
Rakovina děložního čípku – zrušená hysterektomie     (Čtěte odspodu, jako e-mail) 

 

Ano, souhlasím  :)  

Dne 23. června 2011 8:26 Biotronik - Jana Suchánková <jsuchankova@biotronik-suchankova.cz> 

napsal(a): 

Dobrý den, 

To je výborná zpráva. Gratuluji a přeji Vám v životě už jen to dobré. 

Chtěla bych Vás poprosit o souhlas se zveřejněním naší e-mailové komunikace na svých stránkách. 

Samozřejmě odstraním vaše kontakty a nechám jen iniciály I. P. 

Myslím, že by Váš příběh pomohl spoustě lidí. 

S pozdravem 

Jana Suchánková 
Biotronik, léčitelka 
 

Mobil: +420 739 357 610 

E-mail: jsuchankova@biotronik-suchankova.cz 

www.biotronik-suchankova.cz  

  

From: IP 

Sent: Thursday, June 23, 2011 8:00 AM 

To: Biotronik - Jana Suchánková  

Subject: Re: Prosba o léčení na dálku posílání léčivé energie 

 

Milá paní Suchánková - Děkuji Vám velice  za vše, i když s opožděním.., jsem  úplně  zdravá.. : )..Lékaři 

nakonec s nevůlí  vůbec neprovedli tak rozsáhlou operaci, odebrali jen "vzorek"..a nenašlo se vůbec 

nic..  

 

Krásný den Vám přeji     Ivana 

Dne 30. dubna 2011 20:08 Biotronik - Jana Suchánková <jsuchankova@biotronik-suchankova.cz> 

napsal(a): 

Dobrý den, 

Posílám fotografii nabitou do 20. 5. 2011 

Fotku si vezměte s sebou do nemocnice – budete se lépe hojit. 
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S pozdravem 

Jana Suchánková 
Biotronik, léčitelka 
Mobil: +420 739 357 610 

E-mail: jsuchankova@biotronik-suchankova.cz 

www.biotronik-suchankova.cz  

  

From: IP 

Sent: Saturday, April 30, 2011 7:37 PM 

To: Biotronik - Jana Suchánková  

Subject: Re: Prosba o léčení na dálku posílání léčivé energie 

Přeji dobrý den  paní Suchánková, chci Vás poprosit o pomoc..Zašlete mi Vaši fotografii ještě 

jednou?  Děkuji moc a  za vše.., cítím se omnoho lépe.. V pondělí jedu  vykonzultovat postup operace, 

výsledky  všech předoperačních vyšetření mám naprosto v pořádku. Cítím se zdravá..  

 

Krásný večer a vše dobré  přeje I P 

2011/4/14 Biotronik - Jana Suchánková <jsuchankova@biotronik-suchankova.cz> 

Dobrý den, paní P, 

Posílám Vám fotografii nabitou energií do 28. 4. 2011, po tomto datu si napište o další, aktivní foto, 

ráda jej zašlu. 

Fotku vytiskněte, v noci si ji dávejte pod polštář, přes den noste fotku u sebe (obrázkem k tělu). Když 

budete mít chvilku, dívejte se na fotku, dokud Vám to bude příjemné, také můžete fotku přikládat k 

tělu. 

Pokud můžu říci svůj názor, opravdu byste se mněla ptát a pátrat, kde jsou Vám schopni provést 

méně drastickou operaci. Totální hysterektomie znamená hodně pooperačních potíží. Stačí se na 

poop. komplikace zeptat lékařů. Hodně se vyptávejte, také pomůže mít s sebou muže (manžel, syn, 

přítel), když lékaři vidí chlapa, hned s Vámi mluví s větší trpělivostí. 

S pozdravem 

Jana Suchánková 
Biotronik, léčitelka 
 

Mobil: +420 739 357 610 

E-mail: jsuchankova@biotronik-suchankova.cz 

www.biotronik-suchankova.cz  

From: IP 
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Sent: Thursday, April 14, 2011 1:56 PM 

To: jsuchankova@biotronik-suchankova.cz  

Subject: Prosba o léčení na dálku posílání léčivé energie 

 

Přeji dobrý den  paní Suchánková, chci Vás poprosit o pomoc , pokud je to  vůbec možné.. 

Diagnostikovali mi zhruba před 3 týdny rakovinu děložního čípku,(konizace- výsledky histolog) prý 

dokonce dva druhy nádoru. Jsem psychicky na dně, komunikace s lékaři je dost mizivá, horší než u 

nás v Čechách.. (Bydlím totiž v už 20 let na Slovensku).. Momentálně  chodím po vyšetřeních, jsem 

objednaná na operaci ( total. hysteroktomie)  dne 5.5. 2011  do K.., bohužel, má zdravotní pojis. mi 

neproplatí  vyšetření a a možná i méně drastickou operač.léčbu  v Praze. .. Prosím.., je možná léčba, 

terapie na dálku? 

 

 

    S pozdravem  a přáním všeho dobrého 

 

  P I,  pi@gmail.com  
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