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Zdravím vás a ďakujem za zakúpenie tejto elektronickej knihy ako si
poradiť s bolesťou chrbta, ktorá sa stala jednou z najrozšírenejších chorôb
na celom svete. Je to škoda, pretože bolesti chrbta, ktorá nebola spôsobená
jednorázovým úrazom, sa dá do zna

nej miery predísť, keďže je výsledkom nevedomosti.
Bolesť chrbta bola ozna
ená ako heslo pre podvodníkov, pretože je ťažké vyvrátiť, že niektorí

ľudia ju používali ako ospravedlnenie pre voľno v práci, aj keď boli celkom
v poriadku. Je to škoda, pretože ľudia, ktorí skuto

ne trpia bolesťami chrbta budú ukrivdení.
Dúfam, že tieto informácie pre vás budú užito
né a praktické.
Informácie v tejto elektronickej knihe o tom, ako lieiť bolesť chrbta a

súvisiace témy sú usporiadané v 18 kapitolách, každá s približne 500-600

https://meganthemisconception.com/


slovami.
Ako bonus vám dávam povolenie na použitie tohto obsahu na vašej web

stránke, blogu, i newsletri, aj keď je lepšie, ak si ich najskôr prepíšete
vlastnými slovami.

Ak máte nejakú spätnú väzbu, zanechajte ju spolo nosti, od ktorej ste túto
knihu kúpili.

Ďakujem ešte raz za zakúpenie tejto knihy,
 
S pozdravom,

Owen Jones
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Ako začína bolesť chrbta
Bolesť chrbta môže zaať so zdanlivo bezvýznamných príčin, avšak môže
byť spôsobená aj významnou traumou. Ľudia by mali vedieť, že malé
príčiny môžu viesť k dlhodobej bolesti chrbta a dokonca ku skorému
odchodu do dôchodku.
 
Z mojej skúsenosti, moja manželka a ja sme boli na návšteve manželkinej
priateľky, ktorá nám navrhla masáž. Moja manželka súhlasila s masážou,
pretože jej priateľka študovala masérstvo po dobu desiatich rokov.
 
Masáž prebiehala dobre a masérka sa ma stále pýtala i mi nespôsobuje
bolesť. Nespôsobovala. Stála na zadnej asti mojich stehien a spýtala sa
znova. Povedal som nie. Podotkla, že nikdy predtým nemasírovala bieleho
muža a, že moje svalstvo bolo tuhšie, ako bola zvyknutá.
 
Zaala pätou udierať do zadnej asti môjho ľavého stehna. Znova sa ma
opýtala i to bolí. Nebolelo. Masáž sa skonila a my sme mali ešte pekný
zvyšok veera. Na nasledujúci deň ma bolelo ľavé stehno a musel som
trochu krívať. Toto trvalo dva dni a potom bolesť zmizla.
 
O týždeň neskôr som sotva mohol chodiť, krívajúc na ľavú nohu. Trvalo to
mesiac a potom mi najnižšia platnika vyskoila z polohy. Stále trpím
vyskoenou alebo vyhrotenou platnikou v dôsledku nesprávneho držania tela
po dobu jedného mesiaca, ktoré bolo výsledkom bezplatnej masáže.
 
Takto jednoducho k tomu môže dôjsť. Robíte nieo na pohľad nevinné ako
napríklad nosenie tesných topánok, zanete krívať a krívanie tak zmení vaše
držanie tela, že vám to poškodí chrbát. Keby som vtedy vedel, o viem teraz,
mesiac by som nekríval, bol by som si oddýchol.
 



Vezmite si môj príklad ako výstrahu, pretože trvalé bolesti chrbta môžete
získať aj z tých najhlúpejších dôvodov. Môj kamarát mal bolesti chrbta poas
tridsiatich rokov a pamätá si na deň, kedy to bolo spôsobené. Bol na toalete
a otoil sa smerom doprava aby siahol po toaletnom papieri.
 
Bum! Tridsať rokov bolesti chrbta a predasný odchod do dôchodku.
 
Buďte veľmi opatrní pri zdvíhaní, tlaení a manévrovaní vo všeobecnosti.
Ak vaša práca zahŕňa fyzickú prácu, uistite sa, že váš zamestnávateľ alebo
nadriadený vám ukáže najbezpenejšie spôsoby, ako to urobiť. Uistite sa, že
rovnaké spôsoby používate aj doma vo svojom súkromnom živote.
 
Posledným návrhom je pamätať si, že žijeme dlhšie ako kedykoľvek
predtým, ale to znamená, že kosti sa opotrebúvajú dlhšie. Majte to na
pamäti, možno už nebudete môcť robiť to, o ste mohli robiť len pred
desiatimi rokmi, aj keď ste zdraví.
 
Pomôžte svojmu telu žiť dlhšie bez zranení tým, že budete cviiť a budete
mu podávať aspoň odporúčané denné dávky vitamínov, ktoré potrebuje na
svoju regeneráciu.
 
 
 

Bolesť chrbta a jej diagnostika
Bolesť chrbta je v lekárskej terminológii obšírnou témou, a preto je jej
diagnóza obzvlášť nároná. Je jednoduché viniť vášho všeobecného lekára z
toho, že nevie identifikovať príčinu vašej bolesti chrbta, ale faktom je, že
práve vy to viete lepšie ako lekári.
 
Je to práve preto, že ak bolesť chrbta nie je vrodená alebo nie je dôsledkom
uritej nehody, choroby, alebo užívania liekov, je vačšinou zapríčinená
nesprávnym držaním tela, a teda zmenou životného štýlu.
 
Napríklad, ja som väčšej postavy a práve som zaal trpieť bolesťami chrbta.
Na základe môjho prípadu, mi môj lekár navrhol, aby som schudol. Všetci
vieme, že sa to nestane zo dňa na deň, a tak mi lekár predpísal recept na 20
tabliet denne a potom mi jeho asistent dal masáž a injekciu.
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