
Blixtar i ryggen? Så slipper du knäcka dig.   

Hej Patrick, 

Jag gissar att du har blivit en ”kånkare” sedan du blev pappa. Du 
kånkar matkassar från bilen, kånkar babyskydd och weekendbagar, 
kånkar lådor med julsaker och tunga böcker du inte hinner läsa.  

Du hinner inte tänka på hur du lyfter och sätter ner, men ibland 
stannar du upp och tar dig för ryggen. När ditt barn skrattande 
kommer rusande mot dig hinner du inte alltid lyfta rätt. Efteråt 
känner du blixtar i ryggen. När du lägger dig om kvällen önskar du 
att du hade en extra kudde att lägga under ländryggen. Nästa 
morgon får du vrida dig under sängen. Du kör på. Men hur länge? 
Och vem kånkar när din rygg inte längre orkar? Vem orkar lyfta upp 
ditt barn i famnen? Och inte vill du tänka på de 350 000 kronorna 
som det varje år skulle kosta dig att tvingas bli långtidssjukskriven. 

Nära 80 000 pappor i Sverige har samma problem som du. Magnus 
Koop är en av dem. För ett par veckor sedan fick han nog av sina 
smärtor. Robin på jobbet sa åt honom att gå till Karin på 
Ryggakuten. Magnus trodde egentligen inte på sådant där 
ryggknäckeri, men gav det en chans. 

Det tar ett par gånger hos en kiropraktor innan du märker skillnad.  
Först behöver jag förstå var, när och hur som ditt ryggont har  
uppstått. Sedan börjar jag arbeta med din rygg. De flesta går hos  
mig på 5-6 behandlingar i tät följd, och sedan en gång i månaden. 

 
 
Tillbaka till Magnus, som nu varit hos mig fyra gånger. ”Redan efter andra 
gången var det som magi i ryggen”, säger han. ”Var det så här det skulle 
kännas? Wow.”  
 
Jag är övertygad om att du också kan bli kvitt dina blixtar i ryggen, och att 
du snart kan slippa oroa dig för att inte kunna lyfta när ditt barn behöver  
kärlek och tröst. När du bokar dina 5 första behandlingar hos mig får du en  
6:e på köpet. Den där extra behandlingen kommer att göra underverk för din 
rygg.  

Allt det här kommer bara hända om du väljer att ta hand om din 
rygg nu (din familj lär tacka dig). Du borde kanske ha bokat redan i 
förra veckan, men den bästa dagen att börja ta hand om ryggen är 
idag. Gå in på www.ryggakuten.nu/pappa och ta del av 
erbjudandet, som gäller till och med söndag.  

Med vänliga hälsningar 
Peter Carlson, Leg. Naprapat  
 
PS. Det stämmer: erbjudandet gäller bara fram till söndag. Varför 
jag gör så är enkelt: jag vill hjälpa dig om du förstår att dina 
ryggproblem inte går över av sig själva, om du bara väntar. Det är 
nu du behöver någon som tar hand om din rygg. Så ta del av 
erbjudandet på www.ryggakuten.nu/pappa – bli en kånkande 
pappa med en rygg som står pall  
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