
Cukrovka a oční vada 

 

ČTĚTE OD SPODU (jako e-mail) 

 

 

Dobrý den paní Suchánková, 

 

s konečnou verzí naší komunikace a jejím zveřejněním plně souhlasím. 

Pevně věřím, že jejím zveřejěním pomůžeme některým lidem v rozhodování a získání důvěry k této 

léčbě.  

 

Přeji pěkný den. 

 

K K 

 

-----Original Message----- 

From: Jana Suchánková [mailto:jsuchankova@biotronik-suchankova.cz]  

Sent: Thursday, June 24, 2010 8:09 PM 

To: K K 

Subject: Re: Cukrovka a oční vada 

 

Dobrý den paní K 

 

Děkuji Vám moc za podporu. 

 

Chtěla bych Vás požádat o souhlas s konečnou verzí naší komunikace. 

Soubor jsem Vám poslala v příloze. Do komunikace ještě připojím Váš případný souhlas se 

zveřejněním. Děkuji Vám. 

 

 

Jana Suchánková 

 

Biotronik, léčitelka 

Mobil: +420 739 357 610 

E-mail: jsuchankova@biotronik-suchankova.cz 

www.biotronik-suchankova.cz 

 

 

Paní Suchánková, 

 

moc děkuji za fotografii. 

 

Netrapte se názory "přátel" a lidí, kteří Vám  chtějí ublížit. Závist je  

prostě neskutečně krátkozraká. Dle mého názoru není všem souzeno poznat a  

vůbec prožít jaký je to pocit, když Vás dokáže někdo jako jste Vy dobíjet  

energií, uzdravovat nebo ulevit od potíží. 

 

Váš dar je dán jen silným lidem, kteří se s ním dokážou vyrovnat a zároveň  

tak pomáhat druhým. Vždycky mně tato oblast zajímala a každé setkání s  

lidmi, kteří umí tuto energii užívat mně neskutečně obohacuje. 

 

Čerpejte sílu z těch, kteří si Vás váží a jsou Vám vděčni za kažďičkou  
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pomoc. 

 

Mějte pěkný zbytek dne. 

 

K. K. 

 

-----Original Message----- 

From: Jana Suchánková [mailto:jsuchankova@biotronik-suchankova.cz] 

Sent: Thursday, June 24, 2010 1:05 PM 

To: K K 

Subject: Re: Cukrovka a oční vada 

 

Dobrý den, paní K 

 

Jsem ráda, že se maminka cítí lépe. Děkuji za pozitivní zprávy - právě pro  

tyto okamžiky, kdy se dozvím, že je lidem lépe, léčím. Vaše poděkování mně  

opět dobilo energií. Po zvláštních pohledech 'přátel', kteří se dozvěděli,  

že jsem biotronik a urážlivých až agresivních komentářů mé osoby na různých  

diskusích od lidí, kteří mně v životě neviděli, je váš email opravdové  

pohlazení po duši. 

 

Posílám fotografii nabitou do 18. 7. 2010 

 

S pozdravem 

Jana Suchánková 

 

Biotronik, léčitelka 

Mobil: +420 739 357 610 

E-mail: jsuchankova@biotronik-suchankova.cz 

www.biotronik-suchankova.cz 

 

----- Original Message ----- 

From: "K K" 

To: "Jana Suchánková" <jsuchankova@biotronik-suchankova.cz> 

Sent: Thursday, June 24, 2010 11:55 AM 

Subject: RE: Cukrovka a oční vada 

 

 

Dobrý den paní Suchánková, 

 

moc děkuji za maminku a ráda bych Vás informovala o dalších báječných 

výsledcích na základě Vaší léčby pomocí fotografie. 

 

Včera jsme s velkými obavami navštívili oční centrum, kde šla maminka na 

kontrolu 

s pigmentovou skvrnou na sítnici. Výsledek byl báječný. Skvrna se nezvětšila 

a co víc, zastavila se 1 mm od zorného pole, čož v případě, že by se tak 

nestalo, znamenalo pro maminku oslepnutí na levé oko. Dále paní lékařka 

objevila v levém oku lehký náznak šedého zákalu, ale ve stádiu v jakém šedý 

zákal je, to podle lékařky pro maminku znamená ještě 20 let bezproblémového 

vidění. 

Jsme s maminkou přesvědčeny, že nebýt Vaší pomoci, tak by dnes maminka na 
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levé oko byla slepá. 

 

Neumím slovy vyjádřit, jak moc jsme Vám obě vděčné. 

 

Dalším báječným výsledkem je, že maminku velmi bolel levý kyčelní kloub, od 

bolesti nemohla na levé straně ani spát, to už je minulost. Kloub přestal 

bolet a maminka je opět plná elánu. 

 

Říká, že v sobě něco máte, že to prostě cítí, věří tomu, protože jí ještě 

nikdo tak moc nepomohl jako se to povedlo Vám. Říkala jsem mamince, že byste 

ráda naší korespondeci uveřejnila na Vašich stránkách. Velice to maminku 

potěšilo, hlavně to, 

že Vám tak budeme moci pomoct úkázat všem nedůvěřivým, že to funguje. 

 

Mohla bych Vás touto cestou ještě požádat o další nabitou fotografii, 

abychom přečkali období do podzimu, kdy se s Vámi velice rády setkáme? 

 

Ze srdce děkuji a přeji pěkný den plný pozitivní energie. 

 

K K 

 

 

 

 

-----Original Message----- 

From: Jana Suchánková [mailto:jsuchankova@biotronik-suchankova.cz] 

Sent: Tuesday, June 08, 2010 2:28 PM 

To: K K 

Subject: Re: Cukrovka a oční vada 

 

Dobrý den, paní K 

 

Posílám Vám opět nabitou fotografii. Energie z ní bude vyzařovat do 23. 6. 

2010 

Budeme tedy pokračovat na dálku, myslím si, že do podzimu se maminčin stav 

zlepší natolik, že nebude problém přijet. 

 

Po skončení doby působnosti fotografie mi opět napište - ráda zašlu další. 

 

 

S pozdravem 

Jana Suchánková 

 

Biotronik, léčitelka 

Mobil: +420 739 357 610 

E-mail: jsuchankova@biotronik-suchankova.cz 

www.biotronik-suchankova.cz 

 

----- Original Message ----- 

From: "K K" 

To: "Jana Suchánková" <jsuchankova@biotronik-suchankova.cz> 

Sent: Monday, June 07, 2010 7:58 AM 
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Subject: RE: Cukrovka a oční vada 

 

 

Dobrý den, 

 

píši Vám jak jsme se dohodly a chtěla bych Vám moc poděkovat za maminku. 

Každý den ve stejnou dobu se maminka poctivě dívala na Vaší fotografii a 

pociťovala změny. 

 

Asi třetí den kdy sledovala Vaší fotografii mamince klesl cukr až do fáze, 

kdy cítila, že má začínající hypoglykémii, ale jelikož tento stav umí 

poznat, zobla si trošku cukru a vše bylo v normálu. nemím říct, zda byl 

tento jev ovlivněn Vaší energií nebo zda by k tomuto projevu stejně došlo. 

Minulý týden byla maminka na kontrole u diabetloga, kterámamince řekl, že 

její slinivka pracuje, ale neumí se vypořádat s cukrem. 

 

Jinak maminka se po celou dobu, kdy čerpala z vaší energie cítila mnohem 

vitálnější, nebolely jí klouby, neměla potíže se spánkem, prostě celkově 

tuto terapii hodnotí moc dobře. 

Koncem měsíce června jde na kontrolu k očnímu lékaři, tak snad budou také 

zde nějaké příjemné zprávy. 

 

Moc prosím o zhodnocení situace a případném navržení dlašího postupu v 

léčbě. Jediný problém, který v tuto chvíli máme, dá-li se to problémem 

nazvat, je, že maminka by za Vámi ráda přijela osobně, jak poděkovat tak se 

také dohodnout co dál, ale bohužel maminku v letních měsících nikde 

nedostanu. Horko nemá ráda a k cestě z .... do Nového Jičína bych jí  

nepřemluvila.  Je pro ní velmi nepříjemný už jen fakt, že k 

Vám přijede spocená a nervózní. 

 

Myslíte, že by se daly dočasně maminčiny zdravotní potíže mírnit na dálku s 

tím, že nejpozději v měsíci říjnu bychom si domluvili osobní setkání? 

 

Ještě jednou moc děkuji a přeji příjemný den plný sluníčka a positivní 

energie. 

 

K K 

 

-----Original Message----- 

From: Jana Suchánková [mailto:jsuchankova@biotronik-suchankova.cz] 

Sent: Tuesday, May 25, 2010 8:41 AM 

To: K K 

Subject: Re: Cukrovka a oční vada 

 

Dobrý den, 

 

Zasílám foto - snad dojde :-) 

 

Jana Suchánková 

 

Biotronik, léčitelka 

Mobil: +420 739 357 610 



E-mail: jsuchankova@biotronik-suchankova.cz 

www.biotronik-suchankova.cz 

 

----- Original Message ----- 

From: "K K" 

To: "Jana Suchánková" <jsuchankova@biotronik-suchankova.cz> 

Sent: Tuesday, May 25, 2010 6:52 AM 

Subject: RE: Cukrovka a oční vada 

 

 

Dobrý den paní Suchánková, 

 

z celého srdce moc děkuji za odpověd, potěšila i maminku, kterou mám velmi 

ráda aproto se snažím pomáhat jí jak to jen jde. Bohužel v mailu jsem 

nenašla Vaší nabitou fotografii, nějakým nedopatřením nedošla. Ještě jsem se 

chtěla zeptat, zda Vám nemám zasla fotku maminky. 

 

Ještě jednou moc, moc děkuji a přeji pěkný den. 

 

K K 

 

-----Original Message----- 

From: Jana Suchánková [mailto:jsuchankova@biotronik-suchankova.cz] 

Sent: Monday, May 24, 2010 3:50 PM 

To: K K 

Subject: Re: Cukrovka a oční vada 

 

Dobrý den, paní K, 

 

Zatím jsem pomáhala lidem s cukrovkou, kteří dosud inzulin nepotřebovali. 

Pokud slinivka alespoň trochu funguje, je možné mou energií tvorbu 

přirozeného inzulinu podpořit. 

 

Oko se zlepší, nebo alespoň se zpomalí degenerace. Posílám Vám nabitou 

fotografii do 3. 6. 2010. Po uplynutí působnosti mi, prosím, napište, jak se 

maminka cítí a zda došlo k nějaké změně. Stačí na fotku koukat 5min. denně - 

při plném soustředění. 

 

Slinivku bych možná probrala při osobním kontaktu. Pokud jste ochotni jezdit 

co 14 dní, tak bych Vám po 4 návštěvách řekla, zda se stav zlepšuje. Nemohu 

ovšem nic slíbit - ale také nic nepožaduji. Léčím zdarma. 

 

 

S pozdravem 

Jana Suchánková 

 

Biotronik, léčitelka 

Mobil: +420 739 357 610 

E-mail: jsuchankova@biotronik-suchankova.cz 

www.biotronik-suchankova.cz 

 

----- Original Message ----- 

mailto:jsuchankova@biotronik-suchankova.cz
http://www.biotronik-suchankova.cz/
mailto:jsuchankova@biotronik-suchankova.cz
mailto:jsuchankova@biotronik-suchankova.cz
http://www.biotronik-suchankova.cz/


From: "K K" 

To: <jsuchankova@biotronik-suchankova.cz> 

Sent: Monday, May 24, 2010 3:05 PM 

Subject: Cukrovka a oční vada 

 

 

Dobrý den, 

 

obracím se na Vás s dotazem a zároveň s prosbou, zda je možno pomoci mé 

mamince se zmírněním cukrovky a léčbou oční vady.Podle lékařů se nejdná o 

oční vadu vzniklou na základě cukrovky, ale jde o degenerativní změny, které 

se projevují spolu s ořibývajícím věkem (65 let). Maminka má cukrovku již 24 

let a od loňského roku užívá pouze ve večerních hodinách inzulin. 

 

Když jsem našla Vaše stránky, tak jsem vše s maminkou probrala a navrhla 

jsem jí léčbu na dálku, jen nevím, zda je možno výše uvedené problémy touto 

metodou léčit. Byla bych moc ráda, kdyby se povedlo příznaky alespoň 

zmírnit. 

 

Moc děkuji za odpověď a přeji pěkný zbytek dne. 

 

K K  
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