VLIV POSUNUTÍ
OBRATLŮ
NA INTOXIKACI
ORGANISMU
Nosič

KRČNÍ
PÁTEŘ

Čepovec

C1

Krevní zásobení hlavy, hypofýza,
kosti obličeje, mozek, vnitřní
a střední ucho, temeno,
sympatický nervový systém

Bolesti hlavy, nervozita, nespavost, vysoký
krevní tlak

C2

Oči, zrakové a sluchové nervy,
dutiny, soscovitý výběžek
spánkové kosti, jazyk, čelo

Potíže s dutinami, alergie, šilhání, oční
potíže, bolesti uší, omdlévání, některé
případy slepoty.

C3

Tváře ušní boltce, kosti obličeje,
zuby, trojklaný nerv

Neuralgie, zánět nervů, akné, ekzém

C4

Nos, rty, ústa, Eustachova trubice

Senná rýma, rýma, ztráta sluchu, nosní mandle

C5

Hlasivky, krční žlázy, hrtan

Laryngitida, chraplavý hlas, problémy
s krkem – angína, bolesti v krku

C6

Svaly krku, ramena, mandle

Ztuhlý krk, bolesti paží, tonzilitis, suchý kašel

C7

Štítná žláza, lokty

Nachlazení, problémy se štítnou žlázou

Th1

Paže od loktů níže, včetně rukou,
zápěstí a prstů, jícen a průdušnice

Astma dýchací obtíže, dýchavičnost, bolesti
předloktí a rukou

Th2

Srdce, včetně chlopní
a osrdečníku, koronární tepny

Problémy se srdcem, a některé potíže
s hrudníkem

Th3

Plíce, průdušky, pohrudnice,
hrudník, prsa

Bronchitida, zánět pohrudnice, zápal plic,
městnání krve, chřipka

Th4

Žlučník, žlučovod

Potíže se žlučníkem, žloutenka, pásový opar

Th5

Játra, solar plexus, krev

Jaterní problémy, horečky, nízký tlak,
anémie, poruchy krevního oběhu, artritida

Th6

Žaludek

Žaludeční a zažívací potíže, pálení žáhy,
dyspepsie

Th7

Pankreas, dvanáctník

Vředy, gastritida

Th8

Slezina

Snížená obranyschopnost

Th9

Nadledvinky

Alergie, kopřivka

Th10

Ledviny

Potíže s ledvinami, kornatění tepen, chron.
únava, nefritida, zánět pánvičky ledvinné

Th11

Ledviny, močovod

Kožní potíže – akné, uhry, ekzémy, puchýře

Th12

Tenké střevo, lymfatický systém

Revmatismus, nadýmání, některé druhy
neplodnosti

L1

Tlusté střevo, třísla

Křeče, dýchací potíže, acidóza, křečové žíly

L2

Apendix, břicho, horní část
nohou

Zácpa, kolitida, úplavice, průjem, některé
druhy kýly

L3

Pohlavní orgány, močový
měchýř, kolena

Potíže s močovým měchýřem, menstr. potíže
– bolesti, nepravidelnost apod., potraty,
pomočování, impotence, bolesti v kolenou

L4

Prostata, bederní svaly, sedací
nerv

Zánět sedacího nervu, lumbago, obtížné až
bolestivé nebo příliš časté močení, bolesti zad

L5

Lýtka a holeně, kotníky, chodidla

Špatný krevní oběh v nohách, nateklé
kotníky, studené nohy, slabost nohou nebo
kotníků, křeče v nohách

S
1–5

PĚT SROSTLÝCH OBRATLŮ
Pánev, hýždě

Potíže s pánevní oblastí, vliv na zakřivení
páteře

Kostrč

ČTYŘI SROSTLÉ OBRATLE
Konečník

Hemoroidy, pruritus ani (svědění konečníku),
bolest v kostrči při sezení, vliv na mechanickou
neplodnost ( metoda p. Mojžíšové)

HRUDNÍ PÁTEŘ

První hrudní
obratel

KOST
KŘÍŽOVÁ

BEDERNÍ
PÁTEŘ

První bederní
obratel

KOSTRČ

