Effecten van verschoven wervels

Als de wervels en de tussenwervelschijven niet goed op hun plaats staan, kan dat de zenuwen irriteren en
aandoeningen veroorzaken van weefsel, botten, organen of hun werking, zoals hieronder beschreven.

Atlas
Draaier

C1

Nekwervels

Bloedvoorziening van het hoofd, immuunsysteem
coördinatie, gezichtsbeenderen, hersens, binnenen middenoor, sympathisch zenuwstelsel.

C2

ogen, oogzenuw, gehoorzenuwen,
voorhoofds- en bijholten, rotsbeen,
long, voorhoofd, evenwichtsorgaan.

C3

Wangen, buitenoor, gezichtsbeenderen,
tanden, trigeminuzenuw.

Borstwervels
ACHTERZIJDE

C4
C5
C6
C7

Hart, hartkleppen, kransslagaderen.

Bursitis, verkoudheid, schildklieraandoening.
Astma, hoesten, moeilijk ademen, kortademigheid, pijn in de onderarmen en handen.

Onderarmen, handen, polsen, vingers,
slokdarm, luchtpijp.

Hartklachten en aandoeningen van organen in de borstkas.

Longen, luchtpijpvertakkingen, pleura, borstkas, borsten.
Galblaas, galbuis.

Bronchitis, pleuritis, longontsteking, griep.

Galblaasaandoeningen, geelzucht, gordelroos.
Leveraandoening, koorts, lage bloeddruk, bloedarmoede,
verminderde bloedcirculatie, gewrichtsontsteking.

Lever, plexus solaris, bloed.

Maag. Maagkwalen, nerveuze maagaandoeningen, slechte spijsvertering, maagzuur, weinig eetlust.
Zweren, maagontsteking. Diabetes.

Alvleesklier, twaalfvingerige darm.
Milt.

Verlaagde weerstand.

Bijnieren.

Allergieën, galbulten.

T10

Nieren.

T11

Nieren, ureteren.

T12

Dunne darm, lymfecirculatie.

Nierproblemen, verharding van de aderen, chronische
moeheid, nieronteking, nierbekkenontsteking.
Huidaandoeningen zoals acne, puisten, eczeem en steenpuisten.

Dikke darm, liezen.

L1
L2

Reuma, gas in de buik, sommige vormen van steriliteit.
Obstipatie, dikkedarmontsteking, dysenterie, diarree,
sommige vormen van ingewandsbreuken.

Dikke darm, onderbuik,
bovenbenen.

Buikkramp, bemoeilijkte ademhaling, acidose,
spataderen.
Blaasproblemen, menstruatieproblemen zoals pijnlijke
of onregelmatige menstruatie, miskramen, bedplassen,
impotentie, overgangssymptomen.

L3

Geslachtsorganen, baarmoeder,
blaas, knieën.

L4

Prostaat, lage rugspieren, heupzenuw
(ischiadicuszenuw).

L5

Onderbenen, enkels, voeten.

Heiligbeen
Staartbeentje
VOORZIJDE

Stijve nek, pijn in bovenarm, tonsillitis, kinkhoest, kroep.

Schildklier, slijmbeurzen in schouders, elleboog.

T6
T7
T8
T9

Staartbeentje

Hooikoorts, neusverkoudheid, gehoorverlies.
Laryngitis, heesheid, keelpijn.

Nekspieren, schouders, amandelen.

T5

Heiligbeen

Zenuwpijn in het gezicht, zenuwontsteking,
acne of andere puisten, eczeem.

Stembanden, klieren in de nek, keel.

T2
T3
T4

Lendewervels

Voorhoofds- en bijholteproblemen, allergieën,
scheelzien, oorproblemen, oorpijn, ﬂauwvallen
sommige gevallen van doofheid.

Neus, lippen, mond, buis van Eustachius.

T1

Tussenwervelgaten

Hoofdpijn, zenuwachtigheid, slapeloosheid,
hoofdverkoudheid, hoge bloeddruk, migraine,
chronische moeheid, duizeligheid.

Ischias, lage rugpijn, pijnlijk of
frequent urineren.
slechte bloedcirculatie in de benen, gezwollen enkels,
zwakke enkels en voetbogen, koude voeten, zwakke
benen, beenkrampen.

Heupbeenderen, billen.

Gekanteld bekken, pijn in de lies of bil, kromming
van de rug. Bekkenbodeminstabiliteit, scoliose.

Rectum, anus.

Aambeien, anusjeuk, pijn bij zitten.
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