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Náš praktický zážitok z aplikácie 
ladičiek na telo bol veľmi silný, 
zhodli sme sa, že napätie zmizlo 
takmer okamžite a po 20 mi-

nútach sme sa cítili oddýchnutí a príjemne 
zrelaxovaní, dobrá nálada a ľahkosť bytia 
boli iba vonkajším a veľmi príjemným pre-
javom. Najväčšie zmeny sa diali vo vnútri, 
tie však boli viditeľné až po čase. Táto te-
rapia má jednu kontraindikáciu a tou je 
čas. Priznávame, že v horizontálnej polohe 
s pôsobením ladičiek by sme vedeli prele-
žať  celý nasledujúci deň . Zuzka nám po 
praktickej ukážke odhalila niekoľko tém 

spojených s terapiou a samotnými ladička-
mi. Ďakujeme jej za krásne stretnutie a vám 
ponúkame informácie, o ktoré sa s nami 
podelila. Môžu nám pomôcť posunúť život 
do príjemných frekvencií . 

Frekvencia ako liek
Ako celý vesmír aj človek je energiou vibru-
júcou rôznymi frekvenciami. Všetky naše 
myšlienky a pocity sú jemnohmotné vibrácie, 
ktoré na nás pôsobia a ovplyvňujú nás, naše 
zdravie, správanie, vzťahy k druhým aj vý-
sledky, ktoré v živote dosahujeme. Ľudské telo 
je zo 70 % tvorené vodou (telesnými tekuti-
nami) a keďže je voda dokonalým vodičom, 
jemnohmotné vibrácie sú prenášané do celé-
ho tela, do každej jednej bunky, kde zanechá-
vajú svoju „stopu“ v bunkovej pamäti. Pokiaľ 
naše telo, myseľ i duša zostávajú v neustálom 
cykle vysielania deštruktívnych vĺn, dochádza 
k poruchám v prúdení energie a chorobným 
zmenám v organizme a my strácame náš je-
dinečný tón života, s ktorým sme prišli na 
tento svet. Prestávame ladiť sami so sebou i s 
okolím. Stávame sa nevyladeným hudobným 
nástrojom v orchestri a prenášame neželané 
frekvencie na svoje okolie, ktoré ich absorbu-
je a odráža naspäť k nám. Jednou z možností 
ako naše telo, myseľ i dušu vyladiť na svoj zá-
kladný tón sú terapeutické ladičky. Každá la-
dička má svoju presne stanovenú frekvenciu, 
od ktorej sa odvíja jej použitie. Zvukové vlny 
ladičky menia magnetické pole organizmu, 
uvoľňujú stagnujúcu energiu v tele, nahroma-
dené negatívne emócie a napätie a nalaďujú 
nás na proces „samoliečenia“.

Pôsobenie zvuku
Východná medicína vníma človeka ako celok 
tvorený telom, mysľou a dušou. Na základe 
tohto celistvého (holistického) prístupu vie-
me, že každé ochorenie vzniká narušením 
prúdenia energie (čchi, prána) a manifes-
tuje vo všetkých troch rovinách. Západná 
medicína rozdelila tento jednoliaty celok na 

tri samostatné časti a každá z nich je liečená 
iným odborníkom a iným spôsobom. Máme 
stále viac nových medicínskych technológií, 
liečebných postupov a farmaceutických prí-
pravkov. Bohužiaľ, nemáme úmerne tomu 

menej chorých ľudí a diagnóz. Preto sa stále 
viac ľudí obracia na pomoc k východnej alebo 
alternatívnej medicíne (tradičná čínska medi-
cína, akupunktúra, homeopatia atď.). Jednou 
z možností celistvého prístupu je práve tera-
pia zvukom. Zvuk vzniká ako pohyb častíc 
vzduchu, ktorý vedie ku kmitaniu pevných 
telies. Kmity, ktoré tvoria zvuk, sú energiou 
obsiahnutou všade vo vesmíre, teda aj v nás 
samotných. Zvuk má obrovskú moc – ako 
uzdravujúcu, tak aj deštruktívnu. Pôsobí na 
všetky živé organizmy. Pri terapiách je, sa-
mozrejme, využívaná jeho uzdravujúca sila. 
Muzikoterapia môže byť pasívna – počúvanie 

Prijali sme pozvanie našej 
priateľky Zuzany DlhopolcovejZuzany Dlhopolcovej, 
ktorá pred pár rokmi objavila 
liečivú silu terapeu  ckých 
ladičiek. Zuzka nás prijala 
vo svojom zvolenskom 
kráľovstve, v centre, kde 
sprevádza svojich klientov 
prichádzajúcich s rôznymi 
fyzickými či psychickými 
problémami. Poprosili sme 
ju, aby nám terapiu zvukom 
priblížila teore  cky i prak  cky. 
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hudby, aktívna – aktívne hranie a spev alebo 
bunková – pôsobenie zvuku a jeho vib-
rácií na bunky živých organizmov. Keď 
liečivé zvukové vlny prenikajú telom, dochá-
dza v jeho bunkách k vibrácii, ktorá dokáže 
navrátiť zdravie, posilniť ho a pomôcť mu stať 
sa odolnejším voči chorobám.

Hĺbková bunková muzikoterapia                                                  
Táto terapia vychádza z poznania, že každý 
orgán, bunka, atóm, tkanivo a každá častica 
nášho tela neustále vysiela duchovné, fyzic-
ké, emocionálne a myšlienkové vlny, ktoré 

môžu mať v závislosti od rôznych faktorov 
(zdravotný stav, stres, emočné vypätie, pô-
sobenie okolia atď.) rôznu frekvenciu. Jej 
cieľom je odstrániť „rozladenie“ organizmu 
a naladiť ho na správnu frekvenciu a zdra-
vie. Pôsobenie zvukových vĺn ladičiek je 
„medicína“ budúcnosti aj pri liečbe najťaž-
ších chorôb, vrátane novotvarov (používa 
sa kombinácia tónov, ktoré sa medzi sebou 
vylučujú). Krásnym príkladom sú výsledky 
skúmania štruktúry vody japonského pro-
fesora Masaru Emota, ktorý na fotografi ách 
vody odhaľuje, aký majú vplyv vibrácie hud-
by a slov (viď kniha Posolstvo vody). Keďže 

telá rastlín, živočíchov a ľudí sú v prevažnej 
miere tvorené z vody (telesných tekutín), nie 
je prekvapením, že rovnaké výsledky boli za-
znamenané aj u nich. Dôkazy prospešných 
a deštruktívnych vibrácií, aj toho, aký silný 
je ich vplyv, zaznamenali pokusy s rastlina-
mi, zvieratami a ľuďmi, ktorým počas dlhšej 
doby púšťali hudbu rôznych štýlov. Výsledky 
potvrdili, že pri big beatovej a rockovej hud-
be chradli, naopak pri Bachovi či Mozartovi 
sa im darilo skvele. Z toho vyplýva, že pokiaľ 
zostáva naše telo, myseľ i duch v neustálom 
cykle vysielania deštruktívnych vĺn, dochá-
dza k poruchám v prúdení energie a k cho-
robným zmenám v organizme.

Terapeu  cké ladičky a ich využi  e
Terapeutické ladičky sú kovové vidlice, ktoré 
sa úderom o tvrdú gumovú podložku alebo 
ruku rozkmitajú a vydávajú príjemné po-
čuteľné chvenie. Každá ladička má presne 
stanovený kmitočet (frekvenciu), od kto-
rého sa odvíjajú jej terapeutické vlastnosti. 
Terapeutické účinky nemá len vibrácia la-
dičky, ktorú pociťujeme na tele, ale aj zvuk, 
ktorý vydáva. Ladičky pôsobia na organiz-
mus celistvo – na úrovni tela, mysle aj duše 
a harmonizujú auru. Používajú sa dotykovo, 

prikladaním na presne určené body, čím sa 
usmerňuje prúdenie energie v energetických 
dráhach človeka, alebo bezdotykovým spô-
sobom v určitej vzdialenosti od zvoleného 
bodu na tele. Keďže zvuková vlna má určitú 
dĺžku (dosah merateľný v dĺžkových mie-
rach), ovplyvňuje nielen fyzické, ale aj jem-
nohmotné telo. Zvukové vlny ladičky menia 
magnetické pole organizmu a vzhľadom k ich 
ohromnej vibračnej sile je možné nimi nahra-
diť akupunktúrne ihly v akupunktúre, ruky 
v akupresúre či masáži shiatsu. Ladičky sú 
vhodné ako doplnok k terapiám pre masérov, 
terapeutov, psychológov, psychiatrov, lekárov, 
veterinárov, akupunktuturistov, kozmetičiek 
a podobne. Sú vhodné na „domáce použitie“. 
Sú prospešné a použiteľné pre všetky vekové 
kategórie a veľmi dobre kombinovateľné s 
kraniosakrálnou terapiou, masážami, psycho-
analýzou, meditáciami, aromaterapiou, kryš-
táloterapiou, Bachovou kvetovou terapiou a 
inými energetickými (vibračnými) terapiami. 
Je možné ich používať aj u predčasne narode-
ných bábätiek a osôb s mentálnym a telesným 
postihnutím. Veľmi dobré výsledky sú zazna-
menané pri použití u domácich miláčikov 
(pri telesných aj psychických problémoch) a 
vo veterinárnej praxi. 
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Druhy a typy ladičiek
V  ponuke je mnoho zaujímavých druhov 
ladičiek, ktoré sú vždy určené na kon-
krétne použitie a  účel. Intenzívnejšie zvu-
kové pôsobenie majú ladičky bez závaží. 
Ponúkneme malú ochutnávku možností. 
Napríklad sada 15 kusov ladičiek, z ktorých 
každá je frekvenčne ladená podľa konkrét-
neho telesného orgánu. Ďalšie, ktoré nás 
veľmi zaujali, sú ladičky zlato, striebro, kre-
mík a  platina. Len pre zaujímavosť zlato 
316 Hz používame, keď chceme získať vita-
litu, silu, energiu, posilniť mozgovú činnosť, 
zlepšiť spánok, dosiahnuť zjemnenie po-
kožky („anti-aging“). Je možné ju použiť aj 
ako prevenciu proti nádorom. Striebro 376 
Hz nahrádza antibiotiká a koloidné strieb-
ro, má antiseptické, antivirotické a protizá-
palové účinky. Kremík 448 Hz používame 
ako podpornú ladičku pri liečbe kostí, kĺ-
bov, chrupaviek, stavcov, platničiek, šliach 
a svalových úponov. Platina 312 Hz,  jej 
vibrácia má veľmi silné antibakteriálne, 
protiplesňové a antiparazitické účinky. Je 
možné ju použiť tiež pri detoxikácii hrubé-
ho čreva. Ako ochutnávku z ďalších vyberá-
me Harmonické spektrum - zostava ôsmich 
ladičiek, pomocou ktorých dostávame naše 
telo do dokonalej rovnováhy a harmónie 
na úrovni jemnohmotnej (energetické telo, 
čakry, meridiány) aj fyzickej. Ich vibrácie 
pôsobia až na bunkovú pamäť, čím sa ob-
novuje správna energia v orgánoch a tkani-
vách. Harmonické spektrum je nápomocné 
pri detoxikácii tela, nastolení rovnovážneho 
stavu tela, mysle a ducha, čím vstupujeme 
do vyššej úrovne vedomia. C 256 Hz – prvá 
čakra, D 288 Hz – druhá čakra, E 320 Hz 
– tretia čakra, F 341,3 Hz – štvrtá čakra, G 
384 Hz – piata čakra, A 426,7 Hz – šiesta 
čakra, H 480 Hz – siedma čakra, C 512 Hz 
– vyššia oktáva prvej čakry.  Anjelské ladič-
ky - set troch ladičiek, ktoré otvárajú cestu 
do anjelského kráľovstva. Rozvibrovaním 
lebečných kostí prinášajú duchovné po-
znanie a zážitky. Zlepšujú prepojenie s uni-
verzálnou vesmírnou energiou, podporujú 
inšpiráciu, kreativitu, vízie, posilňujú me-
ditatívny stav a účinky terapií, spájajú nás 
s vyššími silami a prinášajú nám duchovné 
poznanie a zážitky. Pomocou nich môžeme 
čistiť seba aj priestor od rôznych negatív-
nych energií bez toho, aby sme niečo na 

seba „nachytali“. Je veľmi vhodné ich použiť 
pri nepokojných deťoch či už doma, alebo v 
škole počas vyučovania na nastolenie stavu 
pokoja a harmónie. 

Základné pravidlá používania 
ladičiek
Pri práci s ladičkami treba vypnúť okoli-
té zvuky (hudbu, rádio, TV, PC, mobil). Z 
fyziky je vám určite známy jav „skladania 
vĺn“, čo znamená, že v konečnom dôsled-
ku by na vás nepôsobila tá správna liečivá 
frekvencia, ktorá vychádza z ladičiek. Nie 
je potrebné čistiť ich ako napríklad kryštály. 

Ladičku držte len za nožičku, nie aj za vidli-
cu, zastavili by ste tým jej chvenie. Uchopte 
ju za spodnú nožičku a nárazom o podložku 
ju rozozvučte. Najvhodnejšou podložkou 
je tvrdá guma (hokejový puk, gumová lop-
tička, podrážka topánok). Po údere ladičku 
rýchlo odtiahnite. Docielite tým dlhé a silné 
rozkmitanie vidlice. Chvenie z ladičky ne-
chajte úplne doznieť, aj keď sa vám zdá, že už 
nepočujete zvuk. Dĺžka času chvenia ladičky 
je cca minúta. Po rozozvučaní ladičku držte 
vo vzdialenosti 3 až 10 cm od tela. Ladičky 
OT 64 Hz, OT 128 Hz, OT 32 Hz, ÓM 136,1 
Hz je možné používať aj priamo na telo, na 
akupresúrne body, prípade na boľavé miesto. 
Ladičky so závažiami je možné rozkmitať aj 
úderom o dlaň. Anjelské a celotelové ladičky 
C 256 Hz a G 384 Hz je možné rozozvučať 
aj vzájomným úderom o seba, keď pomocou 
nich čistíte priestor (zľahka udierajte o hrany 
ladičiek a nechajte doznieť vibráciu). 

Terapia ladičkami a kvantové pole
Je to hlboká forma inteligencie na poza-
dí frekvencií. Prostredníctvom neho si 

vytvárame naše biologické pole informácií, 
v ktorom sú ukotvené všetky vzory sprá-
vania, presvedčenia, programy a strachy 
ovplyvňujúce našu myseľ, následne naše 
konanie, správanie a rozhodnutia tvoriace 
našu realitu. Toto pole sa zvykne označovať 
rôznymi pojmami ako osud, karma, životný 
údel. Väčšinou tieto pomenovania vyvolá-
vajú v ľuďoch neprirodzený rešpekt a strach, 
ktoré však nie sú na mieste, pretože ho vie-
me zmeniť a používať tak, aby sme boli pán-
mi svojho života vo všetkých jeho aspektoch 
– zdravia, lásky, medziľudských vzťahov, 
práce, fi nančného zabezpečenia, sebadôvery 
a sebarealizácie, teda, aby sme ladili sami so 
sebou a s okolím. O kvantovej fyzike, pod-
state kvantového poľa, pôsobení energetic-
kých vĺn a kvantovej terapii sa toho dočítate 
mnoho. Nie je podstatné, ako sú pomenova-
né (matrix energie, kvantové vlnenie, lieče-
nie v hladine theta a podobne). Podstatou je 
vyjadriť svoj zámer a tíško ustúpiť do úlohy 
pozorovateľa zmeny svojho života. Pri prá-
ci s kvantovým poľom sa klient dostáva do 
stavu maximálneho uvoľnenia v hladine 
hladina theta (nejedná sa o hypnózu, ale o 
stav maximálneho uvoľnenia, ktorý zažíva-
me tesne pred zaspaním pri frekvencii kmi-
tov mozgových vĺn 4 - 7 Hz). Práve v tejto 
hladine vieme čerpať z nekonečného množ-
stva možností bez ohľadu na čas a priestor 
a vytvárať si realitu podľa svojich predstáv. 
Tento proces vnímame ako vyliečenie, ale 
lepším pomenovaním je „transformácia“, 
nakoľko zmena sa deje na úrovni skutočné-
ho zdroja. Prečo zachádzame do týchto poj-
mov? Kombinácia pôsobenia harmonických 
a transformačných frekvencií zvuku a na-
ladenia sa na frekvencie kvantového poľa 
je totiž jedinečným spojením blahodarných 
frekvencií prenikajúcich do samej podstaty 
nás samých. Nie nadarmo sa hovorí, že ak 
chceme niečo zmeniť, musíme najskôr zme-
niť seba, svoj uhol pohľadu. Neočakávať, 
že niekto niečo spraví za nás, ale zastaviť 
na chvíľu svoje myšlienky a sústrediť sa na 
svoje vnútro, naladiť sa na frekvencie svojho 
srdca, lebo ono vie...

Autorkou metódy je 
Dr. Barbara Romanowska, 
naturoterapeutka a muzikoterapeutka.
(obrázok: Erika Laskovská)

„Sú len dve 
možnosti, ako prežiť 
svoj život. Jednou 
z nich je správať 
sa tak, akoby nič 
nebolo zázrakom. 
Tou druhou, akoby 
zázrakom bolo 
všetko.“ (A. Einstein) 

K Zuzke chodí mnoho klientov, ktorí neváhajú a zasielajú jej spätné väzby na terapiu ladičkami. Aby sme 
vám aspoň trošku priblížili ich skúsenosť, uvádzame dve.
Iveta: „Pracujem ako fyzioterapeutka v detskej nemocnici a zároveň sa venujem cvičeniu s budúcimi ma-
mičkami, predpôrodnej príprave, masáži, plávaniu bábätiek a tiež pracujem ako dula. Chcem sa podeliť 
o moje skúsenosti s ladičkami. Pri použití ladičky DNA 528 Hz došlo k spontánnemu otočeniu bábätka 
v brušku hlavičkou dole u viacerých rodičiek, čím mohol prebehnúť spontánny pôrod a mamičky nemu-
seli podstúpiť sekciu. Takisto sa mi táto frekvencia osvedčila pri pacientoch v kóme. Zvuky anjelských 
ladičiek deti veľmi dobre vnímajú pri plávaní, kde ich voda dobre šíri. Bábätká sú oveľa pokojnejšie a plač 
takmer vôbec nepočuť.“
Lucia: „Moja malá päťročná dcérka si našla pri liečbe prechladnutia svoju liečivú kombináciu frekvencií 
– sama si cinkala súčasne s ladičkami C a DNA a nepríjemnosti boli razom preč. Ešte ráno bola taká za-
chrípnutá a „fufňavá“, že som jej takmer nerozumela, a večer už bola v pohode .“


