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Co Rikta zaručeně dokáže
Moje osobní zkušenost s Riktou
V tomto pojednání bych se s Vámi rád podělil o tom, v jakých oblastech Rikta pomáhá, tedy s čím mám
osobní zkušenost. Aby to nebyla nuda, přidám i pár případů, kdy Rikta nepomohla a pokusím se vysvětlit proč.
Nepůjde o vědeckou studii - na to nemám papír :-)
Podle výrobce Rikta pomáhá na téměř vše a upřímně řečeno neexistuje důvod tomu nevěřit. Na druhou
stranu jsem člověk nedůvěřivý a proto si rád vše vyzkouším. Z toho důvodu využívám Riktu na všechny
zdravotní problémy, které se vyskytnou - pokud s Um nemocní souhlasí. Začnu tedy od začátku.
Ideální pro Riktu jsou boles& pohybováho aparátu. Zde mohu nabídnout příklady několika vyléčených
tenisových lotků (některé i těsně před operací), bolavých až nepohyblivých ramen, bolevých kolen atd. Dokážu
předpovědět úspěšnou léčbu. Trochu problém jsou artri[dy v pokročilých stádiích. Tady nastává problém
počátečního výrazného zhoršení už tak dost zbědováného stavu. S jedním případem zkušenost mám
a bohužel to paní po počátečním zhoršení vzdala - v takovém případě zhoršení stavu indikuje pozdější zlepšení
(nastup léčebného účinku).
V určitých případech je Riktu vhodné použít při plotýnkách a to jak v před tak i pooperačním období.
Zmírňuje boles[ a dokáže určitým způsobem páteř napravit. Zde je však nutná zvýšená opatrnost a určitě
bych doporučil konzultaci s ošetřujícím lékařem - a nebo zvyšovat dávky postupně.
Zajímavou oblasU je problema[ka cukrovky. Jeden zákazník, který si Riktu koupil, se rozhodl jí použít na
léčbu cukrovky. Používal na toto onemocnění Riktu jen krátce a zjis[l, že mu podle měřícího přistroje skokově
snížila hladinu cukru v krvi - byl velice příjemně překvapen. Pak ovšem na mou radu s léčbou přestal
a za lékařem se s Umto objevem zajít neodvážil.
Polyneuropa.e je zvláštním onemocněním nervové soustavy člověka. Příčinou může být cukrovka nebo
přemíra užívání alkoholu. Riktu jsem vyzkoušel na jednoho člověka, který již byl naneštěsU v pokročilém stádiu
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a během 3 měsíců pravidelného používání akorát nedocházelo ke zhoršování. Na tuto nemoc bych chtěl Riktu
použít u člověka v počáteční fázi, abych zjis[l, jestli opravdu dokáže pomoci.
Zajímavé výsledky Rikta přináší v oblas[ léčby rýmy. Spektrum účinků je od žádného účinku (u mě),
až po okamžitý účinek. V jednom případě došlo dokonce k lokalizaci zánětu zubu a jeho rozohnění (ano, Riktu
nelze používat na záněty - v tomto případě jsme však o zánětu nevěděli).
Někdy je zajímavé Riktu používat u nemocí, u kterých ani lékaři neznají příčinu. Třeba zrovna nedávno.
Ani nevím, co jsme léčili. A navíc to vypadalo, že paní se boles[ stále zvětšují a pak na celý den zcela ustávají.
Opravdu to bylo velice zvláštní. Zejména z důvodu, že paní měla nepřetržité boles[ půl roku a nikdo
je nedokázal snížit.
Na závěr chci jen zopakovat, že Riktu používám zejména na boles[ pohybového aparátu, kde funguje
bezvadně. Děkuji, že jste si to přečetli a dejte vědět, s čím by mohla Rikta pomoci zrovna Vám.
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