které
se už Bambi, Bambiharmoni a detoxikační
Reprodukce
mikroflóry
Activ-Col
při překyselení
povedlo
prorazit
celý aústřední
páteřní Activener- set Bambi Oil. Pro dospělé sety Biohar- v budoucnu.
Jungovy pacientky
-Acid. Pro
děti
jsou určeny
preparáty
getický
kanál
– šušumnu
– jí pak
pomáhářady
při moni I, II a Psychoharmoni. Jejich popostupném a dalším srovnávání páteře do
optimální podoby. V konečném důsledku jde
Nejpoužívanější komplexy:
o to, aby páteř byla pevná a zdravá, tedy aby
• Activ-Col – mikrobiota trávicího traktu, imunita, metabolismus
pevnost těla byla v souhře s psychickou sta• Activ-Acid – překyselení organismu, prostředí střeva
bilitou jedince.
• Anaerg (Analerg) – potíže alergického původu, senná rýma, potravinové alergie…krční obratle
• Ekzemex
– ekzémy, jiné záněty a problémy kůže
Různé
způsoby
• Imun – imunitní problémy, nemocnost, oslabená imunita
probuzení
• Deuron – problémy močových cest a ledvin, záněty močového ústrojí, bolesti podbřišku
Tuto•energii
probudit srůzně,
to buď vě- pálení žáhy, nevolnosti, problémy s trávením
Heparlze
– problémy
játry aa žlučníkem,
domě,
nebo
nevědomě,
jaksi
mimoděk.
Jako systémem, častá nemocnost
• Pranon (Pulmo) – problémy s dýchacím
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JOALIS TÉMA

a vůbec si to neuvědomují. Tito šťastní jedin- bourat a nasměrovat nás jinam, než jsme věku přesně ukazuje, na kterých místech
ci jdou vyrovnaně a spokojeně životem, jsou původně měli v plánu. Jedná se tedy o pře- těla má nějaké bloky, tedy kde stagnuje jespontánní a kreativní, dělají v životě přesně konání strachu vystoupit ze svého života ho energie. Terapeutický účinek vidím zase
to, co je těší a baví a neřeší v sobě žádné křiv- drženého pod kontrolou, vykročit ze svých v tom, že vnímanými vjemy při rezonancích
dy. Spontánně si nacházejí partnera na celý myšlenkových ulit vstříc spontaneitě, kreati- (obrazy, rotace, zvuky, vůně…) se klient poživot a v civilním životě jsou zdravě úspěšní. vitě a improvizaci. Potlačit bázeň nechat se stupně v problematických místech odblokoNa Verself terapiích jsem několik takových měnit něčím větším než je naše ego, něčím, vává a vjemy, které se z jeho podvědomí
šťastlivců tedy
měl. Zajímavé
je to, že dvaceti
někteří co jsme
doposudmá
neznali,
nepotkali
a je nám vynořují,
jsou velmi
mocným léčebným náNyní,
po téměř
letech,
Joalis
v běžném
prodeji
k dispozici
strojem
(popíšeme
si
Tomu, kdo
téměř dvě stě preparátů. K tomu musíme připočítat ale i množství později).
těch, které
o otevření Kundaliní dlouhodobě usiluje
se dají vyrobit na objednávku, takzvané speciálky. Jaka se
v tomto
z nějakého
důvodusložitém
se mu to nedaří, může
právě
Verself
tuto
cestu
podstatně zkrátit
systému vyznat a který preparát na co použít?
a ulehčit. Navíc se jedná o metodu nanejvýš
Klíčem je pochopit strukturu a systém.
bezpečnou, vlídnou a dobrodružnou.

Velký přehled preparátů
Tuto energii lze probudit různě, a to buď
vědomě, nebo nevědomě, jaksi mimoděk.
Za nejbezpečnější a nejjemnější cestu osobně
považuji rezonanční metodu Verself.

z nich necvičí jógu, ani se nezajímají o žádné to neznámé. Překážkou na této cestě bývají
východní filozofie.
tři základní druhy životních postojů, které si
Naproti tomu jsou lidé, kteří se této energie podrobněji popíšeme v následujících kapitoobávají, právě kvůli výše zmíněnému syn- lách.
dromu. Převážně jsou ale tyto strachy Verself rezonance však do zpřístupnění
neoprávněné.
Podle systém
mých zkušeností
po- toxikaci
a probuzení
Kundaliní
nikoho neojďme si tento
nyní nejena vymůžeme
rozdělitenergie
do pěti základních
znatků
totižalevětšinu
podvědomých
nutí – toto vědomé otevření se není úplně
světlit,
také graficky
ukázat. To obav
nám skupin:
představuje
kontrolya nad
umožní strach
lépe si ze
všeztráty
zapamatovat
na- pro každého a opravdu záleží jen na klientosvým
nad
seboupoužívat
samým, nad
plány vi1.
samotném
učit
seživotem,
preparáty
správně
a vhodně
Dreny a na jeho cíli. Práce s vibračním
a předsudky. Na
Tedy
nad tím,
co má člověk
a s mandalami během terapie přináší
kombinovat.
začátek
je velmi
důležitév žisi tělem
2. Mikroorganismy
votě přesněže
stanovené
co si předsevzal,
zdravotní
zopakovat,
všechnyapreparáty
jsou prour- znatelné
3. Toxiny
(jedy) a psychosomatické zleptože tato
reflexní síla proudí
z nevědomí
všem,
kdoajipsychosomatika
absolvují. Je totiž dobčeny
pro odstraňování
různých
typů to- šení
4. úplně
Emoce,
stresy
a můžeZ naše
dosavadní
představy
značně
na- rým
diagnostickým nástrojem, protože čloxinů.
hlediska
informační
medicíny
může
5. Komplexy
být toxinem naprosto cokoli, co organismu
S probuzením
může pomoci
jógy si, že skupin je pět. Číslo pět se
škodí.
Jedovaté spící
látky,energie
mikroorganismy,
našei cvičení
Všimněte
emoce, dokonce vlastní tkáně a buňky. Tyto těm, kteří pracují nejen s informační medicítoxiny a tedy i preparáty určené k jejich de- nou, ale i dalšími alternativními směry,

Projevy Kundaliní
V minulém článku jsem popisoval svůj osobní zážitek při spontánním probuzení Kundaliní pomocí vizualizace rotací čaker, které se
odehrálo v létě 2011. Více než deset let před
tímto zážitkem jsem o této síle četl různé
články a musím přiznat, že už tehdy mě velmi
lákalo tajuplnou
mýty opředenou
energii
okamžitě
asociuje as pentagramem.
Není
divu,
okusit. I přesto
k probuzení
této Kundaliní
pentagram
je symbolem,
vzorcem
tvoření
došlo „náhodou“,
nebylo
to tedyho
mým
světa,
vývoje, evoluce.
Najdeme
ve prvotvšech
ním cílemvesmíru
při tehdejší
aktivitě.
Tento postoj
rovinách
včetně
nás samotných.
Je
je velmilidského
podstatným
momentem
mapou
organismu
a díkyinípřisepráci
můs osobními
mandalami
s obrazy, které
se
žeme
v člověku
vyznat a–vystopovat
původ
klientům
při terapii
Verself objevují.
Rozluštěřady
problémů
a zdravotních
obtíží.
Pentaní rébusů,
kterétaké
v sobě
obrazy ukrývají,
gram
obsahuje
pěttyto
základních
vzorců,
živlů – oheň, země, kov, voda a dřevo. A ke
každému tomuto vzorci můžeme přiřadit jednu skupinu preparátů. Začneme vrcholem,
principem ohně.

a jejich struktura

P

1. Dreny a herby
Dreny a herby jsou preparáty, které jsou zaměřeny na detoxikaci našich vlastních buněk, tkání, orgánů a také všeho, co buňky vytváří, včetně tělesných tekutin. Člověk může
být zdravý, pouze pokud jsou zdravé jeho
buňky. Jedním z hlavních úkolů drenů je z našich buněk a tkání odstraňovat mikrobiální
ložiska. Ta jsou cizím elementem, sledují úplně jiné cíle, než je náš spokojený život, ale bohužel se stala naší součástí. Cizí mikroorganismy si přebudovaly naše buňky a tkáně tak,
jak vyhovuje jim, a nás poškozují. Je tedy nutné je za pomoci imunitních buněk z organismu odstranit. Dreny naší imunitě ukazují,
která konkrétní místa jsou cizími mikroorganismy obsazena a která je tedy potřeba očistit a mikroby odstranit. Zaměřují imunitní
pozornost na jednotlivé orgány či tkáně. Tím,
jak se mikrobiální ložiska a jejich sítě rozpadají, dochází k odstraňování emočních a stresových toxinů. Mikrobiální ložiska a poškozené emoční programy jsou dvě tváře jedné
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mince – jedno nelze oddělit od druhého.
Emoční a mikrobiologické odblokování orgánů umožňuje uvolnění i dalších toxinů, které jsou součástí ložisek, jako jsou metabolity,
mikrobiální, anorganické a další toxiny. Dreny odstraňují i naše vlastní poškozené buňky, které už nepracují tak, jak by měly, tedy
pro dobro celého organismu. Takovým příkladem může být třeba i nádorová buňka.
Často je ale i z orgánů potřeba odstraňovat
staré, nevýkonné buňky, které zabírají místo
a brání regeneraci. Protože dreny v pentagramu můžeme přiřadit k principu ohně, jsou
ve výukových materiálech nově značeny červenou barvou. V každé naší živé buňce hoří
v mitochondriích pomyslný oheň, který spaluje potravu a přeměňuje ji na využitelnou
energii. Emoce radosti spojená s principem
ohně vzniká, pokud tvoříme. To ale nejde bez
zdravých buněk. Dreny a herby tvoří nejrozsáhlejší skupinu preparátů: prakticky na každý orgán, na každou malou část organismu

máme k dispozici konkrétní preparát. Existují ale dreny, které detoxikují poměrně velké celky, některé jsou zase úzce zaměřené. Do
základních drenů patří preparáty určené na
okruhy orgánů podle pentagramu: CorDren,
VelienDren, RespiDren, UrinoDren, LiverDren. Můžeme sem také zařadit Supertox, který detoxikuje základní typy buněk
(pojivovou, epitelovou, svalovou a nervovou).
Většina dalších drenů je zahrnuta v těchto
základních slučujících a nadřazených preparátech (například detoxikace slinivky je
zahrnuta ve VelienDrenu, zároveň ale existuje samostatný preparát na slinivku PankreaDren).
Vedle drenů na tělesné orgány nesmíme zapomenout ani na nervový systém. K základním preparátům v této oblastí patří hlavně
Cranium, Cortex, Medulon, Mezeg, vedle
nich existuje i řada dalších. Podrobnému popisu drenů a herbů věnujeme následující číslo bulletinu.

FOTO: www.shutterstock.com

Pozice kobry je vynikajícím prostředkem pro uvolnění nahromaděné energie při Kundaliní syndromu. Její název a spojení s hadí
silou nejsou zřejmě náhodné.
totiž přichází většinou nečekaně, neplánovaně. Stejně tak se nedá naplánovat ani probuzení Kundaliní (většinou se usilujícímu
člověku zjeví v okamžiku, kdy už to jaksi neočekává). Poté, co se tato síla probudila ve
mně, představoval jsem si, že bude úplně stačit se jí poddat a nechat ji, ať si dělá, co chce.
Mým zdravotním přáním bylo zpevnit si páteř – a to od hrudní až po krční oblast. V této
části jsem totiž cítil značnou zatuhlost danou
rodovými modely, fyziologií ze strany otce
i matky i následkem ošklivého pádu na horském kole. Podle toho, co jsem se dočetl
v moderních i starých knihách, jsem se domníval, že náprava bude zcela v moci této
probuzené energie a byl jsem si vědom i toho, že to bude dlouhodobější proces. Už v létě 2013 jsem však vytušil, že to s mojí představou nebude až tak jednoduché. Celou tu
dobu jsem s probuzenou energií chodil, pracoval i sportoval, poznával ji a uvolňoval
jsem pro ni v sobě cestu. Avšak jak v těle sílila, dávala mi zřetelně najevo, že dosud neprostoupila přes krční oblast. V srpnu jsem
začal trpět stavy velkého přetlaku v těle, které přicházely náhle a byly fyzicky velmi nepříjemné. V tu dobu jsem byl vděčný, že jsem
se na Srí Lance naučil některé ásány, které mi
vždy aspoň na chvíli pomohly tuto energii
rozvést do celého těla a ulevit si tak, že jsem

Jedná se o překonání strachu vystoupit ze
svého života drženého pod kontrolou, vykročit
ze svých myšlenkových ulit vstříc spontaneitě,
kreativitě a improvizaci.
vůbec mohl spát. Ve sprše jsem si pouštěl horkou vodu na maximum a prohříval si místa
okolo bederní a hrudní páteře. Divil jsem se,
že mě tak horká voda nepálí… Když jsem v září vyjel na výlet na silničním kole, nemohl
jsem na něm kvůli tlaku úzké sedačky na oblast hráze vydržet.
Mentálně jsem věděl, že se jedná o onen
Kundaliní syndrom a podvědomě jsem s těmito projevy i souhlasil, protože jsem přeci
tuto energii toužil detailně poznat. O to jednodušší bylo tyto stavy přijmout a projít jimi.
Nevěděl jsem však úplně jak, a tak jsem zkoušel najít pomoc zvenčí. Neznal jsem v té době
nikoho, kdo by mi poradil, pouze jsem tušil,
že jediným řešením bude nějaký lektor jógy,
který už má s podobnými zážitky zkušenosti. Když jsem pátral na internetu, první, co mi
po zadání hesla Kundaliní vyskočilo, byl
čtrnáctitýdenní kurz s názvem Bezpečné probuzení Kundaliní energie. Neváhal jsem

a ihned se přihlásil. Bylo to přesně to, co jsem
tehdy potřeboval. A tak jsem ve svém životě
opět použil prostředků jógy, tentokrát k tomu, abych probuzené energii pomohl prorazit cestu přes zablokovaná místa v těle. Jasně
se mi potvrdilo, že v životě k nám přicházejí
události, které se zdají být přesně načasovány
a připraveny pro danou chvíli. V tomto případě jsem měl dojem, že kurz je vypsán právě pro mě (i když stejný pocit mohl mít kdokoliv ze zhruba dvaceti účastníků…).
V příštích podzimních týdnech jsem měl při
práci s probuzenou energií zakusit něco nanejvýš dobrodružného a vzrušujícího: v průběhu kurzu se mi totiž opravdu povedlo to,
že energie doputovala až do
samotné koruny. Pocity z toho byly neuvěřitelné, téměř
nepopsatelné. O tom ale zase
příště.
Ing. Vladimír Jelínek
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BAMBI KLUB
NOVINKY

Novinky v prodeji

Výstava Zdraví a Duše
Dovolujeme si vás pozvat na již tradiční výstavu Zdraví a Duše, která se koná 21. až
23. září 2018 v Ostravě na výstavišti Černá louka. Hlavními tématy jsou letos
alternativní medicína, bio, zdravá výživa, esoterika a feng-shui. Cílem celé akce je
motivovat širokou veřejnost k pozitivním změnám v životním stylu a ukázat, jaké jsou
možnosti a jakým způsobem se dá „zdravěji žít“. Najdete zde známé i zcela nové obory
a techniky, jejichž společným jmenovatelem je zdraví, sebepoznání, duchovní obohacení
a osobnostní rovnováha člověka. Výstava je, jako jediná v České republice, postavena na
principech učení feng-shui. Firma Joalis zde bude zastoupena ostravským Centrem
metody C. I. C., které bude nabízet ukázkovou diagnostiku a poskytovat informace všem
zájemcům. Součástí oficiálního programu bude zároveň přednáška, která představí
metodu a její možnosti širokému publiku.

Letní škola
2018 v Polsku
Stejně jako u nás, i u našich severních
sousedů se v létě konalo setkání
detoxikačních poradců Joalis. Letos se
v Gdańsku sešli už po třinácté, opět
pod taktovkou firmy PCPZ Danmed.
Během celého týdne se odehrávala
spousta zajímavých přednášek,
lektoři kladli poutavé otázky ohledně
celé metody, nouze nebyla ani
o překvapení a novinky z řad
posluchačů. S velkým zájmem se setkaly přednášky Mgr. Vilánkové o problematice
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V poradnách se velmi často setkáváme
s klienty, jejichž detoxikace je značně
zpomalena emocionálními bloky. Jde
většinou o hluboko vryté vzorce
a události z dětství, kterým v terminologii
Joalis říkáme pschocysty. Vjemy a zážitky
spojené s původní situací omezují pak
člověka v opravdovém vnímání a prožití
současné situace a dochází u něj
k odpojení mysli od těla. Organismus se
zkrátka přehltí a zhroutí. Nastane stav
agrese, ustrašené rezignace nebo člověk
upadne do pocitu bezmoci. Preparát
Joalis Nodegen těmto skrytým vzorcům
a zážitkům účinně čelí a vyrovnává se
s nimi, a to za pomoci našeho podvědomí,
tedy našich snů. Aby byl však efekt ještě
větší, vzniklo devět speciálních mutací
tohoto preparátu, které jsou nyní
skladem ve všech expedičních
a distribučních centrech. Vzhledem
k tomu, že se vždy jedná o speciální
preparát, objednávejte pod názvem
Joalis InfoDren – NODEG +
specifikace, viz článek na straně 13–15.

D

v postýlce, zatímco Škatulata, škatulata…
druhé má oči dokořán
Byli jednou jedni odborníci a ti se usnesli, že
i po hodině intenzivního sestaví tabulky. Tabulky na děti. V nich stokonejšení? jí, jak mají růst, jak mají přibírat, kolik toho

mají vypít a sníst a jak moc mají spát. Nejeden pediatr skrze tyto tabulky na dítě nahlíží. A my rodiče si potom z ordinací odnášíme
dobrý, nebo špatný pocit. „Moje dítě málo
spí.“ „Moje dítě příliš spí.“ „Moje dítě se vymyká tabulkám.“ Otázkou zůstává: dají se
bytosti tak různorodé a originální, jako jsou
právě děti, uzavřít do škatulek?
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Prosím, spinkej!

Pokud jste zastánci udržitelného
životního prostředí nebo hledáte vhodný
dárek pro vaše blízké, nenechte si ujít
koupi praktické skleněné lahve
a multifunkčního šátku! Ve spolupráci
s českou firmou Drinkit s. r. o. jsme
nechalitabulek
vyrobit znovuplnitelné
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pevnost a oproti lahvím z plastu
následovně:
do15vody
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všechny vjemy, které za bdění
přijaly z vnějšího světa. Jsou dny, kdy spinkají krásně,
a dny, kdy jim to zkrátka nejde. Na vině mohou být desítky faktorů, o nichž si povíme
v následujících odstavcích. Nicméně, je dobré

si uvědomit, že dítě není stroj a jeho potřeby
spánku mohou kolísat, například spolu
s tím, jak objevuje svět…
• Není dobré nutit děti spát. Samy nejlépe vědí, kdy a jaký spánek potřebují. Už od kojeneckého věku se jim během dne střídá
spánek lehký a hluboký. Proto někdy
budou spát dvacet minut a jindy dvě hodiny. Na nás rodičích je naučit se jejich spánkový režim respektovat, nikoli předkládat
jim svůj.
• Výjimkou je noční spánek, na který je
dobré dítě pozvolna učit, a to nejlépe brzy
po ukončení šestinedělí. Noční spánek je
vydatný a dítě, stejně jako dospělý, během
něj sílí. Zatímco novorozenci nedokáží rozlišovat mezi dnem a nocí, kojenci už tuto
schopnost mají, proto bychom ji měli podpořit. Ideální je zavést večerní rituál
(koupání, příjemná masáž dětským olejíčkem, pohádka na dobrou noc, tlumené
světlo i hlasy).

TIP JOALIS:
Dětský spánek je důležitý, proto bychom jej měli podporovat,
nikoli o něj děti okrádat. Pokud je příčinou nespavosti
předrážděnost, zvolíme oblíbený Bambi
Hyperaktiv. Skvělou volbou jsou oleje
z řady Bambi Oil. Jejich pečující složka
chrání kůži, příjemná vůně se postará
o relaxaci a informační složka pomůže
šetrně detoxikovat přesně tam, kde to
citlivý dětský organismus potřebuje.
dělat, tak jsem s ní šla k doktorovi. Ten mi
doporučil dávat jí půl prášku na spaní,“
vzpomínala nedávno moje babička na spánkové potíže jednoho ze svých dětí. Prášek na
spaní mu tenkrát, před padesáti pěti lety,
nedala. Přišlo jí to poněkud drastické… A skutečně, hypnotikům by se měli vyhýbat i dospělí, natož nevyzrálý organismus miminek. Pokud dítě nemůže usnout, nebo naopak
usíná více, než je běžné, ale po pár minutách
se budí, je na místě hledat příčinu.

Především poslední
zmíněný faktor hraje ve
spánkovém režimu dětí
jednu z hlavních rolí.
Problémy se spánkem
jsou častěji, než si dokážeme představit, vyvolány paradoxně přemírou podnětů z okolí. Ty dítě neunaví, jak by
se mohlo zdát, ale vedou naopak ke zvýšení
aktivity mozku, který pak není schopen regenerovat.

„Naše Dáša jako miminko vůbec nespala. Tou jsou nejčastěji:
Řvala, řvala a řvala. Už jsem nevěděla, co • hlad, nebo naopak přesycení,
• kolika,
• mokrá nebo špatně padnoucí plínka,
• zvýšená teplota, růst zoubků,
• snaha upoutat pozornost / přivolat rodiče,
• noční můry (velmi často se vyskytují v období od 6 měsíců),
• zvýšená aktivita mozku.

Vyhněte se proto:
• nákupním centrům a místům, kde je umělé světlo a nadměrný hluk,
• jízdě v kočárku bez připoutání, ta vyvolává
nepřiměřené otřesy, které se sice dětem líbí, ale k lepšímu spánku nepomůžou,
• častým a dlouhým výletům mimo domov
a místům, kde je více lidí.
Alena Polakovičová

Hledejte příčinu

6 tipů pro zdravý dětský spánek

Najít správnou míru spánku pro naše děti je prakticky nemožné. Najdou a stanoví si ji samy. My
jim však můžeme ke kvalitnějšímu spánku pomoci, a to následujícími způsoby.

1.

Dítě potřebuje být také samo se sebou. Tím nenabádáme k „vyplakávacím metodám“, pokud však dítě v postýlce začne plakat, není nutné k němu okamžitě běžet. Dejme mu prostor
a čas, aby se uklidnilo samo. Když to nejde a pláč se stupňuje, přichází na řadu konejšení.

2.
3.

Nikdy nedáváme dítě spát „za trest“! Spánek má být krásná odpočinková aktivita, kterou by dítě mělo mít spojenou s příjemnými stimuly.

FOTO: www.shutterstock.com

Děti milují rutinu, tak jim ji dopřejme! K oblíbeným večerním rituálům patří čtení pohádek, krátké mazlení, zpívání nebo poslech relaxační hudby. Kojenci fantasticky reagují na jemnou olejovou masáž!

4.

Místnost, v níž dítě spí, by měla být dobře vyvětrána, ideálně na teplotu kolem 18–20 °C.
Dítě na noc příliš neoblékáme, stačí příjemné bavlněné pyžamko a spací vak, případně prodyšná deka.

5.
6.

Pokud počasí dovolí, několik hodin denně by dítě mělo strávit na čerstvém vzduchu,
ať už v kočárku, na dece, na výletě či na hřišti.
Dítě před spaním nepřekrmujeme! Spokojené bříško je sice jedním z předpokladů kvalitního spánku, nejedná se však o bříško přeplněné. To většinou způsobí pravý opak.
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S pokojom a bez stresu s prípravkami Joalis

Nalaďte sa na vlnu
našich bylinných prípravkov
na upokojenie nervovej sústavy

a dajte zbohom stresu!

Prípravky Joalis sú spracované unikátnou technológiou,
ktorá optimalizuje účinky obsiahnutých bylín.

Viac informácií na www.

.sk

