Problémy pri poruchách chrbtice
Všetky tkanivá, orgány a žľazy sú zásobované životodarnou energiou z každého nervu chrbtice
Oblasti riadené vertebrálnymi nervnými vláknami:
1 - prísun krvi do hlavy, hypofýza, koža na temene hlavy,
tvárové kosti, samotný mozog, stredné a vnútorné ucho,
sústava sympatického nervstva
2 - oči, očné nervy, sluchový nerv, sínusy, spánkové kosti,
jazyk, čelo
3 - líca, vonkajšie ucho, tvárové kosti, zuby, trojklaný nerv
4 - nos, pery, ústa, Eustachova trubica
5 - hlasivky, krčné žľazy, hrtan
6 - krčné svalstvo, plecia, mandle
7 - štítna žľaza, puzdro ramenného a lakťového kĺbu
8 - predlaktia, zápästia, ruky, prsty, pažerák, priedušnica
9 - koronárne tepny, srdce (vrátane chlopní a

osrdcovníka)

10 - pľúca, priedušky, pohrudnica, prsia, bradavky
11 - žlčník, príslušné vývody
12 - pečeň, solárny plexus, krv
13 - žalúdok
14 - pankreas, Langerhansove ostrovčeky, dvanástnik
15 - slezina, bránica
16 - nadobličky
17 - obličky
18 - obličky, močovod
19 - tenké črevo, vajíčkovody (trubice), cirkulácia lymfy
20 - hrubé črevo, resp. jeho časť, slabinové prstence
21 - brušná dutina, slepé črevo a apendix, nadkolenie
22 - močový mechúr, kolená, pohlavné orgány vrátane
vaječníkov a semenníkov
23 - prostata, svalstvo ischiatického nervu
24 - predkolenie, členky, chodidlá, prsty na nohách, klenba
chodidla
25 - bedrové kosti, zadok
26 - konečník
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Možné následky disfunkcie nervných vlákien
Čiastočný zoznam syndrómov, ktoré sa môžu objaviť, ak je niektorý z nervov disfunkčný :
1 - bolesti hlavy, nervozita, nespavosť, bolesti hlavy z prechladnutia, vysoký krvný tlak,
migrénové bolesti hlavy, duševné zrútenie, chronická únava, závraty
2 - poruchy sínusu, alergie, tupozrakosť, hluchota, problémy s očami, bolesti uší, záchvaty
bezvedomia
3 - neuralgia, zápal nervu, akné, ekzémy
4 - senná nádcha, katar, sluchové problémy a problémy s nosnými mandľami
5 - zápal hrtanu, chrapot, bolesti hrdla a iné chorobné stavy hrdla
6 - stuhnutý krk, bolesti v hornej časti ramien, zápal mandlí, čierny kašeľ, difterický krup
7 - zápal kĺbových puzdier, nádchy, poruchy štítnej žľazy
8 - astma, kašeľ, poruchy dýchania, krátky dych, bolesti v predlaktí
9 - funkčný stav srdca, určité bolesti v hrudníku
10 - bronchitída, zápal pohrudnice, zápal pľúc, návaly krvi, chrípka
11 - stav žlčníka, žltačka
12 - stav pečene, nízky krvný tlak, anémia, slabý krvný obeh, artritída
13 - žalúdočná nervozita, pálenie záhy, dyspepsia (porucha trávenia)
14 - cukrovka, vredy, gastritída
15 - žalúdočné ťažkosti, čkanie
16 - alergie, koprívka
17 - ťažkosti s obličkami, kôrnatenie tepien, chronická únava
18 - autointoxikácia, stav pokožky vrátane akné, ekzémy
19 - reumatizmus, plynatosť, niektoré druhy sterility
20 - zápcha, kolitída, úplavica, hnačka, prietrž
21 - zápal slepého čreva, bolestivá menštruácia, ťažké dýchanie, acidóza, kŕčové žily
22 - ťažkosti s močovým mechúrom, časté bolesti kolien
23 - ischias, lumbago, ťažkosti s močením, bolesti chrbta
24 - slabá cirkulácia krvi, opuchnuté slabé členky a klenba chodidla, studené chodidlá, kŕče v
nohách
25 - bolesti v krížoch a slabinách, pokrivenie chrbtice
26 - hemoroidy, bolesť na konci chrbtice pri sedení
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