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Dobrý den,
jmenuji se Lucie Drobná a ve 4
Následně jsem absolvovala vyšetření
diagnostikována epilepsie. Několikrát
migrénami. Při cestování mne bolela
silné migrény zmizely, proto mi doktoři
však občas trápily nadále. Do 18
V osmnácti letech se k bolestem hlavy
Myslela jsem, že jsou způsobeny
postupem času mne ale křeče začaly
k tomu se přidalo nepříjemné brnění
na neurologii jsem se o tomto problému
s lékařem, že zůstanu 14 dní v nemocnici
jsem se dozvěděla, že problémy
navštěvovala 2 roky různé fyzioterapeuty,
na bederní a krční páteř), dokonce
vyšetření kostí a magnetickou rezonanci
nepomohlo. V červnu 2012 jsem byla
si nešťastně vyvrkla kotník a potřebovala
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si nešťastně vyvrkla kotník a potřebovala
pořádku, protože jsem musela jet na
tělesnou výchovu na UJEP v Ústí nad
O panu Hribovi jsem se dozvěděla přes
Kontaktovala jsem ho a domluvili jsme
samozřejmě jen u kotníku (i když to
kontaktovala) a sdělila mu své další problémy
Musím přiznat, že mne opravdu mile
nejen proto, že jsem se s tím ještě nikde
po první návštěvě jsem cítila, že se
Celkově jsem navštívila pana Hriba
bolestmi hlavy, žádnými křečemi ani
mi uvolnil záda, zmizela i bolest kotníku
pomoc.

letech jsem upadla do bezvědomí.
vyšetření EEG, z jehož výsledků mi byla
Několikrát za rok jsem trpěla silnými

bolela hlava skoro pokaždé. V 15 letech
doktoři léky vysadili. Bolesti hlavy mne

let jsem byla pod kontrolou lékaře.
hlavy přidaly křeče (nejprve do nohou).

únavou (hraji závodně stolní tenis),
začaly brát ještě do rukou, krku i zad a

těchto částí těla. Při poslední kontrole
problému zmínila. Dohodla jsem se

nemocnici na pozorování. Po dvou týdnech
problémy mám asi od páteře. Poté jsem
fyzioterapeuty, poctivě cvičila (se zaměřením

dokonce jsem podstoupila i scintigrafické
rezonanci krční páteře, ale nic mi nezjistili a

byla na turnaji stolního tenisu, kde jsem
potřebovala jsem ho dát co nejrychleji do
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potřebovala jsem ho dát co nejrychleji do
na cyklistický kurz (studuju geografii a

nad Labem).
přes bratra, který k němu taky chodil.
jsme si termín setkání. Nezůstali jsme
byl prvotní důvod, proč jsem p. Hriba
problémy týkající se bolestí zad apod.

mile překvapil jeho způsob léčby a to
nikde nesetkala, ale také proto, že hned
se mi konečně trochu uvolnila páteř.

Hriba asi 4x, v současné době už netrpím
ani brněním nohou, rukou atd. Poté, co

kotníku. Panu Hribovi moc děkuji za jeho

Lucie Drobná
Boženy Němcové 352

Klášterec nad Ohří



Náš syn Martin, 12 let, měl 2
prvního už uběhlo 8 let a od
Keppra. Každý rok při kontrole EEG
mozek vykazuje velmi časté a silné
tím nedá nic dělat.
Zhruba před 3 lety jsme se seznámili
Martinovi začal jednou týdně věnovat
uvolňovat Martinovo celé tělo,
bederní páteře. Po každé terapii
výsledek vydržel ze začátku jen
tento druh léčby, smířilo se s
prodlužovat. No a očekávaný výsledek
čekat.
Při naší poslední návštěvě neurologa
doktora překvapeni, že na mozku
zmizela. Sám doktor řekl, že tomu
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zmizela. Sám doktor řekl, že tomu
dělali s Martinem cokoli, takže výsledek
Zahájili jsme vysazování léků, což
moc rádi, že Martin nebude muset
tlumící chemii, která žádnému tělu

Tímto chceme Radkovi Hribovi poděkovat
další vyléčené pacienty nejen v případě

Radku, díky moc !!!!!

2 silné epileptické záchvaty. Od
té doby je na tlumících lécích

EEG nám neurolog sdělil, že jeho
silné “hrotové výkyvy”, a tudíž se s

seznámili s Radkem Hribem, který se
věnovat. Jeho technikou se dařilo

, hlavně v oblasti krční, ale i
terapii se Martin cítil uvolněně, ale

pár dní. Když si tělo zvyklo na
s tím a uvolněnost se začala

výsledek na sebe nenechal dlouho

neurologa jsme byli všichni včetně
mozku žádný “ hrot” není a že epilepsie

tomu nechce věřit, ale prý, ať jsme
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tomu nechce věřit, ale prý, ať jsme
výsledek stojí za to.
což je proces na 3 měsíce a jsme

muset každé ráno a večer užívat
tělu neprospívá.

poděkovat za jeho práci a popřát
případě epilepsie.

Jaroslav a Petra Mejstříkovi
Liberec

20. 6. 2015



Ich bin 56 Jahre alt, Österreicher und von
2010 hatte ich während der Nacht, es
weniger ungeklärten Anfall. Ich hatte
bewusstlos. Während dieses Anfalls
ausgekegelt. Daraufhin wurde ich von der
Tage stationär versorgt. Nach der
verschiedenste neurologische Untersuchungen
Computer Tomographie. Alle Ergebnisse
Hinweis auf eine Krankheit festgestellt
Epilepsie und verschrieben ein starkes
Tagesablauf stark eingeschränkt hätte.
In der Folge hatte ich in den nächsten
wesentlich schwächere Anfälle, bei denen
In der Rekonstruktion der Situationen konnte
jeweils gegen Morgen erfolgten und ich
auf der linken Seite gelegen hatte.
Durch Empfehlung von Bekannten konsultierte
unstersuchte mich und behandelte mich
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unstersuchte mich und behandelte mich
halbe Stunde lang. Seine Diagnose war
dies durch Unterbrechung, bzw. Behinderung
einer bestimmten Lage, zu diesen Anfällen
auch meine Schulter, in der ich selbst nach
Gipsverband, nach Monaten noch Schmerzen
Ich kann nur sagen, dass ich seither keine
schmerzfrei und in jeder Hinsicht bestens
ich prinzipiell skeptisch wenn es um andere
geht. Ich weiß nicht, inwieweit man Herrn
bezeichnen kann, aber ich muss sagen, dass
hat. Herr Hrib ist nicht jemand, der behauptet
und auf alles eine Antwort zu haben, sondern
der sehr realistisch mit beiden Beinen
zusammenarbeitet. Er wird sicher sagen
Möglichkeiten gelangt. Ich denke daher,
ihn mit gutem Gewissen empfehlen kann

von Beruf Hochschullehrer.
es war gegen 5 Uhr, einen, mehr oder

hatte einen Krampf und war kurze Zeit
habe ich mir offenbar die Schulter

der Rettung ins Spital gebracht und drei
Versorgung der Schulter erfolgten

Untersuchungen – darunter auch EEG und
Ergebnisse waren negativ und es konnte kein

festgestellt werden. Die Ärzte diagnostizierten
starkes Medikament, welches meinen

nächsten Monaten noch zwei weitere, aber
denen ich mich auf die Zunge gebissen habe.

konnte ich feststellen, dass die Anfälle
ich immer, entgegen meiner Gewohnheit,

konsultierte ich Hr. Radek Hrib. Er
mich 4 mal chiropraktisch, jeweils ca. eine
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mich 4 mal chiropraktisch, jeweils ca. eine
war, dass mein Skelett verschoben sei und

Behinderung der Blutzufuhr zum Gehirn in
Anfällen geführt habe. Natürlich behandelte er

nach der Spitalsbehandlung mit 2 Monaten
Schmerzen hatte.

keine Anfälle mehr habe und meine Schulter
bestens beweglich ist. Als Wissenschafter bin

andere Methoden als die Schulmedizin
Herrn Hribs Methoden als "alternativ"
dass mich das Resultat bisher überzeugt

behauptet jeden und alles heilen zu können
sondern – meinem Eindruck nach – jemand

im Leben steht und auch mit Ärzten
sagen, falls er an die Grenzen seiner

, aufgrund meiner Erfahrungen, dass ich
kann!

Ludwig Diess



Od konce března a hlavně v dubnu
stavy, kdy jsem znenadání podklesl
Nevěděl jsem, co se přesně děje, ani
řešit. Chyba. 3. května jsem se
hlava v záklonu, ruce zdvižené a
zemi. Evidentně chvilková ztráta
kůry mozkové. Co mne probralo
přisedl a zlomil.
V nemocnici mi odoperovali kotník,
tím, že mi udělali rentgen srdce a
tep.
Čtrnáct dnů po návratu z nemocnice
na oběd do restaurace, kam chodím
jsem si ke stolu, kde seděl pro
člověk. Po chvíli se mne zeptal na
jsem mu situaci popsal a on okamžitě
jste můj pacient.“ Teprve potom jsem
je zkušený léčitel. Hned na místě
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je zkušený léčitel. Hned na místě
nejspíš v krční páteři a pokud chci,
Hned při první návštěvě mi pan
otok na krční páteři, který byl
Tento otok tlačil na nervy a cévy a
snížené prokrvování hlavy. Během
obratle uvolnil. K panu Hribovi
několikrát. Vždy zkontroloval stav
se mi původně popisované stavy nikdy
Děkuji tímto panu Hribovi za péči,

dubnu 2012 jsem opakovaně pociťoval
podklesl v kolenou a vstával z podřepu.

ani zda mám tuto situaci začít nějak
natahoval do police pod stropem,

a náhle jsem se vzpamatoval až na
vědomí zřejmě nedokrvením šedé
okamžitě byl kotník, který jsem si

kotník, ale příčinu pádu vyřešili pouze
a plic, EKG a monitorovali tlak a

nemocnice jsem se opatrně o berlích vydal
chodím na obědy ze zaměstnání. Přisedl

mne tehdy neznámý a nenápadný
na můj úraz a jeho příčinu. Stručně

okamžitě k mému údivu prohlásil: „Vy
jsem se dověděl, že pan Radek Hrib

místě mi řekl, že příčina pádu bude
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místě mi řekl, že příčina pádu bude
chci, že mi dokáže pomoci.

Hrib prohlédl a našel nenápadný
způsoben zablokovanými obratli.

a v určité poloze hlavy způsoboval
Během několika minut zablokované

jsem chodil jedenkrát týdně ještě
stav páteře a dorovnal ji. Od té doby

nikdy neprojevily.
péči, kterou mi poskytl.

RNDr. Zdeněk Knobloch
zástupce ředitele
Gymnázium Chomutov,
Mostecká 3000, 43001



V současnosti je mi 66 let. Mé
kdy se mi udělalo špatně(omdlel
Jindřichově Hradci. Odvezla
Došlo k výpadku vědomí a
hospitalizaci po všech vyšetřeních
žádná příčina onemocnění.
Byl mi naordinován kardiologem
Betaloc – 1x denně půl tablety
projevovaly v průběhu dvaceti
případů – při jízdě automobilem
vědomí – měl jsem štěstí, že
která situaci zvládla.
Dále při návštěvě Norska během
stav(výpadek vědomí) stal 3x
Naposledy jsem zažil tento
končetin) v listopadu roku 2012
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končetin) v listopadu roku 2012
Navštívil jsem pana Radka
který stanovil diagnózu a odléčil
k úplné úlevě a odeznění veškerých
momentálně se cítím zcela dobře,

Mé potíže začaly v roce 1992,
špatně(omdlel jsem) v centru v

Odvezla mě sanitka do nemocnice.
záchvatové křeči. Po týdenní

vyšetřeních mi nebyla nalezena

kardiologem v Českých Budějovicích
tablety. Tyto náhlé příhody se

dvaceti let několikrát. Jeden z
automobilem desetivteřinový výpadek

se mnou jela moje manželka,

během jedné hodiny se mi tento
za sebou.

tento paralyzující stav(ochromení
2012 při skládání dřeva.
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2012 při skládání dřeva.
Hriba ve Veselí nad Lužnicí,

odléčil příčinu onemocnění. Došlo
veškerých příznaků onemocnění,
dobře, jsem v pořádku.

Za léčbu děkuje Petr Reš

Žižkovo předměstí 524
České Velenice
3. 2. 2013



Tímto děkuji p. Hribovi za pomoc
Diagnóza zněla Meniérova
přišla k p. Hribovi, tak už jsem
trvající až 12 hodin, se zvracením
pohnout. I mezi záchvaty jsem
houpání podlahy a nestability
téměř denně. Pan Hrib provedl
krčních obratlů a celé mé páteře
Občas se ještě nějaký záchvat
trval už jen krátce. Doporučil
můj zdravotní stav se rychle
doléčila pomocí MMS a CDS,
velmi rychle každý zánět v těle
asi deset. Od té doby se cítím
Dnes už jsem rok bez závratí.
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Dnes už jsem rok bez závratí.
lékařů byla nedostačující
účinek!!
Děkuji, pane Hribe, za návrat
bych podle lékařů měla užívat
jich málo !!!

Ohrazeníčko

pomoc při léčení mé nemoci.
nemoc. Když jsem poprvé

jsem rok trpěla na těžké závratě
zvracením a nemožností se

jsem měla pocit nerovnováhy,
nestability. Záchvaty už jsem měla

provedl hned první den manipulaci
páteře a nastala okamžitá úleva.

záchvat vrátil, ale byl méně častý a
Doporučil mi bylinky, cvičební režim a

rychle lepšil. Nakonec jsem se
CDS, protože tyto produkty vyléčí

těle. Celkových návštěv bylo
zdravá !!
. Musím podotknout, že léčba
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. Musím podotknout, že léčba
a zoufalá, nemající žádný

návrat do života  bez léků, které
užívat do konce života a nebylo

Paní Bartáčková, 41 let
Ohrazeníčko u Českých Budějovic



Před 25 lety (nyní je mi 57) jsem měl
rovnováhy provázená silným zvracením
době pouze 2x za rok) jsem prodělal
nálezu. Frekvence záchvatů se časem
kdy se v období mezi záchvaty přidalo
Problém se sluchem mě přivedl k ušnímu
Meniérova choroba (to již od prvního
nasazení léků na prokrvení vnitřního ucha
sluch se srovnal a zhruba po roce záchvaty
jsem měl od záchvatů klid, dokud se mi
Postupně se přidaly záchvaty, po kterých
používám naslouchadlo) a frekvence záchvatů
v posledních 3 letech. Po těchto 3 letech,
hledal jinou alternativu léčby. Proto jsem
pomoc (dostal jsem na něj reference).
Při první návštěvě jsem mu popsal své
vyšetření (byly negativní) a podrobil jsem
tak hlavně kontrola páteře). Potom mi
tělem, aby se vytvořil předpoklad změny
Dojížděl jsem na terapii 1x za týden, vždy
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Dojížděl jsem na terapii 1x za týden, vždy
o stavu během uplynulého týdne.
nervové soustavy. Při odchodu jsem
strany dobré změnit, aby léčba byla
pravidelně prováděl doporučené cviky
měnit projevy nemoci, zprvu klesala frekvence
zmírnila. Pak ještě nastalo období, kdy
období trvalo 3 týdny, než jednoho dne
dosud, tedy již 6 měsíců. Takže po
pozitivní stav.
A za to, že už jsem 6 měsíců bez záchvatu,
znalostem. Děkuji za léčbu.

měl první záchvat, ve zkratce - ztráta
zvracením. Po opakovaných záchvatech (v té
prodělal neurologická vyšetření, všechna bez

začala zvyšovat na 1 až 2x za měsíc,
přidalo zhoršování sluchu na jednom uchu.

ušnímu lékaři, který stanovil diagnózu
prvního záchvatu uběhlo cca 10 roků). Po

ucha začala frekvence záchvatů klesat,
záchvaty zcela ustaly. Dalších 10 roků

mi náhle opět nezačal zhoršovat sluch.
kterých se ale již sluch neobnovoval (nyní

záchvatů stoupla až na několik denně
letech, kdy nezabrala léčba léky, jsem
jsem se obrátil na p. Hriba s prosbou o

své potíže, sdělil výsledky odborných
jsem se jeho vyšetření (jak vzpomínám,

mi vysvětlil, co se musí provést s mým
změny negativního stavu. A šlo se na věc.

vždy jsem absolvoval krátký rozhovor
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vždy jsem absolvoval krátký rozhovor
Terapie byla zaměřená na uvolnění
vždy dostal doporučení, co je z mé

byla úspěšná. Mezi návštěvami jsem
cviky. Již po prvních návštěvách se začaly

frekvence záchvatů a jejich intenzita se
kdy jsem měl 1 záchvat za 3 dny. Toto
dne nastala absence záchvatu, která trvá
po pouhých 5 měsících léčby - velmi

záchvatu, vděčím panu Hribovi a jeho

Čestmír Novák
Jirkov



Jsem vděčný za to, že klienti měli ke mně důvěru. Jejich důvěra 
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Jsem vděčný za to, že klienti měli ke mně důvěru. Jejich důvěra 
se jim vrátila v podobě znovu nabytého zdraví.

Děkuji všem za jejich svědectví.

Jsem vděčný za to, že klienti měli ke mně důvěru. Jejich důvěra 
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Jsem vděčný za to, že klienti měli ke mně důvěru. Jejich důvěra 
se jim vrátila v podobě znovu nabytého zdraví.

Děkuji všem za jejich svědectví.
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