
IRISDIAGNOSTIK 

 
Genom att studera irisens tecken och 
färger kan man få en uppfattning om 
bindvävens olika processer och därmed ”se” 
var de akuta, subakuta och kroniska 
faserna befinner sig. I iris kan man se 
konstitutionen d.v.s. den svaga länken i kedjan hos envar. Det ger en 
unik möjlighet att stärka upp ev. kroppsliga svagheter med lämplig 
terapi. Man kan även se låsningar/blockeringar i ryggraden som kan 
ge många diffusa problem i kroppen genom att studera pupillformen. 
Det handlar ofta om gamla skador och fall som glöms bort som 
eventuell grundorsak. Ortobionomin är huvudterapin att återställa 
rörelseapparaten efter sådana skador.  
 

Zonterapi/Reflexologi i kombination med irisdiagnostik 
 
En fots strukturella uppbyggnad är exakt lika irisdiagnostikens strukturella 
uppbyggnad. Det är en skillnad dock, en fot kan man arbeta med när det gäller 
självläkning men en iris kan man bara betrakta. Slår man ihop dessa helheter får 
man ett fantastiskt verktyg var i foten jag har störst möjlighet att hjälpa 
patienten genom att studera irisens tecken och färger. Irisdiagnostiken är en 
mycket missförstådd inom många kretsar. Största problemet är att människor 
tror att man ser färdiga diagnoser och sjukdomar i ögats iris. Vad man ser är 
medfödda och förvärvade tecken- och färgskillnader i ögat. Varje iris är unik i 
sitt slag precis som ett fingeravtryck. Man kan säga att varje iris utrycker varje 
individs särart. Ofta får man frågan- Kan inte du tala om vad det är för fel på 
mig! Helst då en läkardiagnos. En iris zonsystem reagerar med färg och 
formförändringar när en retning eller irritation uppstår i motsvarande 
bindvävsområde i kroppen. En fot eller ett annat helhetssystem reagerar i 
stället med en signal från det autonoma nätverket med upplagrad smärta och en 
eventuell formförändring. Varje zonterapeut känner till och kommer i kontakt 
med strukturella förändringar i en fot inom vissa områden. Irisdiagnostiken 
grundsyn är ett konstitutionellt tänkande. Detta innebär att varje människa har 
sina positiva och starka sidor men också sina svaga länkar i kedjan. Uppgiften blir 
att lära sig att se var konstitutionssvagheten tar sig i uttryck och stärka upp 
den. Enligt skolmedicinsk praxis är bindväven en stödjevävnad och deltar inte så 
mycket i livsprocesserna. Och skulle bindväven ha en åsikt att den inte mår så 
bra när den uttrycker sig i smärta, värk, inflammationer och feber så kan det bli 



tufft när man sätter in bromsmediciner som febernedsättande, 
inflammationshämmande, kortison och numera även cellgifter. För livet självt och 
för organismen själv som inte tänker i kortsiktiga vetenskapliga lösningar 
fungerar bindväven som en högsta grad levande och aktiv vävnad. I 
bindvävsrummen där våra celler bor utspelar sig livet självt. Och det är här 
bekämpningen av sjukdomar ska behandlas i första hand med 
självläkningsterapier.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iriskurs ? 
Se under fliken ”övriga kurser” 


