
Dobrý den, paní Zuzano,  
 
mnohokrát Vám děkuji za tak rychlé poslání knížečky, až jsem byla překvapená.  
Píšu Vám proto, že mi Vaše knížka udělala velkou radost, myslím svým obsahem a vypracováním. Je 
opravdu moc krásná. Stručná, výstižná, srozumitelná, jednoduchá, přesně taková, jaká tady dlouho 
chyběla, aby lidé mohli objevit účinek terapeutických ladiček. Dala jste si práci, aby ste seznámila i 
zcela neznalého člověka s taji energetického světa ve svých základech. Na každé stránce je čitelný 
rukopis zkušeného terapeuta, který svoji práci miluje, tedy Vás.  
A je také v krásném provedení, což takoví "estéti", jako já, rozhodně ocení :-).  
Přeji Vám (nejen) s ní mnoho dalších úspěšných kroků na Vaší cestě, kterými bezesporu pomáháte 
krokům i mnohých dalších lidí., zejména v objevování nových rozměrů světa, jež jim mohou 
poskytnout dokonce velmi léčivou pomoc.  
Mějte se krásně, nebo alespoň nejlépe, jak můžete! S pozdravem a přáním příjemných dní, Jiřina 
Marková. 
 

Milá Zuzanka, 
dovoľ mi poďakovať sa za krásnu knižku bohatú svojím obsahom, krásne ilustrovanú, s praktickými 
návodmi pre začiatočníkov, ako aj pre skúsenejších praktizujúcich „ladičkárov“.  
Veľmi si ceníme Tvoje odhodlanie, ktoré viedlo k zhmotneniu v podobe milej publikácie, ktorú sme tu 
ešte nemali.  
Ďakujem veľmi pekne za venovanie vpísané zlatou farbou a prajem zaslúžené prázdniny a krásne 
dovolenkovanie. Srdečné pozdravy do Zvolena aj v mene Katky, ktorá sa na čítanie teší v Paríži. 
Dada Vanková. 
 
Dobrý deň, pani Zuzanka, 
Knizočka a ladič už dorazili až ku mne do Švajciarska. Už sa nemôžem dočkať, kedy v nej začnem pri 
voňavom čajíku listovať. ďakujem veľmi pekne aj za venovanie, milé a veľmi potešilo :-). Pekný deň, 
Jana Harčariková. 
 
Dobrý deň môj anjelik Zuzička, 
knižky došli v poriadku - potešili dušu a ďakujem aj za venovanie :-). Knižku musím pochváliť, je veľmi 
dobre spracovaná – zrozumiteľne aj pre nás, ktoré sme kurzy neabsolvovali, a chválim aj kvalitu 
papiera – super. Kveta Godušová. 
 
Dobrý den,paní Zuzano, 
včera mi pošta doručila Váš balíček ( trvalo to déle- svátky). Děkuju i za milé přílohy. Ta vaše knížka je 
pěkně udělaná , sice jsem četl jen pár pasáží ale vypadá skvěle ...text, fotky grafická úprava. Jste 
šikovná. Přeju pěkné léto a stále víc zájemců o tuto techniku ozdravování. Jaroslav Cabák.  
 
Ahoj Zuzka,  
ku knižočke som sa dostala dnes, neviem sa od nej odtrhnúť a úprimne, tak výbornú literatúru som už 
dávno nečítala. Chcela si spätnú väzbu a ja ešte knižočku nemám dočítanú. Ale chcem ti čo najskôr 
povedať, že takáto literatúra sa na trh už dávno pýtala. Kniha je veľmi jednoducho a zároveň precízne 
napísaná a veľmi dobre sa mi číta. Je to pre mňa úžasne opakovanie, čo sa týka aj čakier  a 
energetického poľa, preto ju budem odporúčať úplne každému kto chce začať s duchovnom. V 
žiadnej knižke to nie je tak opísané, tak pochopiteľne a zároveň cítiť veľkú silu z každej vety. 
Velikánske ďakujem, najlepšia kúpa za posledne obdobie. Všetko je zhrnuté tak ako to v práci 
potrebujem Pre mňa TOP a veľké gratulujem,  si šikovná, nech sa tvojmu "dieťatku" darí a nech sa 



dostáva do rúk ľudí, ktorí to skutočne potrebujú a nech aj tebe sa za ňu odovzdá rovnaká energia a 
radosť. Je to vzácna knižočka, môžeš byť právom hrdá. Zuzka, nech sa darí, z celého srdca ti o prajem. 
V  mojom centre bude na takom mieste, aby si ju klienti všimli, nech môžem aj ja takto odovzdávať 
tie cenné informácie, ktoré sú v nej. Ja ti za ňu veeeeľ ďakujem,  som nad mieru spokojná a šťastná, 
že  som sa k nej dostala.....Maťka Lukáčová 

Dobrý deň pani Zuzanka! 
Veľmi pekne Vám ďakujem za skoré vybavenie mojej objednávky a za milú pozornosť. Už som na 45. 
strane knihy. Nápad so záložkou do knihy bol naozaj dobrý! Dlhší čas navštevujem Vašu www 
stránku. Určite sa zúčastním aj Vášho kurzu a knihu si dám od Vás podpísať :)).  
Ešta raz veľmi pekne ďakujem, prajem Vám všetko najsamkrásnejšie a teším sa na stretnutie s Vami. 
Katka Veseláková. 
 
Dobrý deň,  
knižku už mám. Veľmi sa teším práve preto, že som vedela, že idem na dovolenku a keď som 
rozmýšľala čo budem čítať tak si vravím: "Určite niečo krásne mi vesmír prinesie, ako vždy.",  a 
zbadala som vašu knihu. Ďakujem za skoré dodanie aj za venovanie a želám veľa úspechov, zdravia as 
Božieho požehnania. No a ja juchúúú,  idem čítať :-). Zuzana Stachová 

Zuzka, 
ladičky sú úžasné, samozrejme som ich hneď vyskúšala. Kniha je super, zatiaľ som ju len listovala a 
objavovala... Prehľadné kapitoly, krásne fotky, voňavá a farebná, páči sa mi )). Aj na dotyk je príjemná 
- rovnaký pocit, ako keď sa dotýkam pozlátenej ladičky :-). Som Vám vďačná, že ste túto knihu vydali. 
presne to som potrebovala.  
Keď som prvý krát počula o ladičkách, zaujali ma, ale neriešila som to. Pár rokov som ich vypustila z 
hlavy... Nedávno som na internete *náhodou* narazila na terapiu ladičkami a začala som si čítať 
všetko, čo som našla na túto tému. 
Prvé ladičky som si kúpila pred štyrmi mesiacmi. A od vtedy ladím - viac iných, ako seba, ale baví ma 
to :-). Ďakujem Vám za balíček aj za chutný čajík - mám ho v šálke pred sebou :-). Želám Vám všetko 
dobré. Martina Zemanová 
 
Milá paní Zuzano,  
balíček dnes v pořádku dorazil. Do knihy jsem zatím jen krátce nakoukla a je úžasná. Bude radost 
podle ní "pracovat". Děkuji za věnování a dáreček, velmi si toho vážím. Přeji nádherné léto  )). 
Dagmar Procházková. 
 
Ahoj Zuzi,  
chcem sa veľmi poďakovať za knižku a venovanie a aj za malé darčeky. Musím povedať, že Tvoja 
knižka je veľmi profesionálna. V tých riadkoch je Tvoje srdce. Dana Berecová. 
 
Zuzi,  
Tvoja kniha sa tak dobre číta, nevedela som sa od nej odtrhnúť :-). Zuzana Vidiečanová.  
 
Pani Zuzana, 
Vaša kniha je napísaná na profesionálnej úrovni, má to hlavu aj pätu )). Jaromír Šuster. 
 
Zuzi, 
kniha je dokonalá obsahovo aj graficky, bude mi odteraz "Bibliou". Ešte raz blahoželám :-). Andy 
Jackuliaková 



 
Zuzka, 
tá kniha nemá chybu! Svetlana Baniariová  
 
Ahoj Zuzko, 
balíček dnes došel. Knížka je krásná a nemohu se od ní odtrhnout. Gratuluji Ti k tomuto dílu. 
Jaroslava Krutská 
 
Zuzka, 
dnes som si na pošte vyzdvihla knihu a ešte priamo na pošte som ju z balíka vytiahla. Hneď prvý 
dojem - krásna. Som rada a vďačná, že ju môžem mať v rukách. Zuzka, blahoželám a s úctou a 
obdivom prajem, nech tvoja práca a dielo prináša radosť a prospech tebe i druhým. Krásne dni, 
Marianna Tauferová 
 
Zuzka, 
knižku som prelúskala v podstate na jeden šup. Je veľmi zrozumiteľná a múdra, fakt dobre napísaná, 
číta sa jedna radosť. Až som mala pocit, že by mohla byť aj väčšia, obšírnejšia. Ďakujem za ňu. Dana 
Karolová 


