OBLAST ZÁSOBOVANÁ NERVY

MOŽNÉ DŮSLEDKY PŮSOBENÍ NERVŮ

Všechny tkáně, žlázy a orgány
jsou zásobovány životní energií
jednotlivými páteřními nervy

Částečný seznam stavů
a symptomů, které mohou nastat
při nedostatečnosti nervů

1

Krevní zásobení hlavy, podmozkové
žlázy, kůže na hlavě, obličejových
kostí, mozku, vnitř. a střed. ucha,
sympatický nervový systém

Bolesti hlavy, nervozita, nespavost,
nachlazení, vysoký krevní tlak,
migrény, duševní zhrouceni,
chronická únava, závratě

2

Oči, oční nervy, sluchový nerv, dutiny,
bradavčité kosti, jazyk, čelo

Potíže s dutinami, alergie, šilhavost,
slepota, oční potíže, bolesti v uších,
špatné vyslovování

3

Líce, vnější ucho, obličej, kosti, zuby,
trojklanný nerv

Neuralgie, zánět nervu, akné, ekzém

4

Nos, rty, ústa, Eustachova trubice

Senná rýma. růže a ostatní katary,
nedoslýchavost. záněty uzlin

5

Hlasivky, krční žlázy, hltan

Zánět hrtanu, chroptění, bolesti v krku
a ostatní nosní potíže

10

6

Krční svaly, ramena, mandle

Ztuhlost krku, bolest v horní části
ramene, angína, hlasitý kašel, záškrt

11

7

Štítná žláza, tíhové váčky v ramenou,
lokty

Záněty tíhových váčků, nachlazení,
štítná žláza, struma

12

8

Předloktí, zápěstí, ruce, prsty, jícen,
průdušnice

Astma, kašel, dýchací obtíže,
nedostatek dechu, bolest v předloktí

9

Věnčité tepny, srdce včetně chlopní
a osrdečníku

Některé bolesti v hrudníku,
funkční srdečni potíže

10

Plíce, průduškové cesty, pohrudnice,
prsa, prsní bradavky

Bronchitida, zánět pohrudnice, zápal
plic, rýma, chřipka, překrveni sliznic

11

Žlučník, žlučovod

Potíže se žlučníkem, žloutenka

12

Játra, sluneční nervová pleteň, krev

16
17

Potíže s játry, nízký krevní tlak,
chudokrevnost, špatný oběh,
zánět kloubů

13

Žaludek

Žaludeční neuróza, špatné trávení,
pálení žáhy, poruchy trávení atd.

18

14

Slinivka břišní, ostrůvky
Langerhousovy, dvanáctník

Cukrovka, vředy, žaludeční katar

15

Slezina, bránice

Žaludeční potíže, škytavka

16

Nadledvinky

Alergie, plané neštovice

20

17

Ledviny

Ledvinové problémy, kornatění cév,
chronická únava

21

18

Ledviny, močovody

Intoxikace, onemocněni pokožky
— akné, ekzém, vředy atd.

22

19

Tenké střevo, vejcovody,
lymfatický oběh

Revmatismus, problémy s dechem,
určité typy sterility

23

20

Tlusté střevo nebo tračník, třísla

Zácpa, zánět tlustého střeva,
úplavice, průjem, kýla

24

21

Slepé střevo, břicho, honí končetiny

Zácpa, zánět tlustého střeva, křeče,
potíže s dýcháním, acidosa, křečové
žíly

22

Močový měchýř, kolena, pohlavní
orgány včetně vaječníků nebo varlat

Potíže spojené s močovým měchýřem,
časté problémy s kolenem

23

Prostata, svaly inervované sedacím
nervem

Ischias, bolest v bedrech (houser),
problémy s močením, bolesti zad

24

Dolní končetiny, kotníky, chodidla,
prsty, nožní klenby

Slabý krevní oběh v nohou, otoky
kotníků, chabé kotníky a nožní klenby,
studená chodidla, slabost v dolních
končetinách, křeče dolních končetin

25

Kyčelní kosti, zadek

Křížokyčelní potíže, vybočení pánve

26

Konečník, řitní otvor

Hemeroidy, bolest kostrče při sezení
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