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EDITORIAL

Vážení a milí čtenáři,
konečně je tady. A vždy
vítáno. Ano, myslím JARO.
Všude kolem probíhá
nekonečný cyklus
znovuzrození, vše
radostně pučí a kvete.
Neznám snad nikoho, kdo
by tenhle roční čas neměl rád. Dopřejte si
tedy nyní malý luxus v podobě procházek
do přírody a pořádně si je vychutnejte. 

S jarem úzce souvisí i některé články
tohoto bulletinu. Komplex Joalis Ekzex,
kterému jsme dali prostor v rubrice
Hlavní téma, je totiž preparátem, který je
vhodný do všech kúr v případě  alergií,
které dokážou nejvíce potrápit právě
v tomto období. Je také nejvyšší čas
připravit svou pokožku na léto a na dobré
vstřebávání vitaminu D. Jak? To se dozvíte
v příspěvku Marie Vilánkové Pod
pokličkou. Alergiím a ekzémům se
věnuje také článek Bambi klubu. 

Nodegen RELT je jedním z oblíbených
emočních preparátů. S jeho pomocí se
můžete zbavit nepříjemných traumat,
která vznikla následkem nevyřešených
nebo složitých mezilidských vztahů.
A ruku na srdce – tato témata se týkají
téměř každého z nás.

Být ženou je někdy pořádný oříšek.
Třeba když se musíte vypořádat s novou
rolí maminky a s všudypřítomným tlakem
reklamy. Protože i v tomto případě platí,
že nejlepší je používat zdravý selský
rozum.

Alena Novotná je jednou z kmenových
terapeutek brněnského Body Centra. Její
příběh si přečtěte v rozhovoru rubriky
Profil.  

Jak zacházet s osobními obrazy,
obdrženými během práce na sobě
prostřednictvím metody Verself, doporučí
Vladimír Jelínek v Královské cestě ke
štěstí.

Jan Kroča nás tentokrát zavede na silná 
a krásná místa česko-rakouského
pohraničí. 

Přeji vám krásné jaro a pěkné počtení!

Jitka Menclová 
šéfredaktorka 
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Chraňte se proti virům
preventivně    
Na přelomu zimy a jara každoročně útočí respirační a jiné viry. Je
proto na místě chránit se preventivně. Proto doporučujeme použití
našich jedinečných přípravků na všechny typy a skupiny patogenů.
Jde o preparáty Gripin, Antivex a RespiDren. Pokud byste
cestovali do Asie nebo měli mezi klienty někoho s podezřením na
přítomnost koronaviru, dá se ve Strakonicích objednat i speciálka
vyloženě na tento virus (jinak je součástí Antivexu i Gripinu). 

Soutěž 
s Bambi klubem    
Ve 14 dětských koutcích v nejnavštěvovanějších obchodních centrech po celé České
republice jsme během ledna rozdali několik desítek sad přípravků z řady Bambi. Malí
návštěvníci měli z vyhraných dárků velkou radost. Srdečně blahopřejeme!

Infodopis
součástí
bulletinu       
V letošním roce zavádíme
i novinku, která se týká
pravidelných infodopisů. 
Od tohoto čísla bude těmto
informacím věnován vnitřní
dvojlist bulletinu – ten si budete
moci z časopisu lehce vyndat
a dále s ním pracovat nebo si ho
uložit si do svého archivu. Termíny
všech vzdělávacích kurzů
i mimořádně konané semináře
budou uvedené v zadní části
bulletinu tak, jak jste byli doposud
zvyklí. 

Spolupráce 
s Pravým domácím časopisem
Od ledna jsme zahájili spolupráci s Pravým domácím
časopisem. Pravidelně zde bude vycházet materiál v podobě
osvětových článků či kazuistik. Rádi bychom naši unikátní
metodu dostali do širšího povědomí a tento časopis nabízí

vhodnou
platformu, jak
oslovit  podobně
laděné lidi. V únorovém čísle se
například objevila kazuistika
alergie jedné z klientek,
terapeutky Karly Fucimanové
z ostravského centra C. I. C. 

Besedy s Marií
Vilánkovou 
V rámci přednášek ke knize Léčba
informací se na Marii Vilánkovou můžete
těšit 31. března od 18 hodin na obecním

úřadě v jihočeských Čepřovicích u Strakonic nebo 23. dubna na
západě Čech – konkrétně v Karlových Varech (zde se přednáška koná od 17 hodin v sále
Krajské knihovny ve Dvorech). S autorkou úspěšné knihy se máte šanci potkat i v rámci
Yogafestu v českobudějovické Solnici, a to v sobotu 25. dubna od 12:30
(www.restauracesolnice.cz). A pokud jste z Beskyd a okolí, přijďte do Rožnova pod
Radhoštěm, kde se beseda uskuteční v Centru Zdravé Já 14. května od 17 hodin.  
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TÉMA JOALIS 

M
álokdo dokáže správně odpovědět
na otázku, jaký orgán v našem těle
je největší. Jedná se totiž o kůži. Je-

jí celková plocha u dospělého člověka dosa-
huje velikosti cca dva m2 (samozřejmě podle
výšky a váhy). Váhově jde přibližně o 5–9 %
celkové hmotnosti, tj. kolem 6 kg. Jen pro po-
rovnání – mozek nebo játra váží okolo 1,5 kg,
plíce 700 g. 

Naše podvědomí ale důležitost tohoto orgá-
nu vnímá: není to tedy jen ochranný orgán,
hraje důležitou roli také v komunikaci mezi
jednotlivými lidmi a výrazně spoluvytváří na-
ši osobnost. Proto o kůži podvědomě velmi pe-
čujeme. Důkazem může být například neuvě-
řitelné množství různých krémů, masek,
líčidel, odličovačů apod., které jsou na součas-
ném trhu… Lidé vynakládají nemalé peníze ta-
ké na plastické operace, různé tělesné výplně,
tetování, nebo třeba za šperky a další zdobení,
které někdy hraničí se vkusem a sebeznetvo-
řením. Všimněte si, že prakticky ve všech kul-
turách se vzhledu přikládala velká důležitost 
a kůže se zdobila. A to více či méně dokonalý-
mi prostředky a způsoby. To vše vedlo po-
stupně k obrovskému rozvoji kosmetického
průmyslu – dokážete si představit, kolik peněz
lidé utratí za všechny ty prostředky, o nichž
mnozí ani netuší, k čemu přesně slouží? A ko-
lik investují do různých plastických či derma-
tologických úprav? Pokud použijeme metafo-
ru, můžeme říci, že v přeneseném slova smyslu
jsou peníze energie a kůže je náš displej. A my
se většinou zaměřujeme na přeprogramování

nebo přemazání tohoto displeje. Jenže mno-
hem efektivnější by bylo obrátit se do svého
nitra a soustředit se na emoční programy, po-
dle kterých se ten pomyslný displej zobrazuje
a funguje; jedině tak budeme vyzařovat vnitř-
ní krásu a jedinečnost. Detoxikace tak může
být jedním ze způsobů, jak kůži uzdravit, a to
pomocí změny v našem nitru. Samozřejmě –
kůže jako obrovský a důležitý orgán může sa-
ma o sobě obsahovat řadu toxinů, které po-
škozují nejen přímo její povrch, ale zásadně
ovlivňují i naše vnitřní prostředí. A právě na
něj a na to, jak se zbavit toxinů, se zaměříme 

v dnešním článku. Dozvíte se i něco o propo-
jení kůže s dalšími orgány, a také to, jak se je-
jich vliv může na kůži promítnout. Problémy
kůže mají dvě hlavní příčiny a v jejich řešení se
tedy musíme zaměřit na dva hlavní kroky:
• Detoxikace samotné kůže a podkoží,

obnovení kožní bariéry a obnova
zdravého kožního mikrobiomu.

• Zklidnění zánětu kůže a podkoží. Zá-
nět je často vyvolaný imunopatologic-
kými reakcemi (alergie, autoimunitní
choroby), chronickými infekcemi ne-
bo psychickým stresem a vypětím.

V dnešním hlavním článku
budeme pokračovat v popisu

jednotlivých komplexů –
tentokrát se zaměříme na
jeden z nejprodávanějších
komplexů, a tím je Ekzex.
Podle názvu by se mohlo

zdát, že je určen hlavně pro
ty, kteří trpí ekzémy. Jeho

zaměření je ale širší
a dokáže pomoci při všech

možných problémech s kůží.
Dozvíme se, že zdravá kůže

není důležitá jen pro náš
dobrý pocit z toho, jak

vypadáme, ale že výrazně
ovlivňuje naši imunitu,

metabolismus i psychiku.

Komplex 
Joalis Ekzex

�

• Psychika, naše emoční vzorce, podrážděný nervový systém.

• Okruh plic, který působí na mikrobiom kůže. Podobně jako 
u střeva hraje roli jeho pestrost a vyváženost. Jeho dysbalance
přispívá k zánětům kůže (viz dále).

• Lymfatický systém, který z kůže a podkoží odvádí toxiny.

• Játra ovlivňující metabolismus
tuků. Tuky jsou důležité pro
tvorbu ochranné kožní bariéry. 

• Slezina, která má vliv na
imunitu a imunopatologické
pochody, které způsobují
záněty kůže.

• Chronické záněty podkoží;
typické jsou borrelie,
stafylokoky a kvasinky. 

V zásadě můžeme říci, že kůži nejvíce ovlivňují:
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Funkce kůže 
a co jí prospívá
Nejdůležitější je samozřejmě základní funk-
ce kůže, a ta je ochranná. Tvoří mechanic-
kou obranu, ohraničuje náš organismus. Me-
chanická bariéra je tvořena bílkovinami
(proteiny), hlavně filagrinem a keratinem, kte-
ré se v horních vrstvách mění a dochází k je-
jich síťovému propojení. Ochrannou vrstvu
kůže si můžeme představit jako stavbu z ci-
hel (bílkovin) propojených pomocí malty (tu-
kových látek). Tukovými látkami jsou cera-
midy, cholesterol, volné mastné kyseliny
apod. Zdravá kůže je vysoce odolná proti me-
chanickému poškození a případnému rozru-
šení stavebních bílkovin (proteolýze) škodli-
vými mikroorganismy. Například porucha
bílkovin, která je často spojena s inzulinore-
zistencí a tedy i lidově cukrovkou, se často
projevuje tím, že kůže je citlivá, snadno se po-
raní a špatně se hojí. 

Kůže je i bariérou chemickou – zdravá
kůže je kyselá, mastná a odpuzuje vodu.
Zabraňuje tak průniku látek a řady toxinů
rozpustných ve vodě. Pozor na mastné látky,
které kožní bariérou pronikají! Někdy se té-
to vlastnosti využívá u kosmetických a ně-
kterých léčivých produktů – přitom je to vel-
mi škodlivé! Někteří z vás si jistě ze svého
dětství vybaví chvíle při koupání ve vaně,

kdy si kůži polévali vodou a pozorovali, jak
se na ní tvoří různé obrazce, a to právě díky
její přirozené mastnotě. Já si na to vzpomí-
nám velmi dobře a uvědomuji si, že moje ků-
že byla zdravě promaštěná. A bylo to hlavně
díky tomu, že se tenkrát nepoužívaly žádné
kosmetické přípravky, maximálně tuhé mýd-
lo. Ve zdravé kůži totiž vzniká řada chemic-
kých látek, které zabraňují přemnožení a prů-
niku patologických mikroorganismů. Kožní
buňky produkují různé kyselé látky včetně
kyseliny mléčné či urokanové, ale i řadu cit-
rátů, defenzinů, které mají protibakteriální 
a protiplísňové účinky. Podstatnou složkou 
je také hylauran sodný a urea (močovina).
Všechny tyto látky vážou vodu a zlepšují pruž-
nost kůže. Vytvoření správné mechanické 
a chemické bariéry je tedy závislé na dostat-
ku vody. Tím, že žijeme na souši, potřebuje-

me, aby naše kůže dokázala vodu navázat 
a pak ji podle potřeby buněk zase uvolňovat. 

Tou nejdůležitější substancí, která váže
vodu v kůži, je zřejmě urea, která také po-
máhá stabilizovat správné pH povrchu kůže 
a působí antimikrobiálně. Urea je látka, která
je také důležitou součástí moči, vylučují se jí

metabolické zbytky aminokyselin a proteinů.
Její snížené množství v těle (a tedy i v kůži)
může být ovlivněno nejen dietou s nízkým
obsahem bílkovin, ale může se projevit i při
poškození jater. Játra totiž jako chemická to-
várna těla mají důležitý vliv na kůži a na její
ochrannou funkci. Proto se v lidovém léčitel-
ství moč běžně používala na různé kožní
problémy včetně zranění. Ještě moje praba-
bička si rány běžně ošetřovala močí, dokonce
to tak dodnes dělá i řada lidí žijících na ves-
nici. Jen se tím nahlas moc nechlubí.   

Některé chemické látky a faktory se podíle-
jí i na odolnosti kůže proti UV záření. 
Důležitou bariérou proti UV záření je samo-
zřejmě kožní barvivo melanin. Kromě něj
zajišťují ochranu i mikroskopické nerovnosti
kůže, které UV paprsky rozptylují, a ty nejví-
ce ovlivňuje urea. Kůži proti UV paprskům

chrání i mastné látky a také důležitá kyselina
urokanová. Kolem opalování nastala v po-
sledních desetiletích doslova hysterie. Otáz-
kou je, kdo tuto mediální smršť rozpoutal 
a kdo lidem do podvědomí zasel informaci,
že sluneční paprsky jsou nebezpečné a škod-
livé. V mnoha ženských časopisech se opako-
vaně dočteme, že krémy s ochrannými fakto-
ry je třeba používat denně a před letní
dovolenou jsme doslova bombardováni 
reklamami na různé typy opalovacích pří-
pravků. Dozvídáme se také, jak nezdravé je
chodit na polední slunce… Výsledkem toho
všeho je katastrofální nedostatek vita-
minu D v celé populaci. Tento vitamin je
velmi důležitou chemickou sloučeninou (kal-
ciferoly), která vstupuje do cca 200 (!) che-
mických reakcí v těle. Má důležitý vliv na imu-
nitu a jeho nedostatek je spojen s větší
náchylností k respiračním nákazám, imuno-
patologiím a různým autoimunitám. Zásad-
ně ovlivňuje metabolismus a vstřebávání
vápníku i fosfátů. Jeho nedostatek ovlivňuje
všechny problémy s pohybovým aparátem,
kostrou, způsobuje skoliózu, osteoporózu. Je-
ho nedostatek má velmi negativní vliv na tě-
hotenství, dochází nejen k nedostatečnému
vývoji kostního aparátu dítěte, ale u matky
může nedostatek vitaminu D způsobit také
inzulinorezistenci, těhotenskou cukrovku 
a také nebezpečnou preeklampsii, která ve-
de k předčasným porodům. Tím poškozuje
metabolické nastavení dítěte s neblahými dů-
sledky často na celý život. Vitamin D je ne-
zbytný i pro nervový systém, ovlivňuje krev-
ní tlak a protinádorovou imunitu. Když to

Kůže jako obrovský a důležitý orgán může
sama o sobě obsahovat řadu toxinů, 
které poškozují nejen přímo její povrch, 
ale zásadně ovlivňují i naše vnitřní prostředí.
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shrneme, tak vitamin D ovlivňuje v těle té-
měř všechno. Vitamin D vzniká působe-
ním slunečního záření (působením foto-
nů UVB paprsků) na prekurzor vitaminu D
(derivát cholesterolu). UVB záření, které vy-
tváří vitamin D na kůži, ale neprochází skrze
mraky, na povrch Země nepronikne, ani když
je slunce moc nízko. Pro vytvoření vitami-
nu D se proto musíme slunit v letních měsí-
cích v pravé poledne a za jasných dní. Tedy
dělat přesný opak toho, co bylo lidem po lé-
ta vštěpováno. Kdo měl svůj rozum a nepod-
léhal těmto „dobrým radám“, nemazal se
opalovacími krémy a navíc chodil na přímé
slunce v pravé poledne, měl vitaminu D zpra-
vidla dostatek. Zda je slunce dost vysoko 
a bude se tvořit vitamin D, zjistíme jednodu-
chým testem: stoupneme si kolmo k zemi, 
a pokud je náš stín kratší než naše výška, tak
UVB paprsky skrze ozón pronikají. Pro vznik
vitaminu D je důležité nejen správné záření,
ale i dostatečný obsah 7-dehydrocholestero-
lu v kůži. Existují velmi zajímavé studie, kte-
ré dokládají, že pokud se pravidelně myjeme 
teplou vodou spolu s kosmetickými pro-
středky (sprchové gely, ale i mýdla), dochází
k odstranění mazu a tuku a tudíž ke snížení
potřebného cholesterolu. Mastné krémy, kte-
rými suchou pokožku následně promazává-
me, ovšem potřebný cholesterol nenahradí.
Když to shrnu, znamená to, že ten, kdo se pra-
videlně myje mýdly, sprchovými gely a chrá-
ní se před sluncem, s velkou pravděpodob-
ností trpí nedostatkem vitaminu D. Tento
vitamin můžeme samozřejmě přijímat z po-
travy, hlavně z živočišných produktů – vajec,
mléka, jater. Problém je, že u zvířat také vzni-
ká působením slunečního záření a pro jeho
vznik je nezbytné, aby zvířata pobývala ven-
ku. Proto je jeho hlavním zdrojem pro potra-
vinové doplňky rybí tuk; UVB paprsky totiž
lehce pronikají vodou. 

Při užívání tablet nebo jiných doplňků stra-
vy s vitaminem D pozor na předávkování. To
při slunění naštěstí nehrozí: v létě můžeme
za 20 min na slunci (neoblečení) získat 
20 000 IU, což odpovídá dávce 500 µg. Ne-
smíme se ale po opalování cca 2 dny mýt
mýdlem, vitamin musí mít dostatečný čas se
vstřebat! Pro porovnání – maximální dopo-
ručená dávka při užívání potravinových do-
plňků je 5 µg, některé revize počítají s mini-
málním sluněním a doporučují zvýšené
dávky až 15 µg.

Čísla zde uvedená slouží pouze k ilustraci,
jak je vitamin D vznikající v kůži pro lidské
zdraví zásadní. Nestačí ale kůži paprskům vy-
stavit; druhou zásadní podmínkou je, že po-
kožka je zdravá s dostatkem potřebných lá-
tek pro jeho výrobu. A za třetí, jak jsme si už

řekli, nesmíme ho z kůže vymýt mýdlem do
té doby, než se vstřebá. Zdravá kůže má tedy
mnohem větší význam než jen estetický. Je
nutnou podmínkou k tomu, abychom měli
zdravou imunitu, nervový systém, pohybový
aparát… 

U mojí nejmladší dcery se v jejích zhruba
deseti měsících v důsledku genetického rysu
atopie a dalších vlivů objevil výrazný ekzém
po celém těle. Kromě okamžitého podání pre-
parátu Ekzex jsem ji denně vystavovala na-
hou přímému slunci (bylo to v průběhu květ-
na). Během měsíce došlo k okamžitému až
zázračnému vyhojení tohoto projevu (viz fo-
to). Viktorce jsou nyní tři roky a její kůže je

naprosto zdravá. Jen v předjaří se její stav
trošku zhoršuje, hrubne a je více citlivá. Vím,
že první slunce to spraví a je zde jasná ná-
vaznost na vitamin D. Musím přiznat, že mo-
je rodina tráví v létě na přímém slunci kaž-
doročně mnoho hodin – hlavně na zahradě.
Když jsme byli loni u moře v Chorvatsku, do-
konce jsme se ani jednou nenamazali žád-
ným ochranným krémem. Lékaři by o mně
nejspíše prohlásili, že jsem nezodpovědná
matka… Samozřejmě musíte předtím vyhod-
notit, zda je kůže na pravidelné sluneční dáv-
ky už zvyklá a sama si tudíž zhnědnutím re-
guluje, kolik slunečních paprsků pojme. Bez
předchozího slunění to tedy nedělejte!  

Kůže zabezpečuje i tepelně izolační
ochranu. Změnami prokrvení kůže a tvor-
bou potu je regulována výměna tepla mezi
organismem a prostředím. Podkoží spolu 
s tukovou vrstvou izoluje a zabraňuje pro-
chladnutí. 

Kůže je evolučně velmi starý komuni-
kační orgán. Umožňuje organismu vnímat
jak sám sebe, tak svoje okolí. Je v ní řada 
senzorů, receptorů a nervových zakončení,
skrze které vnímáme dotek, tlak, tah, vibrace,
chlad, teplo, bolest… Pomocí kůže a jejích vý-
měšků pak naše podvědomí komunikuje 
s lidmi a dalšími živými bytostmi kolem nás.
Kromě některých odpadních látek (pot, sůl,

urea, amoniak, kyselina močová, kyselina
mléčná…) vylučují naše pachové žlázy bílko-
vinný sekret, hormony a chemické pachové
signály. Ty jsou pro podvědomí velmi důleži-
té; podle „vůně“ potu naše podvědomí doká-
že rozpoznat geneticky vhodného partnera
pro možné rozmnožování. Na pach mohou
reagovat i zvířata a obráceně. Jednu dobu
jsem se starala o včely a pamatuji si, jak jsem
přesně doslova ucítila chvíli, kdy začaly být
podrážděné a rozhodly se zaútočit. 

Kůže spolu s podkožím, které tvoří i tu-
kové buňky, má ještě funkci zásobní a také
hormonální. Produkuje podobné hormony
jako tuková tkáň (leptin, adiponektin, estro-

Velmi typickým problémem kůže je atopický
ekzém: chronické zánětlivé onemocnění,
způsobené alergickou reakcí na potraviny
nebo látky přicházející do kontaktu s kůží 
a s dýchacími sliznicemi.

Viktorka při výsevu ekzému 
a měsíc po používání Ekzexu
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genní hormony…) a výrazně ovlivňuje meta-
bolismus a oběhový systém.

Porucha kožní bariéry 
a kožní záněty

Nejčastějším problémem kůže je její zánět,
někdy nazývaný jako ekzém. Záněty mohou
být ale různé – kůže je totiž citlivý orgán, ve
kterém je soustředěno velké množství imu-
nitních buněk. Pokud kdekoliv v těle probí-
hají imunopatologické pochody, často zasa-
hují i sem. Velmi typickým problémem je
atopický ekzém: chronické zánětlivé one-
mocnění kůže, způsobené alergickou reakcí
na potraviny, nebo látky přicházející do kon-
taktu s kůží a s dýchacími sliznicemi. Často se
na kůži projevuje nesnášenlivost lepku i ji-
ných potravin či citlivost na přídatné látky. 
V průmyslových zemích postihuje tento zdra-
votní problém až okolo 20 % dětí a 10 % do-
spělých. Je typické, že při velmi časném pro-
jevu v batolecím věku toto onemocnění
většinou přetrvá do dospělosti (s atopickým
ekzémem se v ČR léčí 0,8 miliónu lidí!). Prob-
lémy má ale i další část populace – řada 
z těchto lidí si ale uvědomuje limity klasické
léčby a lékaře tudíž nevyhledává. K léčbě se
používají léky a masti, které kromě toho, že
kůži promazávají, také potlačují imunitní 
reakce, zmírňují záněty a snižují obtíže. Zá-
něty ale často bývají způsobené nejen aler-
giemi, ale velmi typicky i autoimunitními re-
akcemi. Časté jsou dermatitidy (záněty kůže),
vyvolané chronickými infekcemi (viz dále).

Ve škáře a podkoží jsou umístěny lymfatické
cévy, které jsou jedinou cestou, jak se toxiny
z kůže mohou dostat z těla. Zdravá kůže pro-
to nezbytně potřebuje dobře fungující lymfa-
tický systém a prakticky u každého ekzému
je tedy nutné nasadit preparát Lymfatex.
Často bývá vhodný už do první kúry; pokud
bychom totiž detoxikovali kůži a lymfatický
systém by byl zablokovaný, došlo by k prud-
kému zhoršení ekzému. 

Obecně v detoxikaci platí jedna zásada: nej-
důležitější je mít zdravé buňky. Jedině
tak spolu mohou správně komunikovat, a to
na základě pokynů, které vytvářejí chemické
sloučeniny, enzymy, extracelulární struktu-
ry. Zdravou hmotu dokáže vytvořit jen zdra-
vá buňka: kvalita naší kůže tedy závisí na
nepoškozených kožních buňkách. Proto
je pro samotnou detoxikaci kůže důležitý 
preparát CutiDren. Ten dokáže toxiny a pa-
tologické mikroorganismy z kůže odstranit 
a umožnit tak její regeneraci a zlepšení kva-
lity. Další důležitou skutečností je, že buňky 
v zánětu nedokáží plnit svoji funkci. V přípa-
dě kůže pak dochází k narušení kožní bariéry,

které se projevuje nejprve suchou kůží, svě-
děním, kůže je na omak hrbolatá a drsná.
Zrychluje se její keratinizace a vrstva buněk
je proto silnější, postupně se tvoří šupiny. Ků-
že praská a olupuje se, je citlivá a napjatá. 
V dalších stádiích dochází k jejímu zarudnu-
tí, vznikají bolestivé praskliny až mokvavá lo-
žiska. Ta často napadnou bakterie nebo plís-
ně a vytváří se další záněty. Je to začarovaný
kruh.

Kůže těmito projevy a změnou kožní barié-
ry velmi často reaguje i na situaci v nervovém
systému. Každá psychická nepohoda, stres či
negativní emoce ovlivňují činnost kožních
buněk a dochází tak ke změnám na povrchu
těla. Uvědomme si, že právě tohoto jevu vy-
užíváme při diagnostice na Salvii: při probí-
hajícím stresu se mění kožní odpor a zvyšuje
se propustnost membrán. Jenže takové jed-
norázové zvýšení propustnosti při diagnosti-
ce tělu samozřejmě nevadí. Zničující je dlou-
hodobý stres, negativní prožívání emocí,
nadměrná citlivost, neurózy nebo psychická

nepohoda. Psychosomatický vliv stresu spo-
lu s potlačenými emocemi, konflikty, potla-
čená agresivita, vnitřní hněv či rezignace ve-
dou k velmi výrazné změně kožního odporu.
Čím klidněji člověk, který je v psychické ne-
pohodě, navenek vypadá, tím je vliv stresu
na jeho organismus a především kůži de-
struktivnější. Pokožka je tedy jasný indikátor.
Sama jsem vždy u svých dětí rozeznala psy-
chickou nepohodu nebo počátek nějaké in-
fekční nákazy – především podle toho, že jim
zhrubla kůže.

Toxiny poškozující
pokožku

Častými toxiny jsou především jedy z vnější-
ho prostředí. Patří mezi ně chemické látky,
těžké kovy, kosmetika, mycí a čisticí pro-
středky, textilní barviva nebo šperkařské
kovy. Pravidelné používání kosmetických
prostředků proto vede k velkému množství
toxinů vyskytujících se v kůži. Jedná se na-

• Nejsvrchnější je epidermis = ochranná vrstva. Je tvořena vrstevnatým dlaždico-
vým epitelem, který vzniká z ektodermu, jedné ze zárodečných tkání. Vznikají z něj 
i kožní deriváty, prsa a nehty. Kromě keratinocytů, základních buněk kůže, obsahuje
i melanocyty produkující kožní barvivo, imunitní Langerhansovy buňky a nervové
mechanoreceptory. Při nitroděložním vývoji z ektodermu vzniká neuroektoderm, zá-
rodečná tkáň pro vývoj celé nervové soustavy. Z ektodermu se vyvíjí orgány a struk-
tury, které udržují kontakt s vnějším prostředím, a tak jsou pokožka a nervový systém
úzce provázány a kůže velmi citlivě reaguje na vše, co se v nervové soustavě děje.    

• Střední dermis = škára. Jde o vazivovou tkáň vznikající z mezodermu. Zajišťuje
pevnost a pružnost kůže. Je tvořena fibroblasty, které vytváří kolagen, elastin a další
potřebné látky pro pružnou matrix. V případě poranění zajišťuje hojení. Obsahuje ta-
ké senzorické nervové buňky a velké množství imunitních buněk (histiocyty, masto-
cyty, lymfocyty…), které se mohou účastnit zánětlivých procesů. 

• Nejspodnější je tela subcutanea = podkoží. Jde o vazivovou tkáň s tukovými (adi-
pocyty) a vazivovými buňkami (fibroblasty). 

Kůže je tvořena třemi základními vrstvami: 

Řez kůží

Epidermis

Dermis

Podkoží 

Papily

Potní žláza

Nervy

Krevní a lymfatický systém 

Mazová 
žláza
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příklad o parabeny, které způsobují podráž-
dění pokožky či depigmentaci; nalezeny byly
i v nádorech prsů, mají vliv na hormonální
nerovnováhu. Dále to jsou propylenglykol
PPG (syntetické emulgátory, které sice zaru-
čují zvlhčení pokožky, zvyšují ale její pro-
pustnost a poškození, negativní vliv mají na
játra a ledviny), silikony, ftaláty, Sodium Lau-
ryl Sulfate (SLS) a Sodium Lauret Sulfate
(SLES), Akrylamid, Propylen Glycol (PG), 
formaldehydy (Imidazolidinyl urea, Brono-
pol, 2-Bromo-2-Nitropropane-1, 3-Diol, Bro-
nidox, 5-Bromo-5-Nitro-1, 3-Dioxane, Diazo-
dinyl-Urea a DMDM Hydantion), umělé pižmo 
a umělé vůně… V řadě rtěnek bylo také nale-
zeno olovo, v lacích na nehty zase karcino-
geny (formaldehydy, dibutyl ftaláty…).

Častým problémem je porušený kožní
mikrobiom a přemnožení určitých typů
mikroorganismů v kůži. Typicky jsou to
Staphylococcuc aureus nebo Candida. Oba
patogeny kůži doslova rozleptávají, vznikají
mikrotrhliny, kterými pak snáze pronikají to-
xiny a další mikroorganismy. Oba se sice na
kůži běžně vyskytují, při porušení rovnová-
hy mikrobiomu ale dochází k jejich přemno-
žení. Za narušení pak mohou samotné toxi-

ny v kůži nebo toxiny, se kterými kůže při-
chází do kontaktu. A odkud pocházejí? Má-
lokdo se dnes zamyslí, jak byly barveny odě-
vy, které si oblékáme, z jakých kovů je
vyrobena bižuterie a jiné ozdoby, k praní se
hojně používají velmi chemické prací prášky.
Mikrobiom samozřejmě narušuje i užívání
antibiotik a používání různých desinfekčních
prostředků. K přemnožení stafylokoků do-
chází například přespřílišným mytím. Tato
bakterie aktivuje eozinofily, imunitní buňky,
které se účastní alergických reakcí, produku-
je toxiny aktivující zánět a ohromné množství
dalších toxinů (hemolyziny, leukocidin, exfo-
liatin…). Mimo jiné vytváří také lipázy, které
štěpí tuky a přímo narušují tukové ochranné
vrstvy. Candida je zase často přemnožená 
u poruch metabolismu sacharidů, při diabe-
tu, obezitě, léčbě antibiotiky, kortikoidy… Ne-
příznivě působí samozřejmě i přemnožení
anaerobních bakterií (clostridie, aktinomy-
cety…).  Na antibiotika dávejte pozor hlavně
u malých dětí. Pokud jsou ATB předepsána 
v prvním roce života dítěte, riziko ekzému se
podle studií zvyšuje až o 40 %.

Dalším mikroorganismem je parazit, roz-
toč trudník tukový (Demodex folliculorum)
a trudník mazový (Demodex brevis). V Sal-
vii ho najdete v Mikrobiologie NEW –> Euka-
ryotes parasites –> Arthropoda –> Arachnida
–> Acariformes –> Demodiciae –>  Demodex.
Měří od 0,15 do 0,4 mm a vyskytuje se hlavně �

Každá psychická nepohoda, stres či negativní
emoce ovlivňují činnost kožních buněk 
a dochází tak ke změnám na povrchu těla.

Staphylococcuc aureus
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v blízkosti mazových žláz a vlasových váčků
(okolo očí, na bradě, v nose, ve zvukovo-
dech…). Živí se mrtvou kůží a mazovými se-
krety, často ho nechtěně krmíme i obličejo-
vými krémy. Je typický spíše pro střední 
a starší generaci, častěji ho najdeme u žen.
Přenáší se i kontaktem se zvířaty. Typickými
příznaky je zarudnutí kůže, rozšířené kožní
cévky, akné, pupínky, svědění, pálení kůže,
bodání očí, zvětšené kožní póry, nadměrné
maštění. To může vést postupně k přesušení,
porušení kožní bariéry. Kromě detoxikace (je
možné objednat i speciálku) je vhodné ho lo-
kálně potlačit například pomocí přírodních
olejů (tea tree oil) nebo sirného mýdla. 

Důležitým mikroorganismem, který 
kůži poškozuje ve všech vrstvách, je bor-
relie. Na svědomí má nejenom různé pig-
mentované nebo naopak depigmentované
skvrny, lymfocytomy, ale i atrofie, ztenčení
kůže, kdy postupně šedne a ztrácí pružnost.
Velmi typicky jsou zároveň poškozeny také
klouby. Na přítomnost borrelie v těle nás mo-
hou upozornit loupající se bříška prstů na ru-
kou a nohou. 

Kůže je často napadena také viry. Typic-
ky jsou to různé typy herpetických virů: 
• Mikrobiologie NEW –> Viruses –> DNA-vi-

ruses –> Herpesvirales –> Herpesviridae 
• herpes simplex 1,2 – opary, léze
• varicellovirus – plané neštovice, pásové

opary
• Roseolovirus: tzv. Pityriasis rosea Gibert –

spíše u mladistvých, svědivá vyrážka, ty-
pická ložiska, olupování, typické křečové
horečky

Za kožními výrůstky a benigními nádor-
ky stojí také viry:
• Celá skupina papillomavirů – kondyloma-

ta, bradavice, dysplazie…
• -> DNA-viruses ->Papillomaviridae

Poxviry: 
• molusky – perleťové uzlíky
• cowpoxvirus – kravské neštovice, nádorky
• parapoxvirus – pustulární dermatitida, ru-

dé, zanícené uzly
• –> DNA-viruses ->Poxviridae

Kožní exantémy, vyrážky nejčastěji způ-
sobují tyto viry:

• Zarděnky RNA-viruses –> Togaviridae –>
Rubivirus

• Spalničky RNA-viruses –> Mononegavi-
rales –> Paramyxoviridae –> Paramyxovi-
rinae –> Morbilivirus

• Coxsackie, Echoviry –> RNA-viruses –>
Picornavirales –> Picornaviridae –> Ente-
rovirus

• Syndrom ústa, nohy – Foot and mouth
disease virus (slintavky a kulhavky), u lidí
vředy na rukou, nohou, obličeji –> RNA-vi-
ruses –> Picornavirales –> Picornaviridae
–> Aphtovirus

• Adenoviry – často prsa, napadají lymfa-
tický systém –> DNA-viruses –> Adenoviri-
dae  

Imunita, emoce a kůže

Kůže může být samozřejmě ovlivněna zánětli-
vými a imunopatologickými pochody, které
probíhají v našem organismu. Veškeré aler-
gie, autoimunity, chronická borelióza,
zánět střevního traktu nebo dýchacích
cest, virová onemocnění – to vše se pro-

jevuje na kůži (o vlivu psychiky a nervové-
ho systému jste se dočetli v kapitole o kožní
bariéře). Nestačí tedy jen detoxikovat všechny
struktury pokožky, toxiny a mikroorganismy,
které ji poškozují přímo; musíme se zaměřit ta-
ké na tělesné struktury, které mají na kůži vliv.
Z orgánů pentagramu jde hlavně o játra, slezi-
nu a plíce. Tím, že je kůže bohatě protkána 
nervovým systémem a nachází se v ní velké
množství imunitních buněk, zásadně ji ovliv-
ňují také všechny toxiny a mikroorganismy 
z nervového a imunitního systému. Pro ně-
které kožní problémy může být typický i neu-
rogenní zánět periferního nervového systému
způsobený neuroinfekcemi. Zde bývají opět ve
hře typicky borrelie a herpetické viry. Někdy
je nutné detoxikovat i další tělesné tkáně, hlav-
ně nervový systém. Nezapomeňme, že kůže je
náš displej. Tedy co je v nitru, projevuje se i na-
venek. Žádné kosmetické zá-
kroky, plastické operace ani lí-
čidla z nás neudělají krásnou
bytost, pokud jí opravdu ne-
jsme.   

Mgr. Marie Vilánková

• LiverDren, VelienDren, RespiDren – detoxikace orgánů pentagramu, které kůži
nejvíce ovlivňují

• ColiDren, Conectid,  CutiDren, Lymfatex, ImunDren (pomocný preparát, viz
složení komplexů na webu, důležité imunitní tkáně) – detoxikace střeva, vazivových
buněk, samotné kůže, lymfatického a imunitního systému 

• Cranium, Mezeg, NeuroDren – struktury nervového systému, které kůži velkou
měrou ovlivňují

• Ionyx – radioaktivní látky, častý toxin zatěžující kůži, svaly a lymfatický systém

• Nodegen – nezpracované emoční zátěže naši kůži zásadně ovlivňují, protože
dochází k potlačení emocí a ke změně propustnosti kožní bariéry a tudíž ke
snadnějšímu průniku toxinů do kůže a podkoží. Spolu se zablokovaným lymfatickým
systémem je kůže vlivem emocí vážně narušena.

• Kokplus, Spirobor, Herp, Erythrovirus,
Candida, kožní mikrobiom – nejčastější
přemnožené patogenní mikroorganismy 
na kůži

• Kožní maz, krev

Obsahuje některé další informace a emoční
toxiny související hlavně s psychosomatikou

• + plus secret, emoce

Kromě lihového komplexu Joalis Ekzex
existuje ještě fruktózová varianta –
Abelia Ekzemis, a také preparát určený
pro děti – Bambi Cutis (informační
složení u všech jmenovaných je stejné).

Složení Joalis Ekzex:

Kúra pro detoxikaci kůže při různorodých kožních
problémech může vypadat například takto:

• LiverDren + Lymfatex + Emoce

• RespiDren + Ekzex + Streson (či Depren)

• VelienDren + Spirobor + BetaDren 

Náš tip: 
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PSYCHOSOMATIKA V DETOXIKAČNÍ PRAXI 

Dnešní kapitola,
věnovaná dalšímu 

z podpreparátů
Nodegenu. Tento se

věnuje lidským vztahům
(angl. relations) a všem
zraněním, která z nich

mohou plynout. I když se
mnoho situací, kdy
mohou vzniknout
traumata, nachází 

i v celkovém Nodegenu,
témata nejsou tak

obsáhlá. Kvalitu vztahů 
a případná citová

zranění si totiž člověk
většinou vytváří na

základě (nebo alespoň
pod značným vlivem)
zážitků ještě starších. 

V
první řadě jde o bolesti vlastní duše,

ale v nezanedbatelné míře se jedná 
i o kombinaci s psychocystami part-

nera, rodičů, kamarádů apod., se kterými nás
pojí nějaká citová vazba. Pro odblokování
zranění ze vztahů, tedy z nich plynoucích ži-
vot otravujících pocitů, kterých se nemůže-
me dlouhodobě zbavit, bychom zcela jistě

měli zahájit emoční detoxikaci. Začít tedy
událostmi v prenatálním období člověka, kdy
se jako plod vyvíjíme v matčině břiše. Tomu
se věnuje preparát Nodegen PREN. Nadchá-
zející dobu, tedy čas těsně po narození a s ním
i související přijetí/nepřijetí či přivítání/ne-
přivítání na svět od našich blízkých, řeší 
Nodegen PONT. V ose detoxikace zřídkakdy
můžeme vynechat přípravek Nodegen EDUC,
který se týká postojů, zarputile vštěpovaných
autoritami; témat a zranění týkajících se vý-
chovy a necitlivých vzdělávacích metod vše-
obecně. Kořeny bloků, které nám brání ve vy-
tvoření kvalitních vztahů, mohou řešit i další
kapitoly Nodegenu.

Stejné přitahuje stejné 

Jak se uvádí v různých zdrojích a jak je i veli-
ce dobře pozorované v psychologii, člověk si
do života opakovaně přitahuje lidi i události,
které důvěrně zná a které jsou vlastně oko-
pírovány z událostí minulých. Těch, které už
zažil a které mu přinášejí určitý stupeň jisto-

ty již poznaného. A to bohužel včetně nepří-
jemných situací, které přinesly negativní 
a vesměs dosud nezpracované emoce. Tak si
muž ve své ženě/partnerce hledá typ své mat-
ky a žena ve svém partnerovi/manželovi mů-
že najít psychologickou typologii svého otce.

Člověk se z tohoto bludného kruhu příčin
a následků osvobodí až tehdy, když začne
uzdravovat svůj vlastní emocionální svět 
a nebude se snažit měnit lidi kolem sebe. A to
platí zcela bezvýhradně. Mezilidské vztahy se
pak začínají měnit prostě jen tím, že člověk 
s uzdravující se vlastní myslí i duší začíná po-
stupně zářit jiným světlem. Tím naprosto
přirozeně působí i na lidi ve svém okolí. Ti 

Osvobození od zraňujících vztahů –
Nodegen RELT

�

Když se mě v poradně zeptá nějaká maminka,
co může udělat pro svoje dítě, jeho zdraví 
a pohodu, vždy jí odpovím, ať uzdravuje svou
vlastní mysl, duši a tělo a pokusí se být šťastná.
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sice zatím zůstávají stejní, ale je to jen otáz-
kou času, protože spolu se změnou toho, kdo
svou mysl uzdravit chce, začnou nutně vzni-
kat nové situace. A v nich dosavadní mani-
pulativní techniky okolí (tedy většinou 
někoho blízkého) přestanou fungovat. Jed-
noduše proto, že stará zranění, do kterých
dotyčný mohl vědomě nebo i nevědomě mí-
řit a pravidelně je zasahovat, přestanou exis-
tovat. Dá se to srovnat s jakýmsi krokem ma-

nipulátora do vzduchoprázdna; po několika
dalších pokusech si tuto změnu začne uvě-
domovat a přijme nové nastavení vztahu.

Když se mě v poradně zeptá nějaká ma-
minka, co může udělat pro svoje dítě, jeho
zdraví a pohodu, vždy jí odpovím, ať uzdra-
vuje svou vlastní mysl, duši a tělo a pokusí se
být šťastná. Dítě potom pomocí mimosmy-
slového odezírání a vciťování okopíruje 
postoje a vnitřní nastavení matky či otce. Ná-
strojem takového počínání jsou v tomto pří-
padě v klasické neuroanatomii dobře popsa-
né zrcadlové neurony.

Citová zranění a naše
srdce

Hluboká citová zranění vždy zasáhnou střed
člověka, tedy naše srdce. A to jak fyzicky, tak
i emočně. Stávají se tedy psychocystou, blo-
kem v oblasti hrudi. Projevuje se to tím, že
člověk, který je citově hluboce zraněný, pod-
vedený, opuštěný nebo citově zneužitý, je na
těle vždy oslabený, je bez energie a může do-
konce snadno onemocnět. V důsledku těchto
příčin se může utvořit mikroložisko infekce
v některé z anatomických struktur srdce. A to
se všemi svými důsledky (podrobně to popi-
suji v publikaci s názvem Joalis průvodce
lidským tělem i duší (1. díl – Základní
orgány a jejich detoxikace). Klientů, kteří
přicházejí do ordinace se zlomeným srdcem,
je víc než dost, proto přípravek Joalis Cor-
Herb nebo zástupný CorDren používám vel-
mi často a s oblibou. Oba mají pozitivní a čas-
to velmi rychle nastupující účinek.

Člověk, který si buduje jakýkoliv smyslupl-
ný vztah, se dříve či později začne partnero-
vi svěřovat a citově otevírat. Jak ve smyslu
slovního popisu svých pocitů, zranění, tak na
straně druhé radostí a vášní, to vše i pro-
střednictvím neverbální komunikace. To má

velký vliv na postavení páteře v oblasti hrud-
ního koše. Ten, kdo je otevřený, disponuje
vřelými gesty rukou, která vycházejí z oblas-
ti spodní části hrudníku. Pokud si člověk ne-
se citová zranění tohoto „sídla duše“ (na zá-
dech v přibližně stejné výšce se nachází bod
meridiánu s názvem Věž duše – angl. Spirit
Tower), má to za následek mimovolné zaví-
rání hrudi a choulení se do klubíčka. To mů-
že s postupujícím věkem vést k postupnému

ohnutí, tedy kyfóze (z řeckého kyfos – před-
ní ohyb) hrudní i krční páteře a jejímu za-
tuhnutí.

Člověk, který se jinému člověku svěřil se
svými tajemstvími, pocity i bolestmi, se zá-
roveň stává velmi zranitelným. Jeho srdce
proto očekává, že tato intimní sdělení a tedy
vlastní odkrytí „až na dřeň“ nebudou nikdy
necitlivě zasažena a zrazena. Zneužití a vy-
užití takové důvěry patří k nejhrubším úto-
kům na jádro lidské bytosti. Poznat manipu-
lativní chování někoho, kdo se na takový akt
využití úmyslně či neúmyslně připravuje, ne-
bývá nikterak snadné. Jedním z varovných
signálů může být to, že takový člověk o svých
pocitech a vnitřním světě mluví velmi málo.
Prostor otevírání se a zpovídání nechává při-

tom partnerovi. A to do té doby, než dojde 
k „seknutí“ a k úderu do citlivé oblasti.

A tak mezi zásahy nejzranitelnější zóny člo-
věka počítáme například partnerovy nevěry;
a to jak ty prozrazené, tak i ty skryté, zatajo-
vané. Nebo krádeže, ve kterých se využijí sdě-
lené informace. Patří sem i zesměšňování ne-
bo pomlouvání na základě intimních sdělení
o vnitřním světě dotyčného nebo na základě
jeho skrytých tajemství. Dále to může být
opuštění partnerem, otcem, matkou ve zcela
nečekané a nepředvídatelné situaci… Nej-
hlubší a nejbolestnější zranění přicházejí
vždy v okamžiku, kdy je vzniklá životní si-
tuace v příkrém rozporu s tím, co člověk
předpokládá nebo čemu člověk z hloubi srd-
ce věří a co považuje za neměnné.

Vztahů, kdy jeden z partnerů má toho dru-
hého opravdu rád a ten ho pouze přes city vy-
užívá, můžeme ve svém okolí pozorovat víc
než dost. 

Joalis Nodegen RELT pomáhá velmi účin-
ně uzdravit tyto rány na duši, a to pokud jsou
ještě čerstvé a aktuální. Rychleji a lépe se vy-
rovnáme s nevěrou, rozchodem, rozvodem,
opuštěním, a to bez zbytečného očekávání
navrácení se původního jiskřícího náboje ve
vztahu – i když i takové věci se prostě stáva-
jí. Tento oddíl psychocyst a traumat v prepa-
rátu Nodegen RELT je tedy spíše na „akut-
ní“ formy tohoto druhu citových zranění.
Pokud se člověku stále vracejí například de-
set let staré události a vyvolávají identické
pocity včetně spuštění například i stejných
slovních myšlenkových smyček, nastal čas

Nodegen Prenatal – PREN – období od početí až po porod, resp. do přestřižení
pupeční šňůry.
Nodegen Postnatal – PONT – doba hned po porodu – přivítání/nepřivítání dí-
těte, odloučenost od matky, otázky kojení, operace či jiné lékařské zákroky.
Nodegen Hospital – HOSP – traumata z nemocničního prostředí, a to v jakém-
koliv věku.
Nodegen Education – EDUC – psychocysty z výchovných a vzdělávacích metod
pedagogů i rodičů.
Nodegen Sexuality – SXT – zvládnutí análních reflexů v dětství – chození na noč-
ník. Možná sexuální traumata od nevhodných doteků až po zneužívání.
Nodegen Accidents – ACC – traumata spojená s nehodami, úrazy nebo přírod-
ními pohromami. 
Nodegen Psycho – PSYCH – vše, co souvisí s nátlakovým chováním okolí. Oběť
psychopata, šikana apod.
Nodegen Childhood – CHILD – traumata z „obvyklých“ výchovných metod 
v dětství – bití, urážlivé jednání, psychologické tresty. 
Nodegen Relations – RELT – traumata z mezilidských vztahů – úmrtí,
opuštění či rozvod, nevěra.
NODEGEN Motherhood MOTHR – traumata a psychocysty z pohledu matky,
komplikovaný porod dítěte, poporodní deprese, nenaplněné mateřství apod.
NODEGEN My Name MYNM – ztotožnění se a emoční přijetí nebo nepřijetí 
vlastního a vyvdaného jména a příjmení.

Když umírají předci člověka, je to přirozené 
a podle zákonů přírody v pořádku. Pokud zemře
následovník, dítě, citová bolest je neměřitelná.



FO
TO

: w
w

w
.p

ix
ab

ay
.c

om

Joalis info 2/2020 | 13

obrátit pozornost do hlubin svého nevědo-
mí, a to třeba právě v podobě použití pří-
pravků Nodegen.

Úmrtí v rodině nebo
úmrtí citově blízkého
člověka
Fyzická smrt je naprosto přirozenou součás-
tí každého lidského života. Umění přijmout
tuto neměnnou pravdu s pokorou a smíře-
ním, že se vlastně nic tak hrozného nestalo,
patří bezesporu k největší lidské moudrosti.

Míra zasažení způsobená úmrtím blízkého
člověka je závislá na mnoha faktorech.
Prvním z nich je bezesporu síla citového
pouta k zemřelému. Potažmo sem můžeme
přiřadit i jistou míru nezdravé emocionální
závislosti. Jednoduše řečeno, někdo může být
emocionálně nebo dokonce materiálně zá-
vislý na druhém, a ten zemře. Svět se pozůs-
talému doslova zhroutí a on se pak musí nut-
ně utkat se svými pocity a nevyřešenými
starými tématy. Ty byly ve vztahu, který ale
právě skončil, v minulosti „úspěšně odsou-
vány“.

Dalším faktorem citového zasažení je to,
zda byla blížící se smrt očekávaná nebo ne-
očekávaná. Jiná je situace, kdy rodič, dědeček
či babička postupně stárnou, dožívají se vy-
sokého věku, a okolí tedy vnímá, jak přiro-
zeně a postupně starému člověku ubývají 
vitální síly… Avšak náhlá smrt blízkého člo-
věka, kterou nikdo ani v nejmenším neoče-
kával, způsobí zcela jistě pozůstalému, který
je s touto osobou citově spjatý, rozbourání ži-
votních priorit. Alespoň na nějakou dobu.

Smutek, který následuje po úmrtí blízkého
člověka, včetně smutečních rituálů poslední-
ho rozloučení, patří ke zdravým emocím 
a obřadům patřícím do této chvíle a vhod-
ným pro tuto situaci. Smutek a žal je emocí
mozku a zároveň stavem těla, které umožní
pozůstalému odpoutat svoje myšlenky od
vzniklé neexistence fyzického kontaktu a ko-
munikace se zemřelým člověkem. Citové od-
poutání se od člověka, který již není, může
trvat celou řadu let, pokud bylo citové pouto
velmi silné.

Když umírají předci člověka, je to přiroze-
né a podle zákonů přírody v pořádku. Pokud
zemře následovník, dítě, citová bolest je ne-
měřitelná.

Když v sobě někdo řeší ztrátu drahého člo-
věka i po deseti letech, není z psychologické-
ho hlediska něco v pořádku. Čas a pěkné ži-
votní zážitky mají staré a bolestné situace
uzdravit a překrýt a život má jít dál. Čím více
nějaký národ tíhne k přírodě a přirozenosti,
tím méně ulpívá mysl jeho obyvatel v minu-

losti. Na Srí Lance jsem jednou vyslechl pří-
běh místního muže, kterému tsunami v roce
2004 vzala všechno – ženu, děti, obydlí i prá-
ci. Byl zoufalý. Když ho ale jeho známí potkali
po dvou letech, muž si našel práci a dokonce
si vydělal dostatek peněz na zakoupení mo-
torky. Sinhálce v tu dobu už nezajímalo nic ji-
ného než jeho nová „hračka“ a to, jak z ní je
šťastný. Starý svět byl definitivně pryč.

Nodegen RELT poslouží tedy také pro tyto
„akutní“ stavy. V poradně mi často starší člo-
věk se zdravotními problémy sdělí, že zhorše-
ní stavu nebo vznik zdravotního problému 
nastal po úmrtí manžela/manželky. V tomto
případě tento speciální Nodegen rovnou na-
sadím do detoxikační kúry. Při další návštěvě
klient přijde většinou s tím, že odchod svého
partnera/ky snáší daleko lépe, aniž by doká-
zal tento stav slovy přesně popsat.

I pro děti z rozvedených
nebo neúplných rodin

V útlém věku jsme zcela závislí na našich ro-
dičích, na jejich citové a materiální podpoře.
Pokud dítě žije v domácnosti, kde není něco
v pořádku, ať je to cokoliv, bude to mít více či
méně vliv na jeho vývoj.

Oba rodiče by tedy pro dítě měli předsta-
vovat absolutní autoritu ztělesňující lásku, jis-
totu, bezpečí, spolehlivost a bezmeznou dů-
věru. Pokud je některá z těchto záležitostí
narušena a vztahy nefungují, pak to dítěti při-
nese emocionální bloky v oblasti přijetí jeho
ženské či mužské stránky osobnosti – podle
toho, z jaké strany nerovnováha přichází.
Muž, stejně jako žena, má ve svém vnitřním
světě oba druhy polarity: podle čínské filo-
zofie se jim říká jin a jang.

Emocionálně nezralý rodič brzy začne svo-
je nezvládnuté emoce přenášet na dítě, v hor-
ším případě dokonce dítě učiní zodpovědné
za svoje nezpracovaná témata. Tím se leckte-
rý potomek „učí“ nést pocity viny za něco, na
co vlastně v minulosti neměl nebo nemohl
mít vůbec žádný vliv. V dospělosti to může
vést k přebírání zodpovědnosti a viny cizích
lidí na sebe sama.

V případě, že dítě dokonce uvízne někde
uprostřed bitvy mezi rodiči, ať už jakéhokoliv
rázu, bude mít zřejmě do budoucna ne úplně
nejlepší předpoklady k vlastnímu úspěchu, 
a to vzhledem k minimální šanci jakkoliv ro-
dičovský střet názorů nebo zájmů ovlivnit. To
platí ve stejné míře pro rozvedené rodiče 
i pro ty, kteří jsou ve stavu „studené války“
nebo pro ty, kteří sice žijí ve stejné domác-
nosti, ale ne ve funkčním vztahu.

Děti jsou velmi intuitivní a dokážou výbor-
ně odezírat emoce z hlasu, mimiky, slovních

narážek a postoje svých rodičů. Mysl dítěte
tak může zcela nasát emoce ze vzniklé situa-
ce. Začne se pak učit novým reakcím podle to-
ho, co jeho mysl vyhodnotí jako adekvátní
vzhledem očekávání dospělého. V tomto cho-
vání se většinou skrývá touha zavděčit se, vy-
hnout se kritice a ve skutečnosti zachraňuje
pocity vlastního otce nebo vlastní matky.

Oddělit od sebe obsahy konkrétních psy-
chocyst jednotlivých Nodegenů není dost
dobře možné, některé obsahy různých pod-
kapitol tohoto preparátu se dokonce vzá-
jemně prostupují. Může se proto stát, že 
žádané odblokování člověka
nastane až v kapitole, od kte-
ré bychom to vlastně neoče-
kávali. Nodegen RELT nevy-
jímaje.

Vladimír Jelínek 

Vybrané kapitoly
obsažené v preparátu: 

• úmrtí rodiče, 
sourozence nebo někoho
blízkého v dětství

• nečekané úmrtí blízkého
člověka

• úmrtí dítěte

• zážitek smrti druhého člověka

• smrt domácího mazlíčka 

• traumatizující zážitek ze smrti
druhého člověka

• mimoděložní těhotenství 

• vynucený nebo spontánní
potrat vlastního dítěte

• okradení blízkým člověkem

• nepříjemný alkoholik v rodině,
obzvlášť v dětském věku

• nevěra či opuštění
partnera/partnerky 

• rozvod, nevěra nebo odchod
jednoho z rodičů

• šikana (i skrytá) od rodiče,
sourozence, blízkého člověka 
či od autority

• zklamání ze lži otce, matky
nebo blízkého člověka

• jiné 
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Vzpomenete si, jak jste se poprvé dosta-
la k Joalisu?

Samozřejmě, na to se zapomenout nedá. 
V té době se mi život obrátil vzhůru noha-
ma… Tehdy jsem byla ještě naprosto mate-
rialistický typ, jak já říkám hmoťák; prostě
maminka, co vychovává děti tak, jak se sluší
a patří, také aby se mezi lidmi neřeklo. Byla

jsem velmi ovlivnitelná reklamami i názory
většinové společnosti. Z mého dnešního po-
hledu prostě hrůza. V té době jsem ale začala
být opakovaně nemocná, stále mě něco bole-
lo, byla jsem také příšerně unavená. K tomu
se přidávaly migrény, kterými trpím od dět-
ství. Chodila jsem tehdy doslova od čerta 
k ďáblu – absolvovala jsem všechna možná
dostupná lékařská vyšetření. No, a když jsem
absolvovala celé to obří kolečko, lékaři mi
sdělili, že jsem vlastně zdravá. Dali mi něja-
ký lék na udržování žaludečních šťáv a přede-
psali mi dietu vhodnou na žaludeční vředy.
Ale protože jsem se cítila opravdu nemocně 
a vyčerpaně, vrtalo mi to hlavou. Tehdy jsme
se přes jednoho manželova známého dostali
k paní Heleně Macháčkové, terapeutce Joalis
tady na Moravě. Vyměřila mi zátěže, nasa-
dila preparáty, doporučila vyloučit ze stra-

vy maso, mléčné výrobky i lepek. A světe div 
se – ze dne na den mne naprosto přestala bo-
let hlava! Považovala jsem to tenkrát poma-
lu za zázrak, protože jsem na migrény trpěla
od svých sedmi let (!) a někdy to bylo oprav-
du šílené… Pamatuji si, že když mi bylo kolem
dvaceti, při jedné návštěvě jsem řekla lékaři,
že bych s tím opravdu chtěla něco dělat, že už
nechci jíst šest až osm brufenů denně. On mi
na to řekl: „Ale to můžete, to je dobrý, to ne-
řešte.“ Takže mám úplně rozhozené zažívání
a zničený žaludek – žádné léky už do sebe ne-
dostanu.  

Tak alespoň nemusíte mít dilema, zda
nějakou chemii brát :)   

Ano, to je pravda… Chemické léky moje tě-
lo opravdu odmítá. Musím si hýčkat i svá ját-
ra, která také dost utrpěla – dokonce jsem asi

rok vůbec nejedla maso. Dělala jsem si i ta-
kové ty drastické žlučníkové kúry, vždy po
půl roce. Při té první ze mě vycházely neuvě-
řitelné věci – kamínky žluté a zelené, poda-
řilo se mi jich zachytit cca dvě deci. Asi to by-
la nutná součást té celkové detoxikace. 

Paní Macháčková Vám tedy pomohla 
s dlouhotrvajícími bolestmi. Jeli jste
tam tehdy ale i se synem. Co měl za
problémy on? 

Syn měl v kolenech chlamydie. Začaly mu
natékat v době, kdy dospíval. Lékaři mu řek-
li, že je to normální. Že je to všechno spojené
s růstem a stačí jíst léky na podporu růstu
kostí. Po vyměření zátěže ale paní Macháč-
ková zjistila, co za tím doopravdy je, a syn za-
čal detoxikovat. Dnes je v pořádku, sportuje
a kolena má úplně bez problémů.

Joalis jí od základu
změnil život. Z úplného

„hmoťáka“ se z ní stal
člověk žijící v harmonii 

s přírodou. Ve své praxi
používá Alena Novotná

kromě informačních
preparátů také

automatickou kresbu.
Už čtvrtým rokem je
součástí kmenového

týmu v brněnském 
Body Centru. 

Dělá-li se tato metoda srdcem, 
pozitivní výsledky se vždy dostaví
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To vše se odehrálo kolem roku 2010. Co
Vás tedy pak pohánělo k praxi detoxi-
kačního poradce? 

Na začátku jsem byla takový ten klasicky
nadšený blázen, co rozdával nevyžádané ra-
dy. Byla jsem přesvědčená, že když to po-
mohlo mně, musí to pomoci i jiným lidem.
Takže jsem do poradny začala vodit manže-
la, maminku, kamarádky – všechny z mého
blízkého okolí. Někteří nad tím mávli rukou,
některým to pomohlo. Přihlásila jsem se teh-
dy do Joalisu na vzdělávací kurzy, do toho
jsem studovala ještě i čínskou medicínu, vý-
živu a arikuloterapii atd. – prostě to všechno
na sebe tak hezky navazovalo a já jsem z ča-
sových důvodů opustila svou tehdejší práci.  

Kde jste tedy pracovala předtím?  
Provozovala jsem obchod. A měla jsem po-

cit, že to musím všechno zvládnout: obchod,
rodinu, děti, dům, zahradu… Tehdy jsem ješ-
tě neuměla naslouchat signálům těla, že mám
zpomalit, že jsem si toho nabrala příliš mno-
ho… A skončila jsem s operovanými zády. 

Jak dlouho se už praxi detoxikační po-
radkyně věnujete?

První zkoušku mám z roku 2011 a druhou 
z 2012. Začínala jsem u nás doma v Letovi-
cích, tady v Brně v Body Centru jsem asi čty-

ři roky. Měření kombinuji s automatickou
kresbou… To je asi ta moje cesta. Nejdříve
jsem měla trochu obavy kresbu používat, ale
díky ní prostě do lidí vidím jakoby víc a lépe.
Každého se ale samozřejmě dopředu zeptám,
zda mu tato metoda nevadí. Porovnám pak
oba výsledky (ze Salvie a z kresby) a vyvodím
si z toho, jak by ta individuální kúra měla vy-
padat. To propojení psychosomatiky je pří-
tomné u všech potíží.

Když se řekne informační medicína –
jak byste ji Vy osobně definovala? Jak
třeba popisujete informační preparáty
svým klientům?

Já to lidem vysvětluju až ve chvíli, kdy už vi-
dí, co dělám. Vysvětlím jim, že se na ně prostě
nacítím. V té kresbě většinou najdu něco, čím
je překvapím, protože to na první pohled ne-

ní vidět. Jednou sem například přišla paní,
která pracovala ve zdravotnictví a kterou sem
poslaly dcery. Na první návštěvě mi trochu 

z patra řekla: Tak jsem tady. To jsem zvěda-
vá, co mi najdete a co se mnou uděláte.
Ukažte, co umíte, a já vám řeknu… No a já jí
z té automatické kresby zjistila, že ji bolí zub
a přesně jsem jí i řekla který. To ji očividně
dostalo, nějakou dobu ke mně pak chodila. 

Co se Vám na téhle práci líbí nejvíc?
Jsem moc ráda, když mi klient zpětně řekne,

že se cítí lépe a že mu to pomohlo. Často je jas-

ně vidět, jak je všechno propojené – tedy to, co
nás bolí, s tím, jak vnímáme svět kolem sebe.
Nedávno mi zavolala maminka pětileté holčič-
ky. Chtěla telefonickou konzultaci, protože
dcerku bolelo ouško… Já si to namalovala a zjis-
tila, že je potřeba dát preparát na nosohltan 
a ucho… Kresba také ukázala, že holčička ne-
dávno zažila něco, co nechtěla slyšet. Mamin-
ka mi na to konto řekla, že se doma před dvě-
ma dny s mužem pohádali… Poradila jsem jí
tedy, aby dcerce řekla, že je všechno v pořád-
ku, nasadila jí preparáty a že se to spraví. No 
a během pár dnů se malá úplně uzdravila.

Máte nějaký okruh klientů, kteří vás vy-
hledávají? 

Hodně ke mně chodí maminky s dětmi a ta-
ké ženy, kterým se nedaří otěhotnět. V po-
slední době přichází i klienti, kteří jsou si vě-

domi, že za jejich zdravotními problémy stojí
emoce – tedy stresy, úzkosti, strachy… Po-
mocí automatické kresby společně rozklíču-
jeme příčiny zatěžujících emočních situací –
tím uzdravujeme duši – a pomocí detoxikač-
ních preparátů pak uzdravujeme i tělo. Jed-
no bez druhého to nejde.

Kdybyste měla metodu C. I. C. doporu-
čit někomu novému, kdo se bude roz-
mýšlet, zda do toho také půjde, co bys-
te mu doporučila?  

Většinou se k této metodě dostanou lidi, kte-
ří chtějí primárně pomoci sobě nebo někomu
blízkému – já jsem to ostatně měla také tak;
původně jsem si Salvii koupila kvůli tomu, že
si budu testovat vhodné nebo nevhodné po-
traviny. Pokud se člověk rozhodne pomáhat
ostatním, je důležité, aby měl vždy na paměti
rovnováhu byznysu a pomoci – pokud v tom
někdo vidí byznys, tak mu to zpravidla nejde.
Naopak, dělá-li se tato metoda srdcem, pozi-
tivní výsledky se vždy dostaví. 

A nakonec nám prozraďte, jak relaxuje-
te. Co Vás činí šťastnou? 

Většinu volného času trávím v přírodě, byd-
líme s manželem na polosa-
motě. Chováme ovečky, mám
to kousek do lesa, na louky 
a skály. Řekla bych, že tady žije-
me v harmonii s přírodou.

Jitka Menclová 

V poslední době přichází i klienti, kteří jsou si
vědomi, že za jejich zdravotními problémy
stojí emoce – tedy stresy, úzkosti, strachy…

Alena Novotná (47 let) 

Mám ráda: svobodu, klid, volnost,
hřejivé slunce i krásný déšť

Nemám ráda: nic mě nenapadá…
Myslím, že na světě je krásně ☺
Kontakt: Alena Novotná

mobil: 603535879

e-mail: alena.vlkov@seznam.cz

www.detoxikace-hubnuti.cz 
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J
ednu z rolí hraje takzvaný fototyp,
zjednodušeně řečeno geneticky daná
pigmentace kůže; vyjadřuje intenzitu

kožního pigmentu melaninu, který chrání
organismus proti UV záření. Jedna věc je
ale tento geneticky daný fototyp, který
ovlivňuje zabarvení kůže, barvu vlasů 
a očí, a druhá to, čemu jsme během naše-
ho života kůži přizpůsobili. Já mám mod-
ré oči, světlejší vlasy, takže podle fototy-
pů jsem typ II a měla bych se opalovat do
červena a snadno spálit. Díky tomu, že
jsem od malička běhala celé dny na slun-

ci spoře oblečená, prakticky nikdy se ne-
spálím. A to přesto, že opalovací krémy
nepoužívám už ani u moře.

Samozřejmě, kdo má kůži citlivou a během
života se před sluncem hodně chránil a na
slunci červená a rychle se spálí, musí postu-
povat velmi opatrně. Důležité je mít kůži
zdravou, bez zánětů. To je nutná podmín-
ka a bez toho to nepůjde – viz článek o Ekze-
xu. Zrychlená kúra, abychom to do jara stih-
li, může být:
• RespiDren + Ekzex + Calon
• LiverDren + Achol + Lymfatex + Cutis

První kúra je zaměřená na plíce, kůži 
a vstřebávání potřebných látek. Druhá
je na játra, metabolismus tuků a odve-
dení zbývajících toxinů z kůže.     

Vystavovat slunci se
musíme pomalu

Druhou zásadou, která se některým lidem
bohužel v praxi trochu hůře dodržuje, je vy-
stavovat kůži slunci co nejčastěji po ma-
lých dávkách. A začít hned při prvním jar-
ním slunci. Klidně 5–10 minut každý druhý

den. Kůže si musí na sluneční svit zvyknout
a přizpůsobit se mu. Jak je vysvětleno v hlav-
ním článku, chrání se vytvářením tuků, urey
a dalších látek a také vytvářením kožního
barviva. Proto je nutné mít v pořádku meta-
bolismus a také střevo, které je nezbytné pro
vstřebávání potřebných látek. Melanin vzni-
ká z aminokyseliny tyrosinu. Ta je stavební
jednotkou nejen melaninu, vznikají z ní ale 
i hormony štítné žlázy a stresové hormo-
ny (katecholaminy). Stimuluje také mozko-
vou aktivitu. Kde tyrosin například najdete?
Obecně v zelené zelenině – například mladý

špenát, saláty, zelený chřest, pampeliška, ře-
řicha, alfalfa klíčky, avokádo. Je také v mand-
lích, dýňových semíncích, bio hovězím mase,
vejcích, některém ovoci (jahody, meruňky,
třešně…).  Neuděláte tedy chybu, když se na
jaře zaměříte na jídelníček s velkým obsahem
zelených listů a doplníte ho bílkovinami,
mandlemi a podobně. Prospějete tím i ját-
rům. Pokožce prospívají i vitaminy C a E plus
také už notoricky známý betakaroten, který
najdeme hlavně v oranžovém ovoci a zele-
nině.

Pokud kůži mazat, 
tak čím?

Obecně je důležité naučit kůži, aby produ-
kovala mastné látky sama. Pokud to řadu
let nebyla nucená dělat, nepůjde to tak jed-
noduše. Naproti tomuto nemazacímu trendu
někdy stojí i podmínky, ve kterých žijete. Po-
kud máte doma hodně chlorovanou vodu, va-
še kůže zřejmě bude neustále přesušována 
a je nutné hledat kompromis: nemazat se
třeba každý den a snižovat frekvenci. Sa-
mozřejmě – je lepší sáhnout po přírodních
olejích, je nutné vyzkoušet, co zrovna vaší po-
kožce bude sedět. Mně osobně například ne-
vyhovuje oblíbený a doporučovaný kokoso-
vý olej. Ale nedávno jsem jako dárek dostala
kávové máslo, které mne naopak nadchlo.
Některé oleje mají dokonce přirozený UV 
filtr, například arganový, olivový, mandlový,
avokádový nebo malinový… Moje zkušenost
je raději koupit kvalitnější a tudíž i dražší pro-
dukt (třeba 100% bio olej; pozorně čtěte slo-
žení a zjistěte si, kolik procent oleje v pří-
pravku opravdu je) a používat ho v menším
množství, než kvalitu nahrazovat kvantitou.  

Přeji vám, ať je pro vás letos
sluníčko potěšením, kůži si
zdravě opálíte a načerpáte
dostatek přírodních vitaminů
na celý rok.

Marie Vilánková

V článku o kůži, resp.
o komplexu Ekzex, je
vysvětleno, že sluneční 
paprsky jsou pro naše 
zdraví prospěšné. 
Aby tomu tak opravdu 
bylo, je nutné dodržet 
některé zásady, abychom si
pokožku nadměrným 
sluněním nepoškodili. 

Nejlepší je vystavovat kůži slunci od jara 
co nejčastěji po malých dávkách. 
Klidně 5–10 minut každý druhý den.

Příprava pokožky na léto
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Pozvánka na Kongresový den 
Zveme vás na další, tentokrát jarní Kongresový den s Joalis, který se tentokrát ko-
ná v sobotu 18. dubna 2020 v hotelu Krystal v Praze 6. Pro každého účastníka
máme připravený malý dárek. 

Témata přednášek:
Mgr. Marie Vilánková
• Alergie a senné rýmy, vliv chemických látek a jejich působení přes mikrobiální toxiny. Propustnost kůže, sliznic 

a střev, souvislosti mikrobiomu. Emoční příčiny alergií.
• Imunokomplexy a jejich vliv na zdraví. Souvislost potravinových intolerancí a imunokomplexů. Imunokomplexy ja-

ko forma mikrobiálních ložisek. Priony, patologické bílkoviny a jejich imunokomplexy.

Ing. Vladimír Jelínek
• Hormonální systém ženy a muže a jeho návaznost na novou publikaci Průvodce lidským tělem i duší, 2. díl – Mo-

zek, nervový systém a jejich detoxikace.
• Nové zlepšené složení čtyřiceti nejpoužívanějších preparátů Joalis. Svobodnější možnosti komunikace s klientem.

Možná zdravotní tvrzení. Nové symbolikony na preparátech a nová podpora poradců v podobě webových stránek
www.joalis.cz. 

Cena 1.000,- Kč včetně oběda při platbě předem (při platbě na místě 1.100,- Kč).  
Přihlášky najdete na www.eccklub.cz v sekci Vzdělávání. Veškeré informace poskytneme na telefonu: 274 781 415,
mobilu: 739 639 134 nebo e-mailu: eccpraha@joalis.cz. 

Infodopis pro terapeuty 
BŘEZEN–DUBEN

Vážení a milí terapeuti informační medicíny! 
Říká se, že život je změna. Minulý rok jich přinesl hodně, v tom letošním tomu asi
nebude jinak. Jednou ze změn – doufáme, že tou pozitivní – je i to, že od března, 
resp. od vydání bulletinu informační medicíny č. 2/2020, bude tento infodopis
součástí dvouměsíčníku Joalis info. Veškeré informace tak najdete přehledně na
jednom místě. 
Pevně věříme, že tuto novinku oceníte. 
Přejeme vám krásné jarní dny!

Tým ECC



Neváhejte s přihláškou na Letní školu
Na konci července (19. – 24. 7. 2020) se opět koná setkání terapeutů a příznivců
Joalis. Již patnáctý ročník Letní školy se tentokrát uskuteční v prostorách čtyřhvěz-
dičkového hotelu Vitality v malebném podhůří Beskyd. Kromě oficiálního programu
se budete moci oddat relaxaci v hotelu, kde nechybí ani skvěle vybavené wellness
centrum (najdete zde například masážní whirpool, inhalační solnou lá-
zeň, masážní sprchy, Kneippovy lázně či finskou saunu). Protože je letos
plánovaná mezinárodní účast a kapacita je omezená, rozhodně neváhej-
te s přihláškou!
Pro letošní rok pro vás opět kromě teoretických přednášek připravujeme 
i praktické bloky, které budou zaměřeny na kazuistiky či vedení případů
klientů – tedy vše, čím lze získat další cenné zkušenosti. Zařadíme i pra-
videlné odpolední workshopy, které vždy sklidily pozitivní ohlasy. 

Výběr z témat přednášek:
• Psychika a imunita
• Nové inovované složení čtyřiceti nejpoužívanějších preparátů Joalis. Svobodnější možnosti komunikace s klien-

tem. Možnosti využití zdravotního tvrzení. Nové symbolikony na preparátech Joalis a nová podpora poradců díky
webu www.joalis.cz 

• Praktická Salvia a pět kroků v detoxikaci 

Přihlášky a případné dotazy na e-mailu: m.bernadova@joalis.cz.

Nové webové stránky Joalis už brzy
Po faceliftu webových stránek Bambi Klub a Léčba informací se během jara chys-
táme spustit i novou podobu stránek Joalis. Úpravou prochází nejen design stránek,
který bude více odpovídat našemu směřování; při jejich přípravě jsme se více za-
měřili i na snadnou orientaci a srozumitelnost. Všem, kteří se zúčastnili naší anke-
ty o finálním vzhledu na facebooku, tímto ještě jednou děkujeme. 

Papírová evidence tržeb 
Novela zákona, která vstoupí v platnost v květnu 2020, umožní malým pod-
nikatelům využívat tzv. off-line režim EET. Při aplikaci tohoto režimu poplat-
ník nemusí disponovat pokladním zařízením, tiskárnou ani stálým připojením
k internetu. Evidenční povinnost v tomto případě není plněna elektronicky, ja-
ko je tomu v běžném nebo zjednodušeném režimu, ale v „papírové“ formě
prostřednictvím bloku účtenek a oznámení o tržbách evidovaných ve zvlášt-
ním režimu. Tyto účtenky bude vydávat finanční úřad a sem se také jednou za
čtvrtletí musí zaslat záznamy o tržbách a vydaných či stornovaných účten-
kách. O povolení tohoto režimu lze žádat od 1. února. 
Koho se tedy tato nová možnost týká? Především poskytovatelů zdravotních
služeb, kteří jsou placeni zdravotní pojišťovnou (nebo kdokoliv jiný, kdo

splňuje předpoklady). Tři základní podmínky pro off-line režim jsou: 
• nejste plátcem daně z přidané hodnoty
• nemáte více než dva zaměstnance 
• výše vašich příjmů, které podléhají EET, nepřesáhla za poslední rok 600 tisíc Kč a tuto výši nepředpokládáte ani 

u příjmů na následujících 12 měsíců. 
Celé znění podmínek vydání povolení k papírové evidenci tržeb najdete například na www.etrzby.cz. 



Novinky na našich skladech 
Diagnostické sady 
Všechny nové diagnostické sady, které byly předem několikrát avizovány, už máme skladem
na našich distribučních místech. Veškeré detailní informace jsme připravili do samostatného
dokumentu s názvem Potřeby pro terapeuty, který od nás v nejbližší době dostanete.  

Nová verze EAM setu
Poslední aktualizace programu, která proběhla  v lednu, je obohacená o nově vložené pojmy z oblasti mikrobio-
logie. Jedná se například i o koronavirus. Na výskyt tohoto patogenu a s ním i spojené riziko epidemie, která v sou-
časné době sužuje hlavně Čínu, jsme zareagovali velmi pružně. Je tak možné objednat si u nás speciální preparát (lze
použít i jako testovací ampuli). Majitelé programu EAMW si mohou tuto verzi stáhnout na webových stránkách
www.eccklub.cz (sekce Vzdělávání). V rámci kongresových dní je update programu na místě zdarma, případně na CD.
Objednávky nahlaste vždy předem na emailové adrese eamw@joalis.cz.

Joalis průvodce tělem i duší – díl 2. 
Velkým pomocníkem pro všechny terapeuty je jistě nová knižnice Vladimíra Jelínka Joalis prů-
vodce lidským tělem i duší. K dispozici je kromě 1. dílu s názvem Základní orgány a jejich deto-
xikace od konce února i díl druhý, který se podrobně věnuje detoxikaci mozku a nervové soustavy.
Výhledově je v plánu i třetí pokračování, tentokrát zaměřené na emoční přípravek Nodegen a je-
ho podkapitoly (PREN, PONT, HOSP, EDUC, SXT, ACC, PSYCH, CHILD, RELT, MYNM, MOTHR).
Veškeré tituly poptávejte v našich centrech nebo u distributorů, koupit je lze i v našem e-shopu
www.joalis.cz.

Propagační materiály za zvýhodněné ceny
Protože se naše terapeuty snažíme stále a opakovaně podporovat, připravili jsme
za dotované ceny mnoho propagačních materiálů. Jedná se především o letáky,
kartičky na vyměřené preparáty, oboustranné vizitky atd. Nabízíme také mož-
nost individuální kalkulace velkoplošného reklamního banneru na vaši pro-
vozovnu. Veškeré propagační materiály objednávejte výhradně v expedičním
centru ve Strakonicích, a to na emailu eamw@joalis.cz. 

Ceník – upozornění na chybu
Nové ceníky, které reflektují navýšení cen od ledna 2020, jsou už rozdistribuovány a k dispozici ve všech našich cen-
trech, tedy v Praze, Brně, Ostravě i Strakonicích. Během přípravy tištěného ceníku došlo k chybě u ceny speciálních
preparátů. Za chybu se omlouváme a zde uvádíme platnou cenu:

+L50   Lihový 50 ml D1 282,- D2 323,- D3 353,- D4 366,- Z 414,-
+LFR   Fruktózový 180 ml D1 270,- D2 310,- D3 350,- D4 360,- Z 404,-

Všem, kteří pracují s ECC Managerem, doporučujeme si program pravidelně aktualizovat. Zajistíte si tím přístup k ak-
tuálním cenám sortimentu, viz Produkty – import cen z ECC.

Platby kartou spuštěny, 
nově možnost fakturovat v Brně 
Od února lze na některých našich pobočkách nově platit i kartou. Jedná se o na-
še dvě pracoviště v Praze (Na Výhledech a v Křišťanově ulici) a centrum v Ostra-
vě. V Body Centru v Brně nově nabízíme možnost odběru zboží na fakturu s de-
setidenní splatností těm členům ECC klubu, kteří jsou v kategorii D1 nebo D2.



Symboly na obalech
Jak už jistě víte, změnili jsme v posledním roce bylinné receptury některých vybraných přípravků Joalis. Budou tak
obsahovat vysokou koncentraci výtažků z bylin, což nám dovolí v souladu s legislativou uvádět v komunikaci kon-
krétnější zdravotní tvrzení. U těchto přípravků se
na krabičce objeví také nový doplněk – takzvaný
„symbolikon“. Ten vždy nějakým způsobem cha-
rakterizuje hlavní účinek přípravku a poslouží tak ke snadnější orientaci v bohaté nabídce našich preparátů. Podlo-
žené zdravotní tvrzení zvýší atraktivitu přípravků u klientů a zároveň chrání terapeuty při případných kontrolách. Ty-
to inovované produkty budou postupně v prodeji v závislosti na výprodeji zásob stávajících preparátů. 

Informace o vzdělávání
Refresh kurzy pro absolventy ZDARMA
Tyto přeškolovací kurzy jsou určeny pro absolventy vzdělávání Joalis, kteří se metodě aktivně nevěnují, ale mají zájem
si znalosti zopakovat a získat nejnovější informace z oblasti metody C. I. C. Vše je shrnuto do dvou celodenních semi-
nářů (lze absolvovat i každý zvlášť), které povedou dlouholetí certifikovaní poradci a lektoři řízené a kontrolované de-
toxikace. Kurzy jsou rozděleny podle dosažené úrovně předchozího vzdělání u Joalis: Z – refresh kurz je zaměřený na
nové složení přípravků, jejich zařazení do logických skupin a skládání preparátů do kúr bez použití přístroje Salvia. Na-
proti tomu S – refresh kurz se věnuje diagnostice na přístroji Salvia za použití tištěných tabulek pro jednoduchou a lo-
gickou diagnostiku pomocí testovacích sad (včetně skládání preparátů do kúr a práce s klientem v poradně).

• Z-refresh kurz – je zaměřený na nové složení preparátů, jejich zařazení do logických skupin a skládání preparátů
do kúr bez použití přístroje Salvia. 

• S-refresh kurz – diagnostika na Salvii a použití tištěných tabulek pro jednoduchou a logickou diagnostiku pomocí
testovacích sad, skládání preparátů do kúr, práce s klientem v poradně.

Proč se zúčastnit?
• Získáte nové informace o preparátech, jejich složení a celkově novinky o metodě. 
• Představíme vám nové testovací sady, které budou k dispozici za zvýhodněné ceny.
• Prohlédnete si (a dostanete zdarma) nové pomůcky pro terapeuty: celkový přehled preparátů a nový ceník, 

diagnostický blok, schéma rozdělení preparátů. 
• Bude vám vystaven nový, platný certifikát Terapeut metody C. I. C. – kontrolované detoxikace Joalis (předchozí

vzdělání musí být zakončené zkouškou).

Termíny semináře Z Brno: 3. 4. 2020, 4. 4. 2020 Praha: 24. 4. 2020
Termíny semináře S Brno: 20. 3. 2020, 21. 3. 2020 Praha: 2. 3. 2020, 28. 3. 2020, 11. 5. 2020

Seminář povedou dlouholetí a zkušení poradci a lektoři metody C. I. C. Vlaďka Málová a Pavel Jakeš.
Závazná registrace nutná na eccpraha@joalis.cz tel.: 739 639 134. 

Za Economy Class Company s.r.o.
Martina Bernadová

Mgr. Marie Vilánková
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BÝT ŽENOU 

Celosvětovým tématem
loňského roku se

jednoznačně stala
ekologie. Článků 
o uhlíkové stopě,

elektrických autech,
třídění odpadů,

znečištění vod a mnoha
dalších ekologických

témat byl prakticky plný
internet. 

V
šimněte si ale jedné věci: opravdu má-
lo článků je o tom, jak využít to, co už
máme, a proč zbytečně nekupovat no-

vé věci… Bohužel i v tomto případě je vidět,
že veškerý mediální svět ovládá marketing 
a prostor dostávají hlavně taková témata, kte-
rá jsou buď kontroverzní a přinesou hodně
pozornosti a tedy i větší přijaté částky za 
reklamu, nebo jde o přímo či nepřímo zapla-
cenou reklamu, která nás z podstaty svého
účelu nabádá kupovat a spotřebovávat věci
nebo služby nové. Nedávno jsem četla studii
o používání plastových obalů v supermarke-
tech ve Velké Británii. Závěr byl docela smut-
ný; zákazníci se dožadují šetrnějších obalů,
stěžují si na přítomnost plastů, ale v jejich zá-
kaznickém chování se prakticky vůbec nic ne-
změnilo. Když se autoři studie zaměřili na to,
co tito lidé kupují, nezaznamenali za posled-
ní dva roky téměř žádnou změnu. Problé-
mem je, že u většiny věcí, o kterých se píše, je
vytržen účel z kontextu a ze souvislostí a za-
měňují se příčiny za důsledky. Ano, nahro-
maděné plasty v přírodě jsou velký problém.
Bohužel ho ale nevyřešíme tím, že přejdeme
z plastu na papír nebo jiné alternativní ma-
teriály. Příčinou zvýšeného počtu obalů 
je především konzumní chování. Například
nám přijde zcela samozřejmé konzumovat

jídlo třeba z druhého konce světa, které, aby
přežilo transport, musí být zabaleno. Napří-
klad okurka zabalená do plastu vydrží cca 
o 14 dní déle než ta, která je jen položená 
v kartonové přepravce. Důležitější než řešit,
v čem je co zabalené, je zamyslet se nad tím,
zda to opravdu potřebujeme. Marketing je
vždy zabalený do určitých emocí. A životní si-
tuace, které jsou přirozeně s emocemi spjaté,
jsou proto obklopeny silným marketingem –
nejinak je tomu v případě mateřství. Chtěla
bych se proto dnes trochu zastavit u toho, co
opravdu potřebujeme, když se nám má na-
rodit miminko.

Co zachovat a co
vyhodit? Kam s ním?

Jedna moje blízká příbuzná čeká svoje páté
miminko. Už zřejmě v plánu nebylo, protože
mi řekla, že všechny miminkovské věci roz-
dala. Já jsem většinu věcí po své nejmladší
dceři naopak schovala, protože některé z nich
byly nové a některé sice starší, ale kvalitní.
Uložila jsem je pro svá vnoučata, protože
když vidím, jak prudce se zhoršuje kvalita ob-
lečení, myslím, že dcery budou jednou rády,
že je mají. Ptala jsem se proto té dotyčné, zda
bude chtít něco půjčit. Jako zkušená matka

Těhotenství, 
mateřství 

a marketing

�
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mi řekla: „Myslím, že asi nic, vždyť stejně na
první rok skoro nic nepotřebuju, a pak už
bude dědit po starších dětech.“ Asi každá
maminka, která se stará o více dětí, vám po-
tvrdí, kolik zbytečností se během prvního tě-
hotenství nakoupí. K mateřství to sice urči-
tým způsobem patří, ale jako u všeho je třeba
najít správnou míru. Musím přiznat – taky
jsem byla trochu taková. Pečlivě jsem vybíra-
la kočárek, autosedačku… V té době v mém

okolí existovala spousta second handů, takže
jsem většinu oblečení nakoupila tam. Přesto,
nebo možná právě proto, že oblečení tam by-
lo velmi levné, měli ho jsme doma zbytečně
moc. Naštěstí jsme ho pak využili v širší rodi-
ně a u známých. Řadu věcí mi také ušila moje 
maminka. Jsme velká rodina, takže mezi jed-
notlivými jejími částmi u nás probíhá čilá vý-
měna oblečení. Na Viktorku jsem téměř po 
20 letech dostala oblečení po nejstarší dceři,
které mezitím nosila řada dětí. Je to až smut-
ný fakt, že prastaré, mockrát vyprané obleče-
ní často vypadá lépe než nově zakoupený kou-
sek párkrát hozený do pračky. U oblečení pro
děti nejde jen o ekologii, ale také o toxiny z ob-
lečení. Kousek mockrát vypraný bude zbaven
všech zbytků chemikálií, barev a dalších pří-
padných toxinů, nově zakoupená věc však ni-
koli. Toxiny z oblečení jsou tématem, o kterém
se moc nemluví. Tyto toxiny mohou pronikat
kožní bariérou a být tak nebezpečné, zvláště
pro děti, u kterých ještě není tato bariéra plně

vyvinuta. Tradičně se proto také pro miminka
používalo oblečení spíše béžové, bílé, nebar-
vené. Samozřejmě – malé děti oblečení někdy
poblinkají, proteče plenka a je tedy potřebné
prát častěji než u dospělých nebo větších dětí.
Praním se oblečení postupně poškozuje. Ne-
kvalitní rychleji, kvalitní vydrží více.

Všimla jsem si toho nejen u dětského oble-
čení, ale bohužel i u svého. Halenky, sukně,
kalhoty staré i více než deset let jsou z lepších

materiálů než dnešní oblečení. Strašná kvali-
ta současného oblečení určitým způsobem
krotí moji ženskou marnivost a podporuje 
u mne ekologické chování. Někdy mě i věc,
která se mi líbí, odradí svým složením – pří-
tomností umělých materiálů. A přiznám se 
k jedné věci. Snažím se oblečení co nejméně
prát. Prakticky ho peru, až když je opravdu
špinavé, je cítit potem a podobně. Dělám to
proto, že praním se oblečení nejvíce ničí. Ne-
dávno jsem synovi kupovala novou softshe-
lovou bundu. Prodavačka mi k ní chtěla pro-
dat prací prostředek, tak jsem jí odvětila, že
ho nepotřebujeme, že bundy téměř neperu,
protože obzvlášť ty sportovní se tím dost ni-
čí. Začala mne přesvědčovat, že je to tím, že
nepoužívám jejich speciální prací prostředek.
Myslela jsem si svoje. Pro domácí použití 
a venkovní aktivity jsem si nakoupila spe-
ciálně zpracovaná vlněná tílka, trička. Ano,
jsou drahá, ale mám jich pár, peru je jednou
za čas a jsou moc příjemná na tělo. 

Co jsem tedy pořídila pro
své děti a mé čtvrté
miminko?
Klasická zavinovačka – ta pro mne byla mož-
ná nejdůležitější věcí. Několik bavlněných po-
vlaků, konkrétně dva, a pak sypek vyplněný
peřím ve tvaru nudle. Máme v rodině tako-
vou tradici, že každé miminko dostane 
jeden nový povlak a ty další dědí po někom.

V prvních týdnech jsem v zavinovačce měla
miminko prakticky pořád, přibližně od še-
stého týdne jsem ji používala i na spaní. Čas-
to jsem do ní miminko dávala jen v plínce 
a bavlněném overalu, aby kůže mohla volně
dýchat. Když byla větší zima, používala jsem
přes ni ještě bavlněnou nebo vlněnou deku.
Zavinovačka má tu výhodu, že se v ní mi-
minko dobře kojí a pochovat si ho může tře-
ba i malý sourozenec. Pod hlavu jsem dceři
vždy dávala látkovou plenu a povlak jsem tak
nemusela často prát. 
• Kočárek jsem měla vždy po starších dě-

tech. Upřímně, první půlrok jsem nejvíc
používala klasický kočárek s péry po nej-
starší dceři. Tenkrát ještě byly v módě a da-
ly se běžně koupit. Kočárek má kovovou
konstrukci a látkový potah. Ten jsme také
schovali a až bude aktuální pro vnoučata,
necháme ho možná nově potáhnout. K to-
mu jsem dokoupila nové kvalitní golfky,
protože jsem kvůli práci vozila Viktorku
první rok prakticky pořád s sebou. Do ko-
čárku jsem si pořídila kožešinový pytel,
který jsem koupila od jedné paní, která je
šije na zakázku. Užili jsme ho hodně a po-
řád je téměř jako nový.

• Autosedačku Viktorka také zdědila po
starších dětech. Používáme tedy sedačku
už 17 let starou. Vím, že se všude se píše, že
se to nemá, že plasty stárnou, mění se tech-
nologie. Upřímně, v případě havárie hraje

Úplný minimalismus si ve skutečnosti mohou
dovolit hlavně ti bohatí – mají hodně peněz
a v případě potřeby mohou bez starostí jít
a koupit si novou věc. 
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roli tolik okolností, že role starých plastů
je statisticky zanedbatelná. 

• Plenky a další potřeby pro přebalová-
ní. Zde se musím přiznat, že jsem podleh-
la lenosti kvůli častému cestování a použí-
vala jsem jednorázové pleny. Snažila jsem
se alespoň vybírat ty z přírodních mate-
riálů bez použití plastu. Když jsme byli 
doma, používala jsem je jako plenkové 
kalhotky a dovnitř jsem dávala klasickou
bavlněnou plenu, kterou jsem vyměňova-
la. U mých dětí, které se narodily v létě,
jsem je hodně času nechávala ležet odkry-
té jen na látkové pleně. Vlhčené ubrous-
ky jsem nepoužívala žádné. Jsou totiž
napuštěné chemikáliemi, které pokožku
odmašťují. I ty, co se tváří jako nealergic-
ké, jsou většinou pouze bez parfému, ale
škodlivé látky v nich stejně jsou. Kromě
výletu do přírody, kdy s sebou stačí vzít
vlhký hadřík, je téměř vždy v dosahu toa-
leta s umyvadlem, kde dítě můžeme omýt.
Jsem minimalistou spíše z lenosti, takže
jsem s sebou nikdy netahala plnou tašku.
Těch pár věcí, co jsem potřebovala, se mi
vždy vešlo do kabelky. 

• Potřeby pro krmení a kojení. Díky to-
mu, že jsem dlouho kojila, jsem v prvních
měsících nepotřebovala vůbec nic. Přibliž-
ně po půl roce, kdy se dítěti zavádí nor-
mální strava, jsem většinou dávala doma
uvařené jídlo – pouze na cestách jsem vý-
jimečně dávala koupené jídlo ve skleničce.

Ovocné přesnídávky jsem si většinou za-
vařovala sama. Prodej dětské výživy je prá-
vě jedním z obrovských trhů a využívá
marketing, který zamlčuje jednu závažnou
skutečnost: tento druh stravy absolutně
neprospívá pestrosti a stabilitě vyvíjející-
ho se dětského mikrobiomu. Raději dětem
uvařte doma a nemusíte ani nic mixovat.

Stačí od svého jídla odebrat uvařenou ze-
leninu, brambory. Druhým extrémem je
ale dávat malému miminku běžné, větši-
nou výrazně osolené jídlo pro dospělé. To
opravdu není ideální cesta.

• Kosmetika a další drobnosti. V tom
jsem postupně dozrála a na nejmladší dce-
ru jsem už nepoužila nic z nabídky dostup-
né kosmetiky, ani žádné mazání pod plenky
(namazaný zadeček měla Viki pouze jed-
nou, a to od sester v porodnici, které byly
naštvané, že odcházím už druhý den po po-
rodu (nemohla jsem totiž vydržet zákaz
spát s miminkem v posteli…). Přestože je
dcera atopik a tudíž má citlivější kůži, nikdy
nebylo potřeba žádné mazání, pouze pra-
videlné umývání čistou, teplou vodou.

Minimalismus s mírou

Nedávno jsem četla jeden zajímavý článek 
o minimalismu, o tom, jak je skvělé mít málo

věcí. Myslím, že je důležité si uvědomit, kde
se potřeba hromadit objevila. Nejčastěji se
vyskytla v rodinách, které byly chudé, a lidé
si tedy nemohli dovolit kupovat vše nové.
Proto všechny věci schraňovali a schovávali.
Když něco potřebovali, nejprve se podívali
do vlastních zásob a skříní. Někdy ale toto
hromadění věcí může dojít do extrému – ta-

kový člověk pak paradoxně nemůže v tom
obrovském množství věcí nic najít. A tak zno-
vu platí stará zásada: zdravá je vyváženost 
a extrémy nejsou ideální. A týká se to i oble-
čení a dalšího vybavení. Ve skutečnosti si úpl-
ný minimalismus mohou dovolit hlavně ti bo-
hatí. Ti, kteří mají hodně peněz a v případě
potřeby mohou bez starostí jít a koupit si no-
vou věc. 

Já jsem věci po dětech uložila do beden do
sklepa – mám je rozdělené podle ročních ob-
dobí, takže jedna je třeba s teplejším obleče-
ním a dalším s vybavením na zimu, které po
sobě děti postupně dědí. Z mého pohledu je
ideálnější spíše střídmost, tedy vlastnit a mít
takové množství věcí, které jsme schopni vy-
užít a spotřebovat. Nedávno jsem četla, že
každý z nás nosí přibližně jen 20 % oblečení
ze svého šatníku. Dávno už neposlouchám ra-
dy, že toho, co člověk neměl rok na sobě, se
má zbavit. Párkrát jsem to udělala a pak jsem
litovala. Hezké věci schovávám řadu let. Jen

mám trošku problém se do některých po-
hodlně vejít ☺. Takže jsem si letos dala zá-
vazek, že zhubnu a tím toho
udělám pro ekologii nejvíc. 
A kdyby se mi to náhodou ne-
povedlo, tak po mně oblečení
zdědí dcery...

Marie Vilánková

Toxiny z oblečení jsou tématem, o kterém se
moc nemluví. Tyto škodlivé látky mohou
pronikat kůží a být tak nebezpečné, 
zvláště pro děti, u kterých ještě není kožní
bariéra plně vyvinuta.



Nárok na odškodné za následky
očkování by mělo mít více lidí, 

míní senátoři. Zákon vrátili poslancům
Na odškodné za následky způsobené povinným očkováním si Češi ješ-
tě chvilku počkají. Zákon totiž na první letošní schůzi projednali se-
nátoři – a vrátili ho poslancům. Podle senátního výboru pro zdravot-
nictví by totiž mělo být víc lidí, kteří by na peníze od státu měli nárok.

„Vakcíny fungují individuálně; buď si dítě vytvoří imunitu, nebo
ne. Takže si myslím, že nutit někoho, že teď musí, protože máme
očkovací kalendář, nemá smysl. Jdeme určitě pomaleji, tak si ří-
kám, že nejdřív asi tetanovka a pak další,“ říká Ester Přikrylová,
zdravotní sestra, která drží v náručí dvouletého syna, kterého zatím
očkovat nenechala. Vysvětluje, že se bojí závažných následků. „Vzhle-
dem k tomu, že pracuji jako zdravotní sestra, tak jsem následky 
u dětí viděla. Jedná se spíš o ochrnutí, zápaly plic, nezabírají jim
antibiotika, musí mít nové nebo namíchané z lékárny… ty konče-
tiny se třeba už nezrehabilitují. Proto mi přijde, že odškodňovat
pouze ztížení společenského uplatnění je velmi slabé,“ vysvětluje Přikrylová, proč se bojí závažných následků.

Podle poslaneckého návrhu by stát odškodnil jen ty nejzávažnější případy s doživotními následky. Senátorům z výboru pro zdravotnic-
tví se ale takové omezení nelíbí. Podle nich by měli mít na peníze od státu nárok i lidé se zvlášť závažnými problémy, které mohou po pár
měsících odeznít. „I kdyby byli závažně nemocní bez trvalých následků, dostali by bolestné. Pokud se člověku, kterému po povinném
očkování ochrne ruka, podaří uzdravit bez následků, tak by nárok na bolestné nebo deficit výdělku mohl mít,“ říká předseda výboru
pro zdravotnictví Lumír Kantor (KDU-ČSL), proč by byl pro rozšíření návrhu na více pacientů.

Pokud úřady rozhodnou v neprospěch žadatelů, mohou se obrátit na soud. „U některých očkování se mohou vyskytnout neurologické
komplikace, vzácně i záněty mozku, takzvané encefalitidy po očkování, dále poruchy hybnosti, třeba otázka kloubních postižení. Ta-
ké je možné, že některá očkování mohou spustit autoimunitní reakci, která by mohla člověka poškodit po zmiňované pohybové ne-

bo neurologické stránce,“ vysvětluje
Roman Chlíbek z České vakcinologic-
ké společnosti. Peníze na odškodnění
půjdou ze státního rozpočtu. Minis-
terstvo zdravotnictví odhaduje, že by
o odškodné ročně požádalo maximál-
ně deset lidí. Ve složitých případech
by o nároku rozhodovala speciálně
ustavená komise na ministerstvu. 

PEL MEL
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V Praze zahájila činnost psychedelická klinika Psyon.
Stojí za ní přední vědci a zkušení terapeuti
Na pražské Bílé Hoře zahájila v lednu činnost nově otevřená psychedelická klinika Psyon. Jde
o psychoterapeuticky orientované pracoviště, které se primárně zaměřuje na problemati-
ku psychedelických látek a psychoterapeutické konzultace v širokém spektru různých 
životních situací a obtíží, se specializací na klinickou problematiku psychedelik. „To v sou-
časné době znamená především odbornou po-
moc lidem, kteří mají komplikace v důsled-
ku předchozího užití psychedelických látek. 
Tato tzv. integrace náročné zkušenosti je oblast,
se kterou si standardní psychiatrická zaří-
zení v současné době příliš neumějí poradit, 
protože k tomu nemají potřebně vyškolené od-
borníky,“ vysvětluje jeden ze zakladatelů kliniky,
Mgr. et Mgr. Stanislav Milotínský. Psyon současně
anticipuje změny v legislativě, které umožní lé-
čebné využití psychedelik v budoucnosti. V klinic-
kých hodnoceních po celém světě totiž tyto látky
vykazují nadějný potenciál pro léčbu (nejen) du-
ševních chorob. Aktuálně se zkoumá účinek psy-
chedelik například u depresivní poruchy, v palia-
tivní medicíně, u PTSD (posttraumatické stresové
poruchy, např. u válečných veteránů či obětí zneu-
žívání) i v dalších oblastech. Právě oblast deprese
a traumatu bude v popředí zájmu kliniky Psyon. 
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Jaroslav Flegr patří mezi přední české evoluční
biology a parazitology. Řadu svých výzkumů
podkládá vlastní zkušeností. Momentálně se
věnuje především výzkumu toxoplazmózy. Jejím
vymýcením bychom ušetřili přes 20 procent
nákladů na zdravotnictví, řekl v rozhovoru pro
Český rozhlas Plus.

„Mnoho biologických vlastností nám neslouží k tomu,
abychom se měli dobře, ale pomáhá našim genům, aby
se přenesly do další generace v co největším počtu ko-
pií,“ popisuje Flegr, který se dlouhodobě zabývá výzku-
mem parazita Toxoplasma gondii, který mění chování li-
dí. „Nejnápadnější jsou změny v psychice. Napadený
muž je podezřívavější, žena zase naopak důvěřivější.
Muž nerad respektuje společenské normy, včetně na-
příklad pravidel silničního provozu. Rozdíly jsou ale 
i v inteligenci nebo v reakčních časech,“ vyjmenovává
biolog.

Existuje akutní a latentní toxoplazmóza. Ta první, jak Flegr přiznává, ho prý příliš nebaví. Medikamenty ji zastavují, vyléčit se však
nedá. Nakažený člověk zůstane nakaženým do konce života, což je fáze latentní toxoplazmózy. Právě ta mění chování lidí. A její proje-
vy jsou brány vědeckou obcí stále vážněji. „Když víme, že toxoplazmóza třikrát zvýší pravděpodobnost dopravní nehody, tak se dá
spočítat, že na celém světě zemře jen kvůli tomu půl milionu lidí,“ poznamenává Flegr. Dále vysvětluje, že podle výzkumu jeho tý-
mu jsou lidé nakažení latentní toxoplazmózou mnohem náchylnější k nemocem, včetně takových jako je infarkt nebo rakovina. „Vý-
skyt toxoplazmózy v jednotlivých evropských zemích vysvětlí 23 procent celkové nemocnosti. Takže s vymýcením toxoplazmózy
bychom patrně ušetřili přes 20 procent nákladů na zdravotnictví,“ uzavírá téma Flegr.

Problematické je i to, že někteří pacienti jsou
léčeni špatně či vůbec, uvedl neurolog David
Doležil. Podle psycholožky Dany Rosické je
nutné zlepšit povědomí o této nemoci. In-
formace zazněly na kulatém stolu o proble-
matice migrény v pracovním životě.

V Česku se podle Doležila, který je před-
sedou sekce pro diagnostiku a léčbu boles-
ti hlavy České neurologické společnosti, 
s migrénou potýká zhruba milion lidí. Za-
tímco minimálně pět záchvatů měsíčně pro-
dělá třetina z nich, lidé s chronickou migré-
nou jich zažijí více než 15 do měsíce. Ženy
trpí migrénou až čtyřikrát více než muži, ne-
moc totiž ovlivňují hormony a záchvaty se
často vážou na menstruační cyklus. Mezi
další spouštěče patří změna počasí, stres či
některé druhy jídla a pití – například alko-
hol. Většinou však člověk nedovede spo-
lehlivě předvídat příchod záchvatu, který
trvá od tří do 72 hodin. „Pro kvalitu života
a pracovní výkonnost už není rozdíl, zda
má někdo 12 záchvatů měsíčně či 15,“

upozornil Doležil s tím, že v případě častěj-
ších záchvatů se jako léky předepisují tak-
zvané triptany. Mnozí postižení, včetně těch
s těžkými migrénami, se ale léčí jen volně
dostupnými analgetiky, což je podle neuro-

loga vhodné pouze u lehké formy nemoci.
Část pacientů se za migrénu stydí, také pro-
to, že se setkali se zlehčováním své diagnó-
zy. Někteří rovněž prošli špatně zvolenou,
neúčinnou léčbou a na další hledání pomo-
ci u odborníků rezignovali.

Častá migréna lidem značně komplikuje
život. Stále se obávají dalšího záchvatu, ne-
mohou si dělat plány, mívají problémy v za-
městnání. Vybírají si kvůli své indispozici 
i neplacené volno, nebo pracují navzdory
urputné bolesti hlavy a svou diagnózu tají.
„Povědomí o migréně na pracovištích je
stále velmi nízké. Mnoho lidí to má spoje-
no s něčím, nad čím lze mávnout rukou,“
uvedla psycholožka Dana Rosická, která pů-
sobila v personalistice a lidských zdrojích.
Migréna je podle Světové zdravotnické or-
ganizace třetí nejčastější nemocí na světě.
Týká se především lidí v produktivním vě-
ku. Poprvé se zpravidla projeví v pubertě 
a odezní kolem šedesátin. Někteří se s ní ale
potýkají až do konce života.

ZDROJ: www.irozhlas.cz, www.tyden.cz, tisková zpráva Psyon. Redakčně upraveno a  zkráceno 

Migréna sužuje až milion Čechů, někteří diagnózu tají 
Až 300 tisíc lidí v Česku má více než pět záchvatů migrény do měsíce, 50 tisíc jich trpí chronickou migrénou. 

Nemoc jim komplikuje osobní i profesní život, bývá ale zlehčována. 

Vymýcením
toxoplazmózy 
bychom ušetřili přes
20 procent nákladů 
na zdravotnictví, 
tvrdí parazitolog
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Heiliger Stein – 
Svatý kámen

Nad rakouským městečkem Mitterretzbach,
jen pár desítek metrů od státní hranice s Čes-
kou republikou, se vypíná posvátný areál 
s mnoha bílými balvany nejrůznějších tvarů.
Mnohé kameny jsou zde přírodním výcho-
zem tvrdých vápenců, jiné sem byly zřejmě
přineseny už v pravěku, aby dotvořily po-
svátný areál s dalekým výhledem. Některé 
z kamenů mají na sobě otvory a mísy, které
patrně sloužily k obětování posvátných te-
kutin a obřadních nápojů, jako bylo třeba
mléko, pivo nebo víno. 

V okolí se našly střepy keltské i slovanské
keramiky, a dokonce i pozůstatky dávných
neolitických kultur. Není divu, že právě zde
vznikl jeden z prvních křesťanských kostelů
v okolí. Nebo dokonce dva kostely, ten druhý
dodnes stojí nad posvátnými sedmi prameny
v sousedním moravském městečku Hnanice.
Obě církevní stavby měly za úkol přesvědčit
poutníky, že zdejší léčivá energie není dílem
Matky Přírody, ale odvisí od vůle Boží Trojice
nového náboženství. 

Není náhodou, že právě zde si dávali sraz
účastníci středověkých křížových výprav 
z Čech, Moravy i Slezska, aby se tady shro-
máždili do oddílů a nabrali sílu před namá-
havou cestou na jih do italských přístavů.
Současně zde vzniklo jedno z prvních pout-
ních míst v celé oblasti a lidé přicházeli do
Hnanic i na Heiliger Stein v tisícových prů-

vodech. V barokní době, kdy obliba poutních
cest dosáhla vrcholu, vznikl vedle posvát-
ných kamenů rozsáhlý kostel, u kterého se 
setkávali obyvatelé moravského královské-
ho města Znojmo a rakouského vinařského
města Retz. Dnes tu z poutního kostela naj-
deme pouhé ruiny. Na konci 18. století byl
zrušený stejně jako spousta jiných církevních

2. část

Léčivá místa 
česko-rakouského pohraničí

Češi sem dlouhých 40 let 
nesměli jezdit kvůli neprodyšně 
uzavřené hranici, takzvané železné oponě. 
A pro obyvatele Vídně nebo Mnichova to
bylo na severní hranici Rakouska daleko.
Příhraniční oblast proto skrývá přírodní
skvosty s nebývale silnou léčivou energií,
které znovu objevujeme teprve nyní. 
Pojďme si některé z těchto vzácných 
lokalit představit.



staveb, které nechal svobodný zednář a sou-
časně rakouský císař Josef II. prohlásit za ne-
užitečné. 

Poslední léta vede nad zbytky kostela nově
postavená rampa, která má zabránit tomu,
aby lidé šplhali po zakonzervovaných zdech
památky. Současně tady vznikly naučné ta-
bule, z nichž jedna napřímo pojednává o tom,
jak měřit zdejší energie pomocí virgule. Kon-
cem roku 2019 zde také rakouští ochránci pří-
rody odstranili husté náletové křoví a nově
tak odkryli další posvátné kameny. 

Pokud přijedete na Heiliger Stein o víken-
du, můžete tady potkat hodně poutníků, ale 
i cyklistů z obou stran hranice. A také vás po-
těší stánek, kde se prodává skvělé bílé víno 
z vyhlášených vinohradů, které najdete všu-
de kolem. 

Pro účely léčení je proto lepší přijet někdy
ve všední den, kdy budete mít klid na to leh-
nout si nebo sednout na všechny kameny,
které vás budou přitahovat. Jen nezapomeň-
te při příchodu pozdravit a požádat zdejšího
genia loci, aby vám byl nápomocný. A snad
nemusím připomínat, že při odchodu je dob-
ré poděkovat všem bytostem a silám okolní
přírody za pomoc. 

Blockheide – balvany
obrů

Nad rakouskou říčkou Lausnitz, která se po
pár kilometrech stane slavnou českou řekou
Lužnicí, najdeme rozsáhlé zalesněné návrší
Blockheide, které vypadá celkem nenápad-
ně. Po vstupu do lesa vás ale překvapí gigan-
tické žulové balvany, některé o váze stovek
tun, které vypadají, že je zde schválně roz-
místily nějaké nadpřirozené bytosti. I místní
pověsti hovoří o původu balvanů od obrů,
čertů a křesťanských světců, třeba svatého
Kryštofa. V této části Rakouska, zvané Wald-

viertel, se dodnes zajímavě mísí staré po-
hanské rituály s křesťanstvím a také s ofi-
ciálním využíváním virgulí a přírodních sil.
Proutkařských naučných stezek a úředně vy-
značených energetických míst tady najdete
možná nejvíce v Evropě. 

Některé z přírodních balvanů v Blockheide
dříve fungovaly jako viklany a dodnes se do-
poručuje opřít se o ně zády a léčit tak páteř 
i klouby. Některé balvany vás budou přímo

lákat ke kontaktu, jiné zase možná odpuzo-
vat. Tady se vyplatí naslouchat svému tělu.
Univerzální návod neexistuje, každý balvan
je vhodný pro někoho jiného podle aktuální-
ho stavu jeho zdraví. Lidé odsud každopád-
ně odpradávna odcházejí harmonizovaní 
a nabití životní silou. I tady samozřejmě pla-
tí, že ty pro nás nejvhodnější kameny nemu-
sí být hned vedle rozhledny nebo restaurace,
ale mohou ležet ukryté hlouběji v lese. 

Z rakouského města Gmünd nebo ze sou-
sedního města České Velenice sem snadno
dojdete i pěšky, na krajích areálu jsou zá-
chytná parkoviště i restaurace, jen na jízd-
ních kolech vás sem nepustí kvůli riziku
urychlení eroze vzácných skal. Místo je přís-
ně chráněné jako přírodní památka evrop-
ského významu. 

Celým lesem s balvany vede několik znače-
ných turistických stezek. I tak je ale v Block-
heide snadné zabloudit, proto je dobré využít
průvodcovských služeb nebo mít u sebe ale-
spoň nabitý mobil s navigací. 

Mgr. Jan Kroča, 
průvodce po léčivých mís-

tech Evropy, 
www.jankroca.cz
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Pro účely léčení je proto lepší přijet někdy ve
všední den, kdy budete mít klid na to lehnout
si nebo sednout na všechny kameny, 
které vás budou přitahovat.
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KRÁLOVSKÁ CESTA KE ŠTĚSTÍ

Staří duchovní mistři
shodně uvádějí, že ve

vnitřním světě člověka se
nachází celý Vesmír:

Slunce, Měsíc, planety,
hvězdy i všechny 

galaxie. 

Ž
ijeme v době, kdy lidstvo létá do vesmí-
ru a moderními dalekohledy se dívá do
jeho vzdálené minulosti. Komunikaci 

s vlastním podvědomím ale paradoxně dneš-
ní věda neučí. A tak se západní člověk sám so-
bě čím dál více vzdaluje. Nalézá se v jakémsi
vězení, ve kterém klade důraz pouze na jed-
nu mozkovou hemisféru – tu levou, tedy 
racionální. Hemisféru, která stále přemýšlí 
a něco řeší. Vše, co pozoruje, klade do přísně
logických pravidel, které si ovšem moderní
věda sama definovala. Na Verself rezonan-
cích jsem byl v průběhu doby několikrát
svědkem toho, jak někteří jedinci při terapii
silně a jasně prožívali vjem hvězd, galaxií 
a světla, dokonce několikrát i za doprovodu
hudby, kterou dotyční nazvali božskou. 

Tento druh terapie je ve všech aspektech
cestou sama k sobě. A to tak, aby člověk ne-
ztrácel pod vlivem názorů druhých lidí, byť
dobře míněných rad nebo „zaručených po-
stupů“, svůj drahocenný čas, ale aby se nala-
dil na vlastní vnitřní sdělení. To, které ho po-
vede přímou cestou k cíli. Zprávy z našeho
podvědomí zřetelně ukáží, kým máme sku-
tečně být. Nikoliv napodobeninou někoho ji-
ného, jak tomu v mnohých případech bývá.
Unikátní vnitřní sdělení nás posouvají dál,
ukazují, jak neřešit ta stejná témata stále do-
kola a jak se posunout na životní cestě. Sa-
mozřejmě, pokud o to stojíme.

Cesta paradoxu

Verself je cestou symbolů a paradoxů. Ze za-
čátku se vnímané rezonanční vjemy mohou
zdát jako banální či triviální nebo jako pou-
hý výplod fantazie. Pokud si ale člověk s tě-
mito získanými obrazy začne pohrávat a při-
jme je, obvykle se v průběhu následujících
dnů až týdnů stane to, že se viděný úkaz zce-
la překvapivě a neočekávaným způsobem
rozvine ve smysluplné a do sebe zapadající
sdělení. Třeba pochopením nebo uzdrave-
ním nějakého konkrétního obsahu našeho
podvědomí. Nesmyslnost symbolu ze začát-
ku seancí je tak pouze zdánlivá. Pro přiblí-
žení náhodně vybírám z obrazů, které jsem
při terapiích zaznamenal a utkvěly mi v pa-
měti:

• Maxipes Fík stojící jako člověk – na zad-
ních tlapách 

• automobil jedoucí po blátivé cestě
• počítačový stroj na předpovídání dob-

rých a špatných dnů z filmu Jáchyme,
hoď ho do stroje

• keramická kasička na mince – prasát-
ko – obraz z dětství

• vlastní staré šaty
• vlastní ruka, která se ukazuje z poote-

vřených dveří
• nekonečné hejno kolibříků, kteří vyléta-

jí z úst
• sopka Fuji na vrcholku zasněžená – ob-

raz z poštovní známky ze sbírky z dětství
• chlupatý kaktus na solárním plexu
• velbloud kráčející rozvážným krokem po

vyprahlé písčité poušti

Pokud někoho při prvním pozastavení a za-
myšlení se nad těmito scénami a obrazy na-
padaly logické souvislosti (první rádoby in-
tuitivní myšlenky), nikdy tato vysvětlení
nebyla pravdivá. Neboť na vtipná, paradoxní
a nanejvýš moudrá vysvětlení symbolu se
mělo nějakou dobu počkat. Konečná sdělení
byla vždy zcela překvapivá a úplně jiná, než si
člověk zpočátku myslel. 

Podle mé zkušenosti jsou tyto obrazy a sym-
boly poznání jasnými archetypálními rébu-
sy, které má dotyčný zcela pochopit až po ča-
se. Po jejich vyluštění pak obraz ztratí napětí
nevyluštěné záhady.

Způsoby vnitřní práce 
s Verself obrazy
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Jak používat řeč symbolů

Jak tedy rezonanční symboly používat? Jed-
noduše je přijmete za svoje obrazy, za řeč 
vlastního podvědomí. Myslíte na ně, vyba-
vujete si je znovu a znovu. Ideálně dvakrát
denně, z toho jednou těsně před spaním. 
Nebo i kdykoliv jindy, když vám přijdou na
mysl. Obrazy si pak vybavujete na těch mís-
tech těla, kde jste je při rezonancích vnímali.
Vědomě je můžete i přesunovat na ta místa,
kam přirozeně patří – například u obrazů vý-
razně živlových.

Použití těchto symbolů je tedy pasivní.
Pouze je vnímáme, vizualizujeme je znovu 
a znovu. Nemanipulujeme s nimi, nikam je-
jich děj netlačíme. I když i zde platí, že vý-
jimka potvrzuje pravidlo a někdy je mírná 
a jemná aktivní účast žádoucí. Má tedy smysl
lámat si hlavu nad tím, k čemu je předložený
předmět dobrý a proč je nám ukazovaný. 
A tak se třeba do obrazu žluté šťavnaté hruš-
ky dotyčná klientka po dvou týdnech odváži-
la mentálně kousnout a ochutnat ji. Teprve
potom se obraz okamžitě rozvinul do život-
ního příběhu o několika sekvencích, který sa-
hal až do rodové linie předků.

Tuto práci s Verself obrazy nazývám meto-
dou kvašení. Stejně jako myšlenkový kvas 
je žádoucí naložit obraz do alchymistické
baňky a počkat, až to začne bouřlivě kvasit 
a přemění se v jinou kvalitu. Někdy můžeme
hovořit až o jakési explozi obrazu, kdy jako
časovaná nálož v nějakém okamžiku vy-
buchne, ukáže dokonale svůj pravý obsah 
a rozpustí se. Jenomže čas této jeho exploze
neznáme, ani ji vědomě neřídíme. I přesto
mohu říci, že během jednoho měsíce použí-
vání lze u téměř všech klientů najít zhruba tři
takové významné explozivní zážitky a posu-
ny proti účinkům jejich karmy. Při mailové
korespondenci s některými z účastníků Ver-
self terapií jsem navíc zjistil, že pokud si ně-
kdo stěžuje, že se nic neděje, bezprostředně
po této korespondenci se stane něco vý-

znamného. Tato metoda je pro někoho obtíž-
ná v tom, že ji nemá pod svou volní kontrolou
a neřídí ji, jenom se jí odevzdává. Právě to bý-
vá velmi těžké sousto pro moderně myslící-
ho člověka, který si dopředu detailně plánu-
je svůj čas i svoje činnosti.

Někdy rozpuštění symbolů člověk ani ne-
postřehne; rozpustí se jaksi samy. Klient to
pozná třeba až na další terapii, nebo se tak
stane právě během ní. Zaznamenal jsem, že
určitý laxní přístup k obdrženým vnitřním
obrazům není tak úplně na závadu a že pří-
lišné snažení se v podobě poctivé každoden-

ní meditace je spíše překážkou. Terapie Ver-
self by měla vést ke spontaneitě člověka 
v přijímání těch správných nápadů. A tak si
jeden můj dospělý klient po prvních sezeních
koupil zobcovou flétnu a začal se na ni učit
hrát. Bylo to to nejlepší, co mohl udělat pro
zlepšení svého nesprávného dechového mo-
delu, který ho trápil od dětství. A až za něko-
lik měsíců mu během jednoho z dalších seze-
ní došlo, že obraz flétny zpočátku viděl, ale
zapomněl na něj. Neuměl se svými obrazy
tehdy ještě pracovat nebo mu tenkrát tato
práce nedávala smysl.

Výběr obrazů

Nováčkovi, tedy tomu, kdo s Verself začíná
pracovat, je vhodné poradit, jakými obrazy
by se měl zabývat nejdříve. Začátečníka je po
úvodní terapii třeba naučit zacházet s celou
metodou a dovést ho k zážitku prvních ex-
plozí či vyjevení obrazů. Tak, aby sám zažil,
co má od této cesty vnitřní proměny očeká-
vat a jaké budou jednotlivé kroky.

Ve výběru obrazů má výhodu muž, protože
paleta typového muže bývá o poznání chud-
ší, než paleta skutečné ženy. Radit a pomáhat
muži s výběrem obsahu není nutné; buď na
pomyslné paletě Verself obrazů něco je, ane-
bo tam není nic. A v této většinou stručné vý-
povědi bývá téměř všechno důležité.

Opravdová žena naproti tomu zažívá na re-
zonancích celý barevný a multidimenzionál-
ní příběh. Některá klientka se mi pak svěří 
s tím, že jednotlivá rezonance a celkový vjem
z ní byl tak příjemný, že by chtěla, aby pokra-
čoval dál. Takový vnitřní zážitek vždy přirov-

návám k opravdovému oscarovému filmu 
o podstatě lidského bytí každého jednotlivce.

Člověku s velkou paletou zážitků a vjemů
po Verself seanci je tedy dobré pomoci s vý-
běrem obrazů. I v tom je úloha dobrého 
průvodce nezastupitelná. A tak volíme před-
nostně ty obrazy, které jsou nejméně čisté,
umělé. Nebo ty ne úplně příjemné, aby se
rychle začaly odstraňovat bloky. Nebo ty, kte-
ré jsou výrazné a dávají ve své hloubce tušit
významný obsah.

Je dobré vybrat si v daný okamžik spíše ně-
kolik málo z viděných symbolů a ty systema-
ticky zařazovat třeba do běžných denních čin-
ností a situací. A potom pozorovat, co dělají 
s páteří, psychikou, vitalitou. Tyto obrazy by
se v konečném důsledku měly stát tím, co nás
osvobodí a revitalizuje.

Některé z nich jsou ovšem pouze obrazy do-
provázejícími – nebudou se tedy realizovat.
Jednoduše proto, že realizované už jsou. Mo-
hou být ale vhodnou pomůckou pro diagnos-
tiku vibrační úrovně člověka, nebo se může
jednat o jeho ochranné symboly. �

Tato metoda je pro někoho obtížná v tom, 
že ji nemá pod svou volní kontrolou a neřídí ji,
jenom se jí odevzdává.
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Obrazy často slouží i jako emocionální mos-
ty či konkrétní impulzy pro zpracování právě
prožívané těžké a zdánlivě bezvýchodné život-
ní situace. Takto pochopené symboly mohou
být tím pravým ukazatelem, jak se například
důstojně a po krůčcích vyvázat z nefungujících
vztahů, ve kterých jsou často pospojovány pro-
tichůdné hodnoty a emoce. Dlouhodobé zakot-
vení nebo stagnace v nefungujících vztazích 
a neschopnost či pohodlnost se z nich vyvázat
mívá zcela zřetelně základ ve starých životních
postojích. A ty mají většinou své kořeny v ra-
ném dětství, někdy i ještě dříve.

Velmi často musím zdůrazňovat klientům,
že při vibracích nejde prvotně o zprostřed-
kovaný zážitek. Tedy nejde primárně o zažití
příběhů samotných. Pokud nejsou obrazy po-
chopeny jako průvodci na cestě ke skutečné-
mu štěstí, nemají tyto příběhy samy o sobě
velký smysl…

Pro koho je metoda
vhodná?

Metoda Verself není vhodná pro každého člo-
věka. Zejména není vhodná pro toho, kdo se

domnívá, že štěstí přichází k lidem samo. Na-
opak je vhodná pro jedince, který si umí klást
otázky, hledat i nacházet na ně ty správné od-
povědi. Je metodou aktivní, určenou všem,
kteří na sobě chtějí smysluplným způsobem
pracovat. Těm, kteří hledají skutečnou prav-
du a nebojí se opustit své staré nefungující po-
stoje a ideály. Těm, kteří hledají pravdu o so-
bě samém a o podstatě svého vlastního bytí.

Způsoby realizace
obrazů

Prvním významným způsobem vypovězení
obsahu obrazu je nevědomá realizace ve snu.
Dá se říci, že některé obrazy na Verself rezo-
nancích předznamenávají nosný motiv bu-
doucího snu. Ten pak bývá většinou velmi ži-
vý a upoutá naši pozornost.

Realizace vizí za bdělého stavu je dalším
způsobem exploze obrazu. Představte si, že
se v realitě ocitnete v situaci, která celkově
nebo svou částí koreluje s vjemem, který jste
před časem viděli a vnímali při Verself. Vět-

šinou se jedná o velmi silný vjem podobný
déją vu, při kterém může člověku „dojít“ lec-
cos významného. Nebo náhlým vhledem 
v podobě jasné myšlenky pochopit rozuzlení
tématu. Zážitek z takového vjemu přetrvává
zpravidla několik dní, poté původní obraz
ztrácí své prvotní napětí a stává se neatrak-
tivním.

Někdy ale pochopení obrazů vyžaduje vlast-
ní rozhodnutí něco ve svém životě změnit,

byť by se jednalo o změnu nepatrnou. Obraz
posléze může promluvit ve smyslu: To se mě-
lo stát, to je to správné.

Téměř šokující bylo pro mne zjištění a po-
chopení, že některé viděné obrazy jsou jas-
ným návodem na konkrétní cvik (ásánu),
vhodným pro toho konkrétního člověka.
Cvik mu pomohl s uvolněním páteře či sou-
visejících svalových partií. Z praxe vím, že
Verself je metodou natolik vlídnou, že je 
předložený jen tomu, u něhož je šance, že ho
bude v budoucnu provádět. Velmi často se
jedná o úkony, které jsou velmi jemné, ale
svou silou tak mocné, že se dají přirovnat ke
zvednutí stavidla dosud překážejícího silné-
mu vodnímu toku.

Velmi důležitá je také lidská osobní zvěda-
vost. Pokud se někdo těší na to, jaká další há-
danka či jaký další střípek do skládačky ho
čeká při dalším Verself sezení, nachází se na
té pravé cestě a pochopil, o čem cesta sym-
bolů je. Obrazům je ale někdy třeba dát ještě
další čas – po tom, co se nám zjevily ve snu
nebo se jinak realizovaly, nastane většinou

nějaká přechodná doba – v té se obraz vstře-
bá a podvědomí se konsoliduje na novou rea-
litu.

Realizace mnohých obrazů bývá většinou
tak výrazná, že si jí nejde nevšimnout. Někdy
je těžké na úplném začátku zprostředkovat 
a vysvětlit klientovi Verself budoucí prožitek
obsahu symbolu. Pokud ovšem tento zážitek
nastane, začátečník pochopil jazyk této sym-
bolické cesty.

Některé typy čakrových obrazů mohou mít
svá pokračování a dané téma se může řešit 
i přes tři terapie. Obsah obrazů se znatelně 
a zřetelně čistí a symboly se stávají mocnější-
mi. Nebo dojde k tomu, že se velké bloky – 
v podobě nějakých stahujících symbolů – 
v průběhu času promění na jemnější, až nako-
nec zcela zmizí z psychosomatického centra.

Některé viděné obrazy jsou takzvaně předo-
zadní, tedy vnímají se a realizují se souvztaž-
ným způsobem vpředu i vzadu na páteři. Po-
dobně jako matice a šroub. Tyto obrazy tedy
jakoby probíhají tělem odzadu dopředu ne-
bo odpředu dozadu. Jinými slovy, dá se na ně
podívat zepředu i zezadu. Prací se zadní stra-
nou páteře se však ještě budeme zabývat 
v dalších kapitolách.

Shrňme tedy výše uvedené: pomocí techni-
ky Verself obdrží člověk své vnitřní obrazy na
zpracování témat duše, kterými se dlouho-
době zaobírá. Cílem je dosažení stavu („roz-
puštění obrazu“), kdy se přestane starými 
a zasunutými tématy zaobírat, tato témata 
jakoby zmizí. Symboly, které dotyčný vnímá
při terapii, nejsou konečným řešením, jsou
pouze prostředkem, kterým se podvědomí
chystá samo sebe vyčistit. A to téměř vždyc-
ky způsobem, který nelze
předvídat… Osobní obrazy re-
prezentují nikoliv to, co člo-
věk chce, ale to, co skutečně
potřebuje.

Ing. Vladimír Jelínek

Dlouhodobé zakotvení nebo stagnace 
v nefungujících vztazích a neschopnost 
či pohodlnost se z nich vyvázat mívá zcela
zřetelně základ ve starých životních postojích.
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V tomto měsíci zažijeme hned několik důležitých astrolo-
gických událostí. Ve středu 4. března nastává konjunkce ne-

boli spojení Černé luny a Chirona v prvních stupních Berana.
Budeme se moci vrátit zpět k počátku, ke Zdroji, ke svému zrození 
a začátku života a opravovat a uzdravovat vše, co nám doposud brání
prožívat svůj vlastní život, být sami sebou, přijímat se takoví, jací jsme
tady a teď...

V tomto procesu nám od 5. března bude dodávat podporu a potřeb-
né láskyplné uzemnění Venuše ve znamení Býka, a hlavně její kon-
junkce s Uranem ve dnech kolem 8. 3. Přerovnejme svůj žebříček hod-
not a investic a začněme vždy od sebe! Tato přehodnocení můžeme
poté projevit i v konkrétních činech a rozhodnutích. Spojení Marsu a Ju-
pitera v Kozorohu nastává přesně v den jarní rovnodennosti, 20. břez-
na, a umožní nám skutečně se usebrat a soustředit na to, co je pro nás
dobré, užitečné a čemu má smysl věnovat svůj čas a energii. Následné
spojení Marsu s Plutem 23. 3. už bude vyžadovat opravdu konkrétní
jasné rozhodnutí, které můžeme hluboce procítit v novoluní v Beranu,
24. 3. Poté můžeme s vnitřní jistotou dělat první kroky, zasévat se-
mínka vědomého a radostnějšího způsobu života.

Ve dnech kolem novu nastává trojnásobné propojení Slunce, Černé
luny a Chirona. Věnujme pozornost svým pocitům a potřebám „vnitř-
ního dítěte“ – možná budeme moci vědoměji a tvořivě pracovat s té-
maty a situacemi, které jsme zažili na začátku měsíce...

Zlepšení situace a atmosféry v domovech a rodinách pomůže též
harmonický aspekt Urana v Býku a linie evoluce, tj vzestupného 
a sestupného lunárního uzlu v Raku a Kozorohu ve dnech kolem 
20. 3. V rodinném systému má mít každý své místo tak, aby energie
mohla správně a zdravě plynout od rodičů k dětem. Stejně tak i uspo-
řádání věcí, nábytku atd. v našich domovech má své kosmické záko-
nitosti. Nechme se v těchto dnech inspirovat ke změně, otevřeme se
pochopení a projasnění toho, co nám doposud unikalo.

Nové začátky v novém astrologickém roce mají tentokrát opravdu sílu!
Nedůležitější událostí je však vstup Saturna do Vodnáře přesně 

22. března. Po třiceti letech opět začíná etapa osvobozujících změn
všeho druhu, které si ovšem budeme muset opravdu zasloužit kaž-
dodenním úsilím a postupným odkládáním všeho, co nás omezuje 
a blokuje zevnitř – ať už jde o informace, názory, přesvědčení, ná-
vyky i konkrétní věci, činnosti atd. Pobyt Saturna ve Vodnáři bude
trvat do 1. července, poté se ještě na pár měsíců vrátí do Kozoroha 
a stabilně pak od 17. 12. 2020 na několik let spočine ve Vodnáři. Uví-
tejme jej tedy s radostí a těšme se na první kroky ke svobodě...

Směr našemu putování poté dá konjunkce Saturna s Marsem ve Vod-
náři, přesně 31. 3. Zkušený a vynalézavý otec a energií nabitý syn spo-
jí své síly na cestě ke svobodnějšímu způsobu podnikání, smýšlení, 
konání... Případně můžeme být též poněkud „přesměrováni“ a osvo-
bození od nikam nevedoucího pachtění. Buďme tedy v těchto dnech
pozorní, nechme si poradit či spíše nechme se „osvítit“ raději dobro-
volně než nepříjemným překvapením! 

Začátek dubna nám umožní pokračovat v procesu cel-
kové „přestavby“ či revitalizace svého života. V neděli 

5. dubna nastává konjunkce Jupitera a Pluta v Kozorohu, kte-
rá přinese další dávku síly, podpory a potřebných požehnání. Možná
se nám také podaří vyřešit či začít úspěšně řešit dlouhodobě se táh-
noucí situace. Astrologický dům, kde se tato konjunkce ve 25. stupni
Kozoroha v našem individuálním horoskopu nalézá, nám pomůže
upřesnit, jaké konkrétní životní oblasti se tato podpora týká: zdraví,
financí, bydlení atd. Boží pomoc, vedení a potřebná „sdělení shůry“
nám také přinese spojení Merkura s Neptunem v sobotu 4. dubna. 

Celkově tedy budou dny od novu 24. 3. do úplňku 9. 4. vhodné k oprav-
du vědomému započetí nových projektů a dlouhodobých prospěšných,
odvážných, začasté zcela nových a revolučních aktivit, které nám napo-
mohou realizovat svůj potenciál a věnovat se naplno své životní práci!

V polovině dubna si můžeme užít značné odlehčení a také i osvo-
bozující osvěžení nejen v oblasti milostného života: Mars ve Vodná-
ři a Venuše v Blížencích se dostávají ve dnech kolem 18. dubna do

vzdušného trigonu, příznivého aspektu spolupráce a vzájemné pod-
pory a porozumění. Krásně je doplní dvojitým příznivým aspektem
i odvážný a upřímný ohnivý Merkur v Beranu. Bude to doba setká-
vání se, seznamování, zkoumání, spolupráce, ovšem též učení se 
o vztazích, o proudění energií mezi mužem a ženou… Ať už jde o prou-
dění uvnitř nás či mezi námi, určitě jej podpoříme hlubokým dýchá-
ním, meditativními procházkami, tancem apod. a celkově otevřeností
ke změnám, k novému vidění své vztahové situace.

Koncem měsíce přinese jisté uklidnění vstup Slunce (20. 4.) a Mer-
kura (27. 4.) do znamení Býka, a hlavně novoluní v Býku 23. 4. Uran
v konjunkci se Sluncem a Lunou nám ovšem toto zklidnění nedá za-
darmo – bude po nás naléhavě vyžadovat mnohem hlubší změny 
v procesu posílení stavu sebelásky, sebehodnoty, přijetí svého muž-
ského či ženského těla atd. Sedněme si třeba pod rozkvetlý strom 
a prostě se nechme harmonizovat, uzdravit a inspirovat Přírodou.
Budeme tak moci otevřít svá srdce přílivu lásky, krásy a hojnosti, kte-
rou období Býka každým rokem nabízí a přináší...

Vaše Alita Zaurak

III
BŘEZEN

IV
DUBEN

www.mandalia.cz
Výklad horoskopu, přednášky a kursy astrologie, cestování, galerie obrazů... 
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HVĚZDY ZDRAVÍ, HVĚZDOPRAVEC RADÍ 

Horoskop
Co nás podle hvězd 

čeká a nemine 
v březnu a dubnu 2020? 



Já nemohu oříšky, já
med a jahody. Mně vadí
prach, peří a roztoči. Já
si nesmím pomazlit psa

ani kočku! Mě dusí
jaro… I takhle mohou

vypadat trumfy dětí před
odjezdem na školu
v přírodě. Ostatně
kolonka „alergie“
nechybí v žádném
předodjezdovém

formuláři a divné nejsou
děti, které ji mají, ale

naopak ty, které žádnou
nemají. Pokud se tedy

v kolektivu vůbec
najdou. Alergií totiž trpí

čím dál více dětí…

K
dyž jsem v dětství, coby silná alergič-
ka na kde co, někomu jmenovala, co
všechno mi nedělá dobře, lidé na mě

koukali jako na blázna. Byla jsem prostě jed-
na z mála. Jarem jsem se prokýchala a zápo-

lila s vodovou rýmou, po mazlení se psem
jsem se škrábala, babiččiny péřové duchny
mě dusily, a když jsem jednou riskla skákání
v seníku, opuchla jsem tak, že mě vlastní 
rodiče nepoznali. Můj imunitní systém zkrát-
ka nepřiměřeně reagoval i na ty faktory 
z okolního prostředí, které by mi nijak neuš-
kodily. Tato přehnaná akčnost mého imunit-
ního systému mi sice trochu komplikovala
dětství, ale nutno říci, že postupem věku si
tělo na alergeny „zvyklo“ a dnes jsem bez ob-
tíží. 

Alergie a imunita? 

Hlavním úkolem našeho imunitního systému
je chránit nás (náš organismus) proti vnitřním
i vnějším škodlivým elementům. Pokud fun-

guje správně, je velmi účinnou ochranou před
chorobami všeho druhu. Může se však také
stát, že imunitní systém reaguje nepřiměřeně
i na to, co člověku neškodí – tato přecitlivělost
se nazývá alergií a danou příčinou je alergen. 

Za mými alergiemi stál také fakt, že jimi
trpěli oba rodiče, pak je prý až 80% riziko, že
dítě bude rovněž alergik, pokud je postižen
jen jeden rodič, je riziko 40 %. Pokud pro-
cento alergiků v naší populaci stoupá, lze
předpokládat, že i další generace budou čas-
to sužovány touto nepříjemnou nemocí. Co
alergie vůbec vyvolává? Příčin je opravdu vel-
mi mnoho – velký podíl na vzrůstu této pře-
citlivělosti má jistě životní prostředí, alergie-
mi trpí častěji městské děti, které nejen že
vyrůstají ve více znečištěném prostředí, ale
také s běžnými alergeny přicházejí méně do
styku, než děti vesnické. Další příčinou je již
zmíněná genetika, „pomoci“ mohou také
špatné stravovací návyky – nepestrá strava 
s nedostatkem minerálů a vitaminů, ale také
mohou být na vině léky – zejména opakova-

BAMBI KLUB 
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Jak to, že nemáš 
na nic alergii?!

Náš tip: 

Bambi Anaerg nebo komplex Bambiharmoni 1, 
který je zaměřen na detoxikaci jater, sleziny a plic –
tedy orgánů, které řídí všechny typy imunitních reakcí.
Právě zátěž jater způsobuje imunitní nerovnováhu 
a je častou příčinou alergií a ekzémů. 

Mnoho maminek zapomíná na to, že rájem
pro vznik alergií je i přehnaná hygiena. 
Pro dítě je mnohem lepší přijít s alergeny 
v přiměřeném množství do styku, než vyrůstat
ve sterilním prostředí.



ná léčba antibiotiky, která poškozují cenný
střevní mikrobiom. Na co mnoho lidí – přede-
vším úzkostných maminek – zapomíná, je
fakt, že rájem pro vznik alergií je i přehnaná
hygiena. Pro dítě je mnohem lepší přijít 
s alergeny v přiměřeném množství do styku
už jako malé dítě, než vyrůstat ve sterilním
prostředí a „seznámit“ se s nimi nárazově tře-

ba na chatě u babičky. Opravdu není nutné
sterilizovat každou hračku až do batolecího
věku dítěte, vyvářet vše, s čím přijde dítě do
styku a úzkostlivě zahalovat kočárek plen-
kou, aby se do korbičky nedej bože nedosta-
lo zrnko prachu. Naopak je prokázáno, že při-

měřená, lehká „špína“ dítěti jen svědčí. Další
častou příčinou alergií je zlozvyk jménem
kouření – velmi nevhodné je především kou-
ření matky během těhotenství a po narození
dítěte, ale o tom asi netřeba hovořit, to žádná
zodpovědná žena (k sobě, natož k dítěti) ne-

dělá. Stejně jako u řady dalších nemocí,
spouštěčem může být také nadměrný stres,
velká psychická zátěž či trauma. 

Lze alergiím předcházet?

Nejvhodnější ochranou proti alergiím je ko-
jení, které pomáhá dítěti budovat silnou imu-
nitu. Výlučné kojení (tedy pokud je to sa-
mozřejmě možné) je optimální do 6. měsíce
věku dítěte. Maminky, nevzdávejte kojení při
prvních nesnázích, nestyďte se přizvat na po-
moc laktační poradkyni, využít pomůcek jako
je například kojící klobouček, zkuste vytrvat.
Stojí to za to. 

Dalším mezníkem v ochraně před alergie-
mi je správné zavádění příkrmů – začínat ne-
mléčnou stravou a postupně dítě seznámit se
všemi alergeny – tím se snáze navodí imu-
nitní tolerance.

(Přiměřeně) čisté prostředí – pokud sami
trpíte alergiemi, je dobré prostředí upravit tak,
aby bylo doma minimum koberců – tím se sní-
ží množství prachu, roztočů a dalších poten-
ciálních alergenů. Samozřejmostí je nekuřác-
ké prostředí, zakouřený obývák nebude dělat
dobře nikomu. Pozor na úzkostnou čistotu, ta,
jak už jsem uvedla výše, rovněž není cestou. 

Zapomínat nesmíme ani na otužování a po-
silování imunity, které lze u dětí shrnout ná-
sledovně: dostatek pohybu na čerstvém
vzduchu a kvalitní spánek.
Zvykejte své děti už od mimi-
nek na pravidelný pobyt ven-
ku – věřte, že na počasí nezá-
leží….

Linda Maletínská FO
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Na srst, ale třeba i na nikl
Alergií je nepřeberné množství a umí být
pěkně otravné (mohu potvrdit z vlastní
zkušenosti). Jak se nejčastěji projevují? 

• Alergická rýma – nepříjemná vodová
rýma, která neustále vytéká z nosu.
K tomu jsou podrážděné sliznice, svědí
nos a vše provází časté kýchání. Dítě
s alergickou rýmou si stále otírá svědící
nos, špatně spí (zejména malé děti,
které mají ještě dudlík, se neustále budí
a jsou nevrlé), jsou unavené,
podrážděné.

• Alergické astma – zde imunitní buňky
reagují na pyl, prach, zvířecí srst a další
alergeny v dýchacích cestách. Standardně se projevuje pískáním, ztíženým 
dýcháním – díky smrštění hladkého svalstva průdušek se zmenšuje jejich
průchodnost a hůře se dýchá. Pokud se jedná o silnou alergickou reakci, může
vyústit až v astmatický záchvat.

• Potravinové alergie – mohou se projevovat jak reakcí trávicího traktu (průjmy, křeče
v břiše, zvracení), tak i vyrážkami, kopřivkami či otokem. Mezi nejčastější alergeny
patří mléko, ořechy, obiloviny, různé druhy ovoce, mořští živočichové. Vadit ale
může i obyčejné jablko.

• Atopický ekzém – příznaky atopického ekzému většinou u dětí postupně odezní, ale
v některých případech mohou přetrvat až do dospělosti. Bohužel jsou také často
doprovázeny i jinou formou alergie, ať už astmatem, sennou rýmou či dalšími
projevy. Pro atopický ekzém je typická suchá, olupující se kůže, která děti trápí
silným svěděním. U malých dětí může kůže i mokvat.

• Alergie na zvířecí srst – alergie, která mě jako dítě trápila ze všech nejvíce.
Alergoložka mi vždy přísně zatrhla jakékoliv zvíře se slovy, že mohu mít jen hada,
želvu či akvarijní rybičky. A s těmi se člověk opravdu pomazlí… Později jsme v mých
třinácti letech pořídili peruánského naháče (psa bez srsti) a jaké bylo naše
překvapení, když jsem i na něj měla alergii, a jakou…. Naštěstí si moje tělo po čase
na tyto alergeny zvyklo a naháč se stal mým věrným parťákem po dlouhých 18 let.
I když tedy nevím, jak velkou roli v mém zázračném „uzdravení“ hrála síla přání –
Endymu totiž dost hrozilo, že ho rodiče dají pryč, pokud se budu i nadále dusit
a slzet.

• Alergie na plísně – tato alergie bují především na podzim a v zimě a stojí za ní
„vláknité“ druhy plísní, které při svém růstu produkují tzv. spory (drobné
rozmnožovací částečky, které se šíří vzduchem podobně jako pyl – jsou okem
neviditelné).

• Alergie na roztoče – bytoví roztoči řádí snad v každém obydlí. U alergiků je dobré
vyvarovat se míst, která milují – koberce, huňaté pohovky a čalouněné postele. Čím
méně lapačů prachu (roztoči prach milují), tím lépe. 

• Alergie na nikl – zní to bizarně, ale je to tak. Tuto alergii poznáte vyrážkou kolem
knoflíku u džínových kalhot, u holčiček pod náramky. Stačí jen vyhledávat oblečení
bez knoflíků a malým parádnicím vysvětlit, že se musejí zdobit třeba drhanými
náramky z bavlnek.

• Alergie na bodnutí hmyzem – tato zrádná varianta dost často překvapí rodiče zcela
nepřipravené a může být i velmi nebezpečná. Vznikají při ní různé puchýře a otoky,
životu nebezpečné mohou být otoky jazyka či hrtanu. Pokud má poštípané dítě
reakci, jsou na místě antihistaminika. Na samotné místo vpichu je vhodné přiložit
kostku ledu (tu však v létě na louce máme po ruce málokdy) nebo lísteček jitrocele
kopinatého. V případě silné alergie je dobré do přírody vždy chodit s vybavením
v podobě Fenistylu a případně i léku na zastavení otoků.



VZDĚLÁVACÍ KURZY
Nový, rozšířený systém vzdělávání pro detoxikační poradce rozdělujeme do tří úrovní: 

základní (Z1–Z3), střední (S1–S4) a vysoká (V1). 
Bližší informace o konkrétních změnách hledejte na webu www.joalis.cz a www.eccklub.cz v sekci Vzdělávání. 

Přednášky v Praze
datum čas název akce lektor místo konání cena

4. 3. 2020 9.30–15.30 Z2 Ing. Vladimír Jelínek Praha 700 Kč

4. 3. 2020 17.00–18.00 Zkouška 1. stupně on-line 0 Kč

18. 3. 2020 9.30–15.30 Z3 Ing. Vladimír Jelínek Praha 700 Kč

25. 3. 2020 17.00–18.00 Zkouška 1. stupně online 0 Kč

31. 3. 2020 9.30–15.30 S1 Vladimíra Málová Praha 900 Kč

14. 4. 2020 9.30–15.30 S2 Vladimíra Málová Praha 900 Kč

28. 4. 2020 9.30–15.30 S3 Vladimíra Málová Praha 900 Kč

5. 5. 2020 9.30–15.30 Z1 Vladimíra Málová Praha 700 Kč

19. 5. 2020 9.30–15.30 Z2 Vladimíra Málová Praha 700 Kč

26. 5. 2020 9.30–15.30 S4 Mgr. Marie Vilánková Praha 700 Kč

2. 6. 2020 9.30–15.30 Z3 Vladimíra Málová Praha 700 Kč

17. 6. 2020 17.00–18.00 Zkouška 1. stupně on-line 0 Kč

17. 6. 2020 13.00–15.00 Zkouška 2. stupně Praha 350 Kč

Informace a přihlášky: ECC, s. r. o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, tel.: 274 781 415, e-mail: eccpraha@joalis.cz nebo 
přímo na www.eccklub.cz v sekci Vzdělávání.

Přednášky v Brně
datum čas název akce lektor místo konání cena

4. 3. 2020 9.00–15.30 Z1 Bc. Lucie Krejčí Brno 700 Kč

4. 3. 2020 17.00–18.00 Zkouška 1. stupně on-line 0 Kč

18. 3. 2020 9.00–15.30 Z2 Bc. Lucie Krejčí Brno 700 Kč

1. 4. 2020 9.00–15.30 Z3 Bc. Lucie Krejčí Brno 700 Kč

8. 4. 2020 17.00–18.00 Zkouška 1. stupně online on-line 0 Kč

15. 4. 2020 9.00–15.30 S1 Bc. Lucie Krejčí Brno 900 Kč

29. 4. 2020 9.00–15.30 S2 Bc. Lucie Krejčí Brno 900 Kč

13. 5. 2020 9.30–15.30 S3 Pavel Jakeš Brno 900 Kč

27. 5. 2020 9.00–15.30 S4 Mgr. Marie Vilánková Brno 900 Kč

19. 6. 2020 10.00–12.00 Zkouška 2. stupně Brno 350 Kč

Informace a přihlášky: Body Centrum, s. r. o., Vodní 16, Brno, tel.: 545 241 303, e-mail: info@bodycentrum.cz nebo přímo 
na www.bodycentrum.cz v sekci Vzdělávání.

Přednášky v Ostravě
datum čas název akce lektor místo konání cena

4. 3. 2020 17.00–18.00 Zkouška 1. stupně on-line 0 Kč

19. 3. 2020 9.30–15.30 S1 Jana Jančová Ostrava 900 Kč

9. 4. 2020 9.30–15.30 S2 Jana Jančová Ostrava 900 Kč

30. 4. 2020 9.30–15.30 S3 Jana Jančová Ostrava 900 Kč

18. 6. 2020 10.00–12.00 Zkouška 2. stupně Ostrava 350 Kč

Účastníkům vzdělávání v Ostravě doporučujeme Kurz S4 absolvovat v Praze dne 26. 5. 2020 nebo v Brně dne 27. 5. 2020.
Informace a přihlášky: Centrum metody C. I. C. – Ostrava, Pražákova 218, Ostrava – Mariánské Hory, tel.: 730 517 776, 
e-mail: centrumostrava@joalis.cz nebo přímo na www.eccklub.cz v sekci Vzdělávání.

KALENDARIUM
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Informace a přihlášky: 

ECC, s. r. o., Na Výhledech 1234/8, Praha 10, tel.: 274 781 415, eccpraha@joalis.cz

Refresh kurzy pro absolventy ZDARMA
Tyto přeškolovací kurzy jsou určeny pro absolventy vzdělávání Joalis, kteří se metodě aktivně nevěnují, ale mají zájem si znalosti zopako-
vat a získat nejnovější informace z oblasti metody C. I. C. Vše je shrnuto do dvou celodenních seminářů (lze absolvovat i každý zvlášť), kte-
ré povedou dlouholetí certifikovaní poradci a lektoři řízené a kontrolované detoxikace. Kurzy jsou rozděleny podle dosažené úrovně před-
chozího vzdělání u Joalis: Z – refresh kurz je zaměřený na nové složení přípravků, jejich zařazení do logických skupin a skládání preparátů
do kúr bez použití přístroje Salvia.  Naproti tomu S – refresh kurz se věnuje diagnostice na přístroji Salvia za použití tištěných tabulek
pro jednoduchou a logickou diagnostiku pomocí testovacích sad (včetně skládání preparátů do kúr a práce s klientem v poradně).  

Proč se zúčastnit?

Seminář povedou dlouholetí a zkušení poradci a lektoři metody C. I. C. Vlaďka Málová a Pavel Jakeš. 
Termíny: semináře Z semináře S

3. 4. 2020 – Brno 2. 3. 2020 – Praha
4. 4. 2020 – Brno 20. 3. 2020 – Brno
24. 4. 2020 – Praha 21. 3. 2020 – Brno

28. 3. 2020 – Praha
11. 5. 2020 – Praha

Závazná registrace nutná na eccpraha@joalis.cz  tel.: 739 639 134. 

• Z-refresh kurz – je zaměřený na nové složení preparátů, jejich
zařazení do logických skupin a skládání preparátů do kúr bez
použití přístroje Salvia. 

• S-refresh kurz – diagnostika na Salvii a použití tištěných tabu-
lek pro jednoduchou a logickou diagnostiku pomocí testovacích
sad, skládání preparátů do kúr, práce s klientem v poradně.

• Získáte nové informace o preparátech, jejich složení a cel-
kově  novinky o metodě. 

• Bude vám vystaven nový, platný certifikát Terapeut metody 
C. I. C. – kontrolované detoxikace Joalis (předchozí vzdělání mu-
sí být zakončené zkouškou).

• Prohlédnete si (a dostanete zdarma) nové pomůcky pro te-
rapeuty: celkový přehled preparátů a nový ceník, diagnostický
blok, schéma rozdělení preparátů.

• Představíme vám nové testovací sady, které budou k dispozi-
ci za zvýhodněné ceny.

• K nahlédnutí budou také nové výukové materiály vztahu-
jící se k metodě (knihy a skripta). 

Kongresový den informační medicíny 
s Marií Vilánkovou a Vladimírek Jelínkem

PRAHA – sobota 18. dubna 2020, Hotel Krystal, Praha 6

Témata Kongresového dne:

Mgr. Marie Vilánková:

Alergie a senné rýmy, vliv chemických látek a jejich působení přes mikrobiální toxiny. Propustnost kůže,
sliznic a střev, souvislosti mikrobiomu. Emoční příčiny alergií.

•
Imunokomplexy a jejich vliv na zdraví. Souvislost potravinových intolerancí a imunokomplexů.

Imunokomplexy jako forma mikrobiálních ložisek. Priony, patologické bílkoviny a jejich imunokomplexy.

Ing. Vladimír Jelínek:

Hormonální systém ženy a muže a jeho návaznost na novou publikaci 
Průvodce lidským tělem i duší, 2.díl – Mozek, nervový systém a jejich detoxikace.

•
Nové zlepšené složení čtyřiceti nejpoužívanějších preparátů Joalis. 

Svobodnější možnosti komunikace s klientem. Možná zdravotní tvrzení. Nové symbolikony 
na preparátech a nová podpora poradců v podobě webových stránek www.joalis.cz 



Detoxikační kúra
LiverDren + Achol 

+ Nodegen

Vyzrajte na jarní únavu!
Játra patří v těle k nejdůležitějším orgánům –
metabolizují základní živiny a odbourávají pro tělo nepotřebné látky. 
Jaro je optimální čas na očistu jater!

Optimalizuje tyto stavy:

✓ Únava
✓ Nervozita
✓ Vnitřní napětí
✓ Výbuchy vzteku
✓ Svědivost a přecitlivělost kůže
✓ Časté záněty spojivek, slzení,

zarudnutí očí
✓ Zpomalený metabolismus

Více informací na www.            .cz


