
Nervpåverkan från ryggkotorna 

 

 

Ryggkota Områden Effekter 
C1 Blodets tillflöde till huvudet, 

hypofys, skalp, inner- och 
mellanöra, ansiktsben, hjärna och 
sympatiska nervsystemet. 

Huvudvärk, nervositet, sömnlöshet, högt blodtryck, 
migrän och koncentrationssvårigheter. 

C2 Ögon, synnerver, hörselnerver, 
bihålor, vårtutskott bakom örat, 
tunga, panna. 

Kronisk trötthet, yrsel, vindögdhet, bihåleproblem, 
allergier, hörselbesvär, ögonproblem, öronvärk. 

C3 Kinder, ytteröra, ansiktsben, tänder 
och trifacialnerven. 

Nervvärk, nervinflammationer och eksem. 

C4 Näsa, läppar, mun och 
örontrumpeten. 

Hösnuva, katarr (slemhinneinflammation, snuva) 
och hörselförlust. 

C5 Stämbanden, halskörtlar och svalg. Strupkatarr, heshet, halsbesvär som t ex halsont. 

C6 Nackmuskler, skuldror, halsmandlar 
och axlar. 

Stel nacke, värk i överarmar och halsfluss. 

C7 Sköldkörtel, slemsäckar och 
armbågar. 

Slemsäcksinflammationer, förkylningar och 
sköldkörtelproblem. 

TH1 Armar, från armbågar och ner inkl. 
händer, handleder och fingrar. Mat- 
och luftstrupe. 

Astma, hosta, andningssvårigheter, andfåddhet, 
värk i underarmar och händer. 

TH2 Hjärta med dess klaffar och 
kransartärer. 

Hjärtfunktionen och smärtor i bröstkorg. 

TH3 Lungor, bronkerna, bröstkorg och 
bröst. 

Besvär med luftrör och lungor. 

TH4 Gallblåsa och kärlkanaler. Gallfunktionen 
TH5 Gallblåsa och kärlkanaler. Leverfunktionen, lågt blodtryck, blodbrist, dålig 

cirkulation och ledinflammation. 

TH6 Mage. Magproblem inkl. nervös mage, 
matsmältningsproblem och halsbränna. 

TH7 Bukspottskörtel och 
tolvfingertarmen. 

Magkatarr och magsår. 

TH8 Mjälte och diafragma. Hicka och minskad motståndskraft. 
TH9 Binjurar. Allergier, hudutslag och adrenalinproduktionen. 

TH10 Njurar Njurproblem, åderförkalkning, kronisk trötthet, 
njur- och njurbäckeninflammationer. 

TH11 Njurar och urinledare. Hudbesvär samt acne, eksem och bölder. 
TH12 Tunntarmen och lymfcirkulationen. Reumatism, vissa typer av sterilitet och 

gasspänningar. 

L1 Tjocktarmen och ljumskarna. Förstoppning, inflammation i tjocktarmen, diaré, 
muskelbristningar och brock. 

L2 Blindtarmen, buk, lår och lårben. Kramper, andningssvårigheter och åderbråck. 

L3 Könsorgan, livmoder, urinblåsa och 
knän. 

Urinblåseproblem, smärtsamma eller oregelbundna 
perioder, sängvätning, impotens och 
klimakteriebesvär. 

L4 Prostata, musklerna i nedre ryggen 
och ischiasnerven. 

Ischias, ryggskott, ryggvärk och problem med 
urinering. 

L5 Underben, fotleder och fötter. Dålig cirkulation i benen, svullna vrister, svaga 
vrister och hålfötter, kalla fötter, svaghet och 
kramp i benen. 

Korsben Höftben och skinkor. Ryggskott och krokig ryggrad. 
Svansben Ändtarm och anus. Hemmorrojder, klåda, smärta vid slutet av 

ryggraden i sittande ställning. 
 

 

 

 

 


