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Blanka od dětství tančila a přála
si být baletkou, ale kvůli skolióze
páteře nebyla přijata na konzervatoř.
Po rozvodu před více než 20 lety
jí velmi pomohla kniha Miluj svůj
život od Luise Hay, kterou dostala od sestry Stanislavy Jachnické.
Tato kniha ji nasměrovala k zájmu
o duchovno, numerologii, tarot
a k léčitelské a terapeutické práci.
Nyní má poradnu v Praze, kde
pracuje i s přípravky Diochi,
na které nedá dopustit.
Blanko, jak jste se dostala k přípravkům Diochi?
Poprvé jsem se setkala s Diochi asi
před pěti lety a už tehdy mě velmi
zaujaly. Jejich dokonalou účinnost
jsem si ale vyzkoušela plně před
více než dvěma lety, kdy jsem s nimi
začala pracovat. V tomto směru
mi opravdu hodně pomohla moje
úžasná kolegyně Daniela Šilhánová,
která mě zasvětila do světa Diochi.
Co bylo hlavním důvodem k používání výrobků Diochi? Co vás
přesvědčilo o jejich kvalitě?
Na trhu je spousta přípravků a lidé
se často neorientují v tom, který
si vybrat. Mnohé z nich jsou jistě
výborné. Sama jsem jich za svůj život
vyzkoušela opravdu velké množství. Odjakživa ráda experimentuji,
zkouším a testuji věci sama na sobě.
Nakonec zvítězily přípravky Diochi,
protože svými komplexními recepturami a bioinformačním působením
ovlivňují nejen přímo jednotlivé orgány v těle, ale i těla tzv. jemněhmotná, a tím lidskou psychiku, která je
alfou i omegou veškerých fyzických
problémů. Jejich účinnost jsem měla
možnost vyzkoušet na sobě, své rodině
i mnoha klientech, a proto jim důvěřuji. Lidé ke mně často chodí s problémy, se kterými jim lékaři nedokáží
pomoci. Posílají je z jednoho vyšetření
na druhé, dávají nejrůznější léky. Problémy však nemizí, naopak se k nim
často přidávají další. Tělo je jako

S paní Blankou
jsem se setkala v její
poradně v Praze
a byla velmi příjemná,
milá a usměvavá.
• 46 let, znamení
Blíženci
• 2 děti, syn Michael 7
a dcera Tereza 16 let
• práce – terapeutka
celostní medicíny
(pracuje
s nejmodernějšími
přístroji přírodní
medicíny Oberon
Quantum
a Dinamika
Technologies a věnuje
se i reflexní terapii)
• zájmy – jóga,
péče o děti, čtení,
vzdělávání se
v oblasti léčení
a duchovních nauk,
tanec, numerologie
dokonalý nástroj, který musí být udržován v harmonickém vyladění. Proto
je třeba ho brát komplexně a naslouchat mu. Neléčit jen symptomy, ale
příčiny, které za nimi stojí. Přípravky
Diochi díky své komplexnosti tomuto
vyladění významně napomáhají.
Blanko, máte zde v poradně přístroj Oberon Quantum, můžete ho
krátce čtenářům popsat? Na jakém
principu pracuje a co umí? A proč
pracujete zrovna s Oberonem?
Oberon pro mě patří do skupiny přístrojů, které budou v blízké budouc-

nosti nedílnou součástí péče o lidské
zdraví. Těší mě, že čím dál tím více
klasických lékařů tyto přístroje zná
a uznává. Propojení klasické medicíny
s medicínou alternativní je podle mě
do budoucna nutností, protože teprve
pak může být uplatňován celostní přístup k lidskému tělu a zdraví. Je zde
velká šance, že lidé nebudou jen doživotními pacienty, ale že dojde k jejich
skutečnému vyléčení. Oberon Quantum patří mezi absolutní světovou
špičku v oblasti přírodní medicíny. Byl
vytvořen ruským Institutem praktické
psychofyziky v Omsku k tomu, aby
zachytil sebemenší změny ve strukturách organismu. Oberon pracuje
na základě biorezonance a velmi citlivě vyhodnocuje zátěže v organismu
jak fyzického, tak psychického charakteru. Laicky řečeno, přístroje využívající principu biorezonance, dokáží
zjistit a vyhodnotit elektromagnetické
vlnění vysílané buňkami z organismu.
Buňky jednotlivých tkání a orgánů
mají své specifické vlnění a to se liší
v případě, že je člověk zdravý či nemocný. V přístroji jsou využity zásadní
objevy jako NLS (Nikola Tesla), Rife
generátor zvaný také Rife paprskomet
(R. R. Rife) a EAV (Dr. Reinhard
Voll). Oberon disponuje velmi obsáhlou databází sestavenou z poznatků
čínské a indické medicíny, homeopatie, fytoterapie, ale i klasické medicíny. Za obrovskou výhodu Oberonu
považuji možnost zjištění disharmonie jednotlivých orgánů a počátků
patologických procesů v organismu
několik týdnů, měsíců či dokonce
let dopředu. Díky tomu lze úpravou
životního stylu, jídelníčku či nasazení
vhodných potravinových doplňků předejít vzniku závažných onemocnění.
Měla jsem možnost si u vás vyzkoušet přístroj Dinamika Technologies.
Připojila jste mi na ruce svorky,
které mi měřily pulz, a na základě toho jsem potom na monitoru
počítače viděla, jak na tom jsem
energeticky. Dopadlo to podle
vašich slov dobře – vše v normě. Co
byste mohla říct k Dinamice víc?
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Dinamika Technologies je v ČR
poměrně novinkou. S Oberonem
se velmi dobře doplňují. Jedná se
vlastně o jednokomorové EKG, které
měří variabilitu rytmu srdce. Každá
změna v rytmu srdce je odrazem
změny v rytmu práce ostatních orgánů a regulačních systémů. Přístroj
využívá nově vyvinutou informační
technologii k analýze biorytmů,
tzv. fraktální analýzu, a zcela nové
poznatky v oblastech, jako je genetika,
biologie, fyziologie i klinická medicína. Mně osobně se nejvíce líbí to, že
mi dokreslí celkový obraz především
psychického rozpoložení klienta a to,
jak se tento stav projevuje na jeho
zdraví. Pomocí softwaru Lotos je
naměřen stav kardiovaskulárního
systému, vegetativního a centrálního
nervového systému a případné odchylky od normálu, spotřeba energie
organismu, index zdraví, využití
samoregulace organismu aj. Software
Onix se zaměřuje na celostní medicínu, TČM a ájurvédu, dokáže vyhodnotit auru, funkci jednotlivých čaker
a meridiánů, a dokonce komponuje
zvukovou nahrávku pro relaxaci přímo
pro klienta. Na přání vygeneruje
i dotazník typů podle ájurvédy. Navíc
je vše velmi hezky graficky a přehledně zpracováno. Naměřené výsledky
následně pošlu klientům e-mailem.
Oba přístroje vám jistě hodně
urychlí práci a upřesní diagnózu.
Jak u vás probíhá terapie, pokud
k vám někdo přijde s potížemi?
Co nejčastěji trápí vaše klienty?
Vyšetření na Oberonu i Dinamice
je naprosto nenáročné, bezbolestné
a příjemné. Klient sedí v pohodlném
křesílku a na zápěstí má připevněnou snímací elektrodu a sluchátka
a příjemně si popovídáme :-). Stejným
způsobem je na závěr u Oberonu
provedena tzv. metaterapie, která je
nedílnou součástí vyšetření. Jedná se
o metodu, která dokáže v těle obrátit
patologické signály na fyziologické,
a tím aktivovat samouzdravovací
proces tím, že dochází k harmonizaci
elektromagnetického vlnění v těle.
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vyhodnotí procentuálně, nakolik
přípravek pomůže, zjistí i možné
reverzní reakce. Oberon ani Dinamika nemají zjištěny žádné vedlejší
účinky. Přesto se nedoporučují pro
osoby s kardiostimulátory, těhotné
ženy a děti do 3 let. Oba přístroje
jsou pro mě obrovským pomocníkem,
především pokud se jedná o reflexní
terapii, kterou se také zabývám. Díky
přesnému a detailnímu vyhodnocení
stavu organismu tak mohu přistoupit hned k masážím a soustředit
se přímo na reflexní body a plochy
orgánů, které to potřebují nejvíce.

První vyšetření bývá zpravidla delší
a detailnější, zvláště u pokročilých
problémů se zdravotním stavem.
Zahrnuje vyšetření jak Dinamikou,
tak Oberonem a může trvat i více
než 2 hodiny. Zjišťuje se zatížení
organismu, např. přítomnost bakterií,
virů, parazitů, překyselení organismu,
přítomnost těžkých kovů, alergie atd.
Poté vyhodnotím naměřené výsledky a navrhnu možnou terapii, tzn.
případnou úpravu stravy či životního
stylu, bylinné preparáty atd. Další
výhodou Oberonu je, že na něm
lze vytestovat jakýkoliv potravinový
doplněk či bioinformační preparát
přímo na míru klientovi. Oberon

Ještě se vraťme k Diochi. Máte
nějakou čerstvou zkušenost,
kdy kapičky či krémy Diochi
opravdu rychle zabraly?
Ano, mám mnoho zkušeností, ale
opravdu rychlé to bylo na dovolené
s mojí sestrou Stáňou (Stanislava
Jachnická – herečka) na Bali. Čekal nás
ve 3 hodiny ráno náročný výstup, abychom si mohly užít mimořádný východ
slunce na vrcholu sopky Batur. Probudila jsem se uprostřed noci s velkými
bolestmi a křečemi žaludku, bylo mi
na zvracení a točila se mi hlava. Myslela jsem, že budu muset výstup na sopku
vzdát. Poslední záchranou se staly kapky Sagradin (antiparazitikum) a Astomin, které jsem si vzala s sebou a při
výstupu si je snad každých 100 m v malém množství kapala. Cítila jsem se
velmi špatně a opravdu jsem si neuměla
představit, že budu schopna dojít jen
k úpatí. Byl to náročný výstup, v noci,
jen s čelovkou na hlavě, kdy pořádně
nevíte, kam šlapete. Jindy pro mě velmi
lákavý dobrodružný výlet se stal noční
můrou. Nerada ale cokoli vzdávám,
a tak jsem při každé zastávce nakapala
Astomin do úst a šla dál. Jeho účinek
tentokrát překvapil i mě samotnou.
Po nějaké době se mi znatelně ulevilo
a na vrchol jsem došla již bez obtíží.
Tak to je skutečně úžasné, tak rychlý
výsledek! A z vaší praxe byste mohla
zmínit nějaký novější případ?
Z poslední doby mám krásné reference od paní, která bere kapsle
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na hubnutí Lipodestron a zaznamenala již během prvního týdne
užívání velký nárůst energie a pocit
celkového odlehčení. Vynikající
zkušenosti mám s krémy Diochi,
jmenovitě Diolift a Panaderm.

Některé z mých
klientek si na tyto
krémy vytvořily
vysloveně pozitivní
návyk. Už si bez nich
prý neumí představit
život a samozřejmě vidí
výrazné výsledky. Jejich
blahodárné složení
bez chemie je pro pleť
přímo elixírem mládí.
Dalším pro mě skvělým výsledkem je
úprava zdraví mého 7letého syna. Syn
trpěl na neustálé rýmy, kašle, bolení
bříška atd. Po naměření Oberonem
jsem u něj zjistila vysokou parazitickou a virovou zátěž. Nasadila jsem
kapky Baktevir, Astomin a kapsle
Deviral. Za pár týdnů jsem ho znovu
na jeho žádost přeměřila (je to obrovský fanoušek Oberonu i Dinamiky
a nejspíš i můj následovník, nejraději
by se měřil 3x do týdne :-). Parazitická i virová zátěž byla naprosto pryč.
Syn nebyl od té doby za celý školní
rok ani jednou nemocný. Aktivně
hraje hokej a má velkou fyzickou
zátěž. Až na občasnou neškodnou
několikadenní rýmu je naprosto zdráv.
V problematických chladných obdobích mu dávám Baktevir preventivně.
Co byste závěrem poradila čtenářům, jak se mají o sebe starat, aby
jejich těla i mysl byla stále ve formě?
Jak mám sama odzkoušeno, neexistuje
všelék, který by platil pro všechny.
Každý z nás je unikát. Všichni jsme
stejně dokonalí. Za velmi důležité
považuji, abychom se naučili vní-

mat své tělo jako nejlepšího přítele
a naslouchat mu. A to doslova. Já si
se svým tělem (a duší), každý den
povídám. Pěkně nahlas. Bylo již
prokázáno, že buňky našeho těla jsou
nesmírně inteligentní a naslouchají.
Naše DNA nám naslouchá. Všechno
máme ve svých rukou. Berme to vážně.
Za pokus přece nic nedáme. Maximálně si chvíli budeme připadat jako
blázni, že trpíme samomluvou. Ale ten
pokus za to rozhodně stojí. Za nemocemi stojí nepřijaté či popírané emoce.
Bolest je jen signál těla, abychom
konečně zaměřili pozornost dovnitř.
Na to, co je podstatné. Tlumit bolest
prášky nikdy nepovede k vyléčení.

Jen umlčíme na chvíli signál, který
po určité době tělo přestane vydávat,
protože cítí, že nebude vyslyšeno.
Potom se nemůžeme divit, že přijdou
chronické či tzv. nevyléčitelné nemoci, autoimunitní onemocnění atd.
Takže má rada je následující. Poslouchejte své tělo, dělejte a jezte, co vám
dělá dobře. Smějte se a neberte se
příliš vážně. Svět je obrovské zrcadlo, které nám jen ukazuje, kde je
náš problém a na co bychom se měli
zaměřit. Nic si neberte osobně. Žijte
přítomným okamžikem a radujte se
z drobných věcí. Zní to jako klišé?
Možná, ale je to moje pravda.

Více informací o paní Blance Maxové najdete na www.blankamaxova.cz
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