Candida v krku a další zdravotní porblémy
Dle přání pacientky uveřejňuji pouze VÝBĚR REAKCÍ PACIENTKY k léčbě na dálku.
(ČTĚTE KLASICKY SHORA)
Dobrý den,
Váš email a upozornění na Vaše www. stránky jsem našla na pacientských stránkách serveru
Doktorka cz. Je téměř neuvěřitelné, že za své nabízené služby nechcete honorář. Tím se řadíte mezi
slavné léčitele typu pana Paseky, který také za svou skvělou pomoc nesčetným zástupům
nemocných nebral žádné honoráře. Jezdili za ním lidé z daleka. Na svých stránkách píšete, že jste
schopna energeticky působit i na dálku. Protože jsem z Prahy uvítala bych toto léčení.
S energetickým léčením mám už zkušenosti. Budu ráda, pokud mi napíšete, čas Vašeho působení.
Posílám Vám svou fotografii. Pokud by záběr nevyhovoval, pošlu jinou.
Na spolupráci se těší
HH

Dobrý den paní Suchánková,
chci Vám moc poděkovat za energetickou léčbu. Vaše léčení je pro mě plně vyhovující. Přenos a
příjem energie cítím a následek je pozitivní.
Mám několik let SLE, kvůli kterému jsem v invalidním důchodu. Léta beru kortikoidy, analgetika,
různé další protizánětlivé léky a jsem díky nemoci hodně unavená. Krom toho po opakovaném
braní vysokých dávek antibiotik a kortikoidů dohromady se u mě rozbujela chronická Candida
albigans. Přes braní různých antimykotik, dodržování antimykotické diety Kandida stále bují.
Nejvíce v krku. Mám za sebou i mykotický zápal plic, kdy mi Kandida přešla přes veškerou snahu
na plíce. Tehdy to bylo velmi špatné a jen díky pomoci shůry a léčitele, jsem se z toho dostala. Léky
nezabíraly. Spíš naopak, jsem byla na tom stále hůř a hůř.
Bílé hmoty Kandidy po Vašem působení zrosolovatěly. V krku a za hrudní kostí mě stále bolí ale už
nevykašlávám krev.
Potřebovala bych v léčebném působení pokračovat.
I když se neznáme jinak než-li po internetu, mám k Vám velkou důvěru. Je mi jasné, že dar, který
Vám i Vašemu otci byl dán, nebyl dán do rukou člověka, který by ho chtěl zneužít. Naopak, celým
svým chováním, jednáním a působením dokazujete, že je ve správných rukách.
Pro mě je vždy důležité, si věci ověřit sama. U Vás mám velmi positivní energetické působení
prověřeno. Prosím o možnost pokračování v léčbě.
S pozdravem HH

Dobrý den paní Suchánková,
Váš nápad energeticky aktivovat Vaší fotografii je skvělý. Pacienti by se měli naučit určitému
energetickému léčení sami, ne jen pasivně čekat na to, co dostanu. K tomu je potřeba určitá
koncentrace a schopnost uvolnění se s očním kontaktem na Vaší fotografii.
Přiznám se, že mě více vyhovovalo, když jsme byly domluveny na určité době energetického
působení. Takto je to sice pružnější a možnost přispůsobení se svým časovým podmínkám větší, ale
dá se říct, že jsem tak trochu lajdák.
Hlavní je to, že se mi opravdu ulevilo, akutní hrozba pominula a tak už z intenzivního léčení

slevuji.
Sama sebe peskuji, ale je to tak.
Je asi dobré, že doba nabití Vaší fotky na stránkách je omezená a tak se snažím jí využít. Výsledky
jsou skutečně skvělé.
Pominul i strach z vážných důsledků "nevyléčitelné vážné komplikace nevyléčitelné nemoci." Tím
jsem se trochu uvolnila a jsem schopná spát bez léků na spaní.
Dá se říct, že jsem se celkově zharmonizovala, ale cítím, že bych opět Vaší léčbu potřebovala. Je mi
určitě lépe, ale mohlo by být ještě lépe.
Prosím neberte mě jako člověka, kterému nabídnete prst a on Vám utrhne ruku. Samozřejmě chápu,
že máte množství pacientů a hlavně svojí rodinu, které se musíte věnovat. Přesto bych Vám byla
vděčná, pokud byste své energetické léčení na dálku obnovila.
Na stránkách Vaše fotografie není od května 2010 aktivovaná.
Tak by to správně mělo být. Léčitel by si na sobě neměl nechat pacienty vytvořit závislost, ale měl
by se pokusit naučit je jakési samoléčbě.
Přesto si myslím, že Vaše energetické působení a vedení stále potřebuje většina pacientů. Já tedy
určitě.
U Vás se plně potvrzuje, že to nejcennější si v životě člověk nemůže koupit za peníze. Zdraví,
lásku, pohodu duše, přátelství. Všichni to víme od dětství z pohádek - co je nejsladší? spánek, ale ne
ten, který je navozen farmaky. Tak bych mohla jmenovat další a další nezbytné normálnosti
lidského života, které dnešní dospělý nevnímá. Začne je vnímat a hledat až když onemocní.
Vy máte dar ne jen předávat energii potřebným, ale i učit lidi lásce, nezištné lásce člověka k
člověku. Nabízíte svůj dar tomu, kdo ho potřebuje, ať si vezme. Kdo ho nechce, ať nechá být, nic se
neděje. Smekám před Vámi klobouk, tohle moc lidí neumí.
Vaše HH

