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Naj szyb ciej ból krę go słu pa sko ja rzy każ -
dy, u ko go w od cin ku lę dźwio wym tzw.
krzy żach, po ja wi się miej sco wy lub pio -
ru nu ją cy ucisk. Czło wiek czu je się wte -
dy lek ko spa ra li żo wa ny i prze czu lo ny
na zbyt gwał tow ne zmia ny po sta wy.
Kie dy ból prze su wa się do po ślad ków
i pro mie niu je w dół na wy so kość ko lan
lub na wet do sa mych pal ców u nóg,
mo że my przy pu szczać, że to rwa kul -
szo wa. U in nych pa cjen tów ból po ja wia
się cen tral nie na środ ku krę go słu pa,
w oko li cy lę dźwio wej. W in nych przy -
pad kach prze su wać się bę dzie do pra -
wej lub le wej no gi.
Zda rza się tak że, że odzwier cie dle niem
zmian w od cin ku pier sio wym krę go słu -
pa bę dzie nie przy jem ny, pro mie niu ją cy
ból, prze mie szcza ją cy się wzdłuż prze -
strze ni mię dzy że bro wych. Do te go mo -
że do łą czyć kłu cie w oko li cy ser ca,
które przy po mi nać mo że ob ja wy za wa -
łu. Kie dy przy od dy cha niu pa cjent czu -
je dys kom fort w oko li cach klat ki pier -
sio wej, przy czy na tak że mo że le żeć

w uci sku krę gów pier sio wych na okre -
ślo ne ner wy ob wo do we.
Złe uło że nie gło wy pod czas snu, zbyt
du ża podu szka, mięk ki ma te rac mo gą
spra wić, że po ja wią się cierp nię cia
i mro wie nia pal ców u rąk. Cza sa mi doj -
dą do te go szu my lub pi ski w uszach,
a nie kie dy bóle
i za wro ty gło wy.
To ty po we ob ja -
wy cha rak te ry -
stycz ne dla za bu -
rzeń funk cjo no -
wa nia szyj ne go
od cin ka krę go -
słu pa.
Ludz ki krę go słup
to ele ment szkie -
le tu, który peł ni
funk cję na rzą du
pod po ro we go, ru chu i ochro ny rdze nia
krę go we go. Przy rów nać mo że my go do
ru ry, na którą na ło żo no krąż ki mię dzy -
krę go we, zwa ne po tocz nie dys ka mi. Ta
wła śnie „ru ra” osła nia i chro ni znaj du -

ją cy się w niej rdzeń krę go wy. Ten
z ko lei sta no wi część ośrod ko we go ukła -
du ner wo we go, prze wo dzą ce go im pul sy
ner wo we po mię dzy mózgo wiem a ukła -
dem ob wo do wym. Od rdze nia od cho dzą
pa rzy ste ner wy rdze nio we, które wy -
cho dzą przez od po wie dnie otwo ry mię -

dzy krę go we. Wy róż nia my 31 par ner -
wów co spra wia, że po ja wia ją ce się ner -
wo bóle w róż nych czę ściach cia ła są
uza sa dnio ne,a ich przy czy na wy stę po -
wa nia jest moż li wa do zlo ka li zo wa nia
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i to bez dro gie go, dia gno stycz ne go
sprzę tu. Po nie waż otwo ry są prze su nię -
te wzglę dem rdze nia ku do ło wi, ner wy
bie gną na znacz nej prze strze ni we -
wnątrz ka na łu krę go we go, za nim osią -
gną wła ści wy punkt wyj ścia. Ze spół
tych ner wów, ota cza ją cych nić koń co -
wą, no si na zwę ogo na koń skie go (łac.
cau da equ i na). 
Kie dy do cho dzi do nie wła ści we go uło -
że nia krąż ków mię dzy krę go wych np.
w wy ni ku gwał tow nej zmia ny po sta wy
lub też zwy ro dnień spo wo do wa nych
nie wła ści wym odży wie niem, mo że na -
stą pić ucisk które goś z ner wów, co po -
wo du je wy żej wy mie nio ne ob ja wy ner -
wo bólo we.
Co wte dy moż na zro bić? Od po nad 40
lat mój oj ciec zaj mu je się le cze niem
scho rzeń krę go słu pa. W tym cza sie
uda ło mu się wy pra co wać me to dę,
która do dzi siaj spra wia, że w przy pad -
ku po ja wie nia się bólu krę go słu pa moż -
na go ma ksy mal nie zmi ni ma li zo wać
lub też za le czyć na wie le mie się cy czy
lat. Sku tecz ność me to dy mo że zo stać
po głę bio na umie jęt no ścią sto so wa nia
ży wie nia opty mal ne go, a tak że prą dów
se lek tyw nych na układ ner wo wy czło -
wie ka. To co więc da je na sze mu klien -
to wi na tych mia sto wą ulgę w przy pad ku
bólu zwią za ne go z krę go słu pem, to me -
to da na zwa na w Ar ka dii „Kraus” - 1, 2,
3. W skrócie ozna cza ona za bieg łą czą -
cy w so bie tech ni kę ma sa żu (1), chi ro -
prak ty ki (2) oraz te ra pii prą da mi se lek -
tyw ny mi (3). O prą dach se lek tyw nych
i ma sa żu pi sa li śmy wie lo krot nie, dziś
po sze rzę wie dzę z za kre su wy ko rzy sta -
nia chi ro prak ty ki w le cze niu scho rzeń
krę go słu pa.
Chi ro prak ty ka zwa na po tocz nie krę gar -
stwem na le ży do ro dza ju te ra pii ma nu -
al nej, po le ga ją cym na dia gno zie, le cze -
niu oraz za po bie ga niu me cha nicz nym
za bu rze niom i dys funk cjom na rzą du ru -
chu. Za oj ca chi ro prak ty ki uwa ża się
Da nie la Da vi da Pal me ra ze Sta nów
Zjed no czo nych. W 1897 otwo rzył szko -
łę Pal mer Scho ol of Chi ro prac tic,
w której ofi cjal nie uczo no tech nik ma -
nu al nych, ba zu ją cych na je go wie dzy.
Chi ro prak ty ka, którą sto su je my w Ar ka -
dii „Kraus” po le ga więc na ma nu al nym
ba da niu i le cze niu scho rzeń krę go słu pa
za po mo cą tech ni ki mo bi li za cji, ma ni -

pu la cji i trak cji. Le cze nie scho rzeń krę -
go słu pa roz po czy na my od po sta wie nia
dia gno zy. W tym ce lu po moc ny sta nie
wy wiad z pa cjen tem,a tak że za łą czo ne
przez nie go ma te ria ły: wy pi sy szpi tal -
ne, zdję cia rent ge now skie, re zo nans
ma gne tycz ny. W przy pad ku ich bra ku
mo że my pod jąć się ob ser wa cji wzro ko -
wej krę go słu pa lub pal pa cji - me to dzie
dia gno stycz nej po le ga ją cej na wy czu ciu
roz mia ru, kształ tu i twar do ści ele men -
tów krę go słu pa.
Kie dy do niej do cho dzi zwra ca my wte -
dy uwa gę na: krzy wi zny krę go słu pa
w po zy cji sto ją cej i pod czas ru chu np.
skłon-wy prost; czy ma my do czy nie nia
ze sko lio zą jed no łu ko wą czy wie lo łu ko -
wą; czy wy gię cie jest utrwa lo ne, czy
zmie nia swój za kres pod czas skło nu;
czy wy ro st ki kol czy ste two rzą jed no li ty
ła god ny ciąg; czy są „po prze sta wia ne”
wzglę dem sie bie; czy w ba da niu pal pa -
cyj nym w po zy cji le żą cej oraz sie dzą cej
lub sto ją cej jest za cho wa na mię dzy są -
sie dni mi seg men ta mi ru cho mość i w ja -
kim stop niu. W ru chu zgię cia, wy pro -
stu, ro ta cji mo że my spraw dzić czy ból
jest punk to wy, czy roz la ny, czy pro mie -
niu je; w ja kich oko licz no ściach się po -
ja wia, czy w ru chu, pod czas sie dze nia,
schy la nia, skrę tów tu ło wia, spa nia, ra -
no „roz ru cho wy”, itp. Po wyż sze wska -
zów ki do ty czą wszy st kich od cin ków
krę go słu pa.
Za da nie chi ro prak ty ka po le ga ogól nie
na syn chro ni zo wa niu funk cji ukła dów:
mię śnio we go, ko st ne go i ner wo we go
po przez ła god ną mo bi li za cję i na sta wie -
nia sta wów krę go słu pa. Ten ro dzaj te ra -
pii ma nu al nej uśmie rza ból prze cią żo -
nych tka nek i przy wra ca ukrwie nie
oraz do pływ bodź ców do źle funk cjo nu -
ją cych orga nów. Sto so wa ne przez nas
mo bi li za cje ma ją na ce lu zwięk sze nie
ogra ni czo nej ru cho mo ści krę go słu pa za
po mo cą wie lo krot nie po wta rza nych ru -
chów o ma łej pręd ko ści. Ma ni pu la cje
słu żą le cze niu sta wów i tka nek przy za -
cho wa niu nie wiel kiej si ły im pul su i za -
cho wa niu du żej pręd ko ści. Trak cje na -
to miast po le ga ją na ręcz nym od cią ga niu
od sie bie po wierzch ni sta wo wych są sia -
du ją cych ze so bą krę gów.
Dla te go trze ba so bie zdać spra wę, że sa -
ma tech ni ka ma sa żu mo że nie wy star -
czyć w wy le cze niu cho ru ją ce go krę go -

słu pa. W me to dzie 1, 2, 3 ła go dzi ona
ból ple ców po przez ma nu al ne roz lu źnie -
nie mię śni, lecz nie usu wa przy czy ny.
Chi ro prak ty ka po zwa la uzy skać szyb ki
efekt odbar cza nia dys ków, co po zwa la
od czuć wy ra źną po pra wę ru cho mo ści
krę go słu pa oraz znie sie nia bólu, co nie -
jed no krot nie pro wa dzi do unik nię cia
nie po trzeb nych ope ra cji na krę go słu pie.
Te ra pia wzmac nia na do dat ko wo prą da -
mi se lek tyw ny mi po zwa la na szyb ką
po pra wę krą że nia, co sta je się bar dzo
istot ne i waż ne z punk tu wi dze nia osób
sto su ją cych ży wie nie opty mal ne. Zdro -
we odży wia nie, szcze gól nie te opar te na
zja da niu co dzien nie żół tek, ko la ge nu
oraz wę glo wo da nów zło żo nych przy za -
cho wa niu wła ści wej pro por cji BTW,
ozna cza pra wi dło we za si la nie orga ni -
zmu w bu du lec i ener gię. W przy pad ku
le cze nia scho rzeń krę go słu pa po zwa la
na za ha mo wa nie pro ce su zwy ro dnie nia
krę go słu pa i tym sa mym wy dłu że nie
okre su je go eks plo a ta cji na ko lej ne mie -
sią ce czy la ta. Za in te re so wa nych le cze -
niem scho rzeń krę go słu pa za pra sza my
na 5-dnio we tur nu sy do Biel ska-Bia łej,
a tak że do ko rzy sta nia z in fo li nii Kraus
SY STEM, uła twia ją cej wy bór od po wie -
dniej me to dy szyb kie go po wro tu do
zdro wia.

Po zdra wiam,
Piotr Kraus

Ar ka dia „Kraus” - Kraus SY STEM
ar ka dia kraus.com

Bielsko-Bia³a, ul. Lelewela 11
tel. 33 488 35 28

www.arkadiakraus.com, www.dietazoltkowa.pl
www.kraus-system.pl, www.optymalizm.pl
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� konsultacje lekarskie
� dieta optymalna
� pr¹dy selektywne
� leczenie schorzeñ krêgos³upa
� masa¿e relaksuj¹ce
� Intensywny 5-dniowy turnus 

wczasowo-leczniczy 
� Arkadia ONLINE - porady dietetyczne

przez internet
� coaching, porady optymalisty

Kupuj taniej przez: www.optyclub.pl 

Arkadia „Kraus”
Bielsko-Bia³a

AR KAD I A
k r a u s


