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Aγoπnτo( oυvdδεf,φoι και αvαγvΦατεs

τoU περιoδικo0,

παΟxει τo oκoπ6 τns. Πfrnρoφoρε(, εvnμεριbvει και
εξεf,[ooπαι με βdon τιs onμεριv6s αnαιτfioειs τoυ xιbρoυ μαs.

H Evαρμ6vιon €xει

H nρoon6θει6 μαs €xει αιεφθε[ με εnιτυx(α, αf,f,6 π[oω αn6 κ6Θε
εnιτυxiο φιiβovιαι oι oυvιεf,εoιEs τns.

Για μια ακ6μα φoρd θ6lω Vα εUXαριστιioω 6Πoυs 6ooι oυvdβαfrαv
oιnv €κδoon τoυ περιoδικo0 και vα τous διoβεβαιιboω 6τι oι αvα-

ψιi,lαιεs τns Evαρμovιons τoOs ευxαριαιoOv Kοι τoUS πρoτρ6noυv
vα oυvεx(oow μετoV (διo ρυθμ6.
86βαια, n διαρκfis ovαζnτnon ιifrns και oυvιακιΦv αfrΠd κoι
γεvικ6τερns βonΘειοs, αnoτεΠε(oυvεxti αvαγKn για τnv
0παρξn και εξ6f,ιξn τoυ περιoδικo0. Γιo τo f,6γo αuτ6, καlιb
6f,oυs 6ooι θ6f,oυvvα μαs βonΘfioowvα εΠιKoιvωVliooυv
μαζiμoυ τnf,εφωvικωs oιo 210-8961848 ιi μdoω e-maiI

αιn διε0Θυvon fkanelos@yahoo.com.

Σos ειixoμαι κoΠ6 ψε(α και διivομnγια δnμιoυργ[α.

Φιbτns Kαvεi|t|6πoυilos
ΔιευΘυvιιis Σ0vιαfts
fkanetos@yahoo.com
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Aγαπnτo( oυvdδεflφo.,
Kοf,h xροvιd vο 6xoυμε, ndvια με xαρd, θετικdιnια και θεραπευτικ€s

εnιτυx[εs.

Tα vε6τερα τoυ oυf,Π6γoυ ε(vαι πof,ιi εlnιδoφ6ρα για ιn v6ο xρovια, καΘιi:s nρoxωραει
dfro και nεριoo6τερo n

επαψεiματικli κατoxΟρωon ιns ειδικ6τnιαS μαS. Δoυfr€ψαμε

ξdρτnτα και καθορd για vα nρoxωριioει αυτ6, xωρb καθυαιεριioειs και μnερδ€μαΙo

ωιo€Λεια

οvε-

για ιnV

6f,ιυv uαs.

Aυτtiv τnv nερloδο ετoιμ6ζoυμε τnv nμερ(δo μos, n ono(α Θo fl6βει xιi:ρo

ΠPoΣKΛHΣH

oιιs 25

Φεβρoυαρ(oυ, nμ€ρα Kυριoκli, Στnv nμερlδo θα γ(vει n κonιi τns n(τos μαs και θα μιfiιiοoυμε παρdf,lnΛo για nοf,O εvδιοφ6ρovια θ€μoτα. 6nωs n oιjvδεon τωv onμε(ωv βεiovιoμo0 και ρεφfrεξofioγ(αs, ια onμε(α για ιnV αvιιμπιbπιon ψυxooωματικιbv nρoβf,nμdτωv, ιο κoμβικd oyιαvακf,ααιικd onμε[α, oι αvιαvακfrααιικ6s πριi.:τεs βoιiΘειεs κ.d,

Elnομε αιnv nμεριδα ουτιi vα αoxοinΘoOμε με Πρoxωρnμεvα ρεφfrεξofroγικd
Θdμοτα, ειoι ιi.lαιε vα εxει oκ6μα περιoo6τερo εvδιαφ€ρov για oΠoυs εμds τoυs
ncrnλsFnΛ6ιrnl lc

Aξ[ζει εn(ons vο αvαφερΘε( 6τι ε[μααιε oε oυvεxti επαφi με ιov κ Kαvd, Πρ6ε_
δρo τoυ Σωματε[oυ AρωματoΘεραnεuτιbv,

Kαt με τα αΠΠα oωμοτε[α oυμnr1nρωμα_

τικcbv θεραnειΦv για vα oργαvιi:oουμε €vο oυv6δριo oxετικ6 με τιs oflιαιικ6s

oυμπf,nρωμoτικEs Θερoπε(εs, υn6 τnv οιγ(δα τoυ Ynoυργε(oυ Yγε(os κoι Koι-

vιυvικlis Aflflnflεψιins. ΠιαιεΟoυμε oιι αυτd

Θα διi.loει 6vα

nοiυ καi6 θετικo
οiεs τιs οδι-

οnoτ6f,εoμα oε κoιvωvικ6, nof,ιτικ6 Kαι εΠιστnμovικο εηlnεδo για

αιικ€s

_

oυμπlnρωμαιικ6s θεροπε[εs.

T€f,os, ε[μoαιε oε εnαφfi με διdφoρoυs oργαvιoμουs, ιδρυμοτα Kαι VOσOκoμε[α

πoι Φαιε

vα oργοvιboουμε καιvoυριεs θρευvεs και εθεiovιικ6s nρο-

ondθειεs για τn διdδoon και αvdnτυξn τns ρεφiεξoioγ(αs μαs.

Eυxομαoιε και nαΠι καΛri xρovιd, nιαιεOοvιοs 6τι καlfr xρovιd μπoρo0με
vα 6xoυμε παvια, με αιαθεριi Θετικιi nρ6θεon noυ καμιd αρvnτικιi oκ6ψn και
καv6vαs αρvnτικ6s dvθρωnos δεv θα μnoρε( vα μαs αiΠdξει τov θετικd μαs
αι6xo. του vο ε[μααtε ndvιο καΠd!
Στοθερo[ loιπ6v αιnv oμoρφn υnoxρEωon vα ε[μοoιε κofrd, vα μετα-

AγαπnιoI oυvdδεflφoι,
To Σωμοτεio

lcniΑn PcrnlcFnA, .oγιαS Kαι στnV KoΠn ΙnS

l_,]ι

π(ταs, πoυ θα γ[vει

κoμβικ6 onμε(o τns
"Tα
ζωτικlis εv6ργειαs μετoξ0 Mεonμβριvιilv
κoι |onμεριvι.i:v στov 6κρo n6δo Kαι στnv
l-1μερiδαs ε[vαι

6κρo xε(ρα γιo τnv ovτιμετιi,lπιοn
ψUxoσωμoτικoδιovonτικΦv
nρoβf,nμ6τωv,,'
'Π.l..:
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ΙV|ετα τo
F1μερ(δαs θα γ[vει n κοnn τns
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n[ιοs κοι

Θα

πρooφερθε[ cocktai[ με nf,oιjoιo μnoυφ€.
Tιμh oυμμειoxns, 35€
Ν4ε

ιo Δ.Σ. και

Nα εxoυμε 6froι κοΠri xρovιd!|

ιnv Kυριακιi 25

Φεβρoυoρ[oυ 2007 oτo ξεvoδoxε(o Εsperia
Palace [Σταδ(oυ 22, Aθfrvα} To θ6μο τns

φ6ρoυμε θεραπευτικd το κοf,d oε 6f,oυs, 6ιoι ιbαιε ndvια vο ωφεioιlμα-

αιε 6f,οι uαs.

Ellfivωv Pεφfrεξol6γωv

με ιδιo(τερn xαρd oαs nρooκαf,ε( oτnv 6n

εκτ(μnon

n Εnιτρonri Οργdvωons

EκδnΛιboειυv τoυ Σ,Ε.P.

Ευxαριαιo0με πραγματικ6 6f,oυs τουs oυvαδ6flφoυs μos, ΙιS εΠιτρon6s ιου oωματε[ου μαs, 6f,ουs εods noυ βonθdιε τo oωμοιε[o
μos vα εξεi(oσεται Kαι vα nρoxωραει και ευxoμοoτε καθε φ6τos και
καf,0ιερα Koι τoU xρ6voυ ακoμo καf,υτερα.
Mε

nollfi

ογ6nn, πoΛf,6s ευxαριoτ(εs κοι dnειρεs ευxds.
Eκ u6οoυs τoυ ΔΣ

0 Πο6εδοos
Mα6f,ns Kυoιακ(δns

Λ6γοl τoυ nεριoριoμ€voυ αριθμo0 τtυv nρooκfiι'loειιv,
noρακofioaμε vα us nρoμnθευtε[τε €γκαιρα αn6 τo γραφε[o
του Σωματε[ου. Σnαθdρn 2, Ποd1γωvo' 2 1 0-64248 1 8
[κοθε Tετdρτn 1 0.00- 4.a0]' An6 τn Θεραnευτικli' 0μhρου 71
Ν Σμaρvn [καθnμεριvd 1 3'00- 1 7.00)'
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}ν*νzε*ξ* eΠS

ε τnV K,

Booth γvωριoτnκαμε τov Mαιo τoυ 2Ο03 oτo Pιτoιοvvε τns

lταfliαs onoυ διεξnxθn τo 5ο Συvεδριo του RiEΝ θυμομοι oιι ε[xε
εVΙUΠωσιαστεI με

ιo εvδιαφερov και

τn oxof,αoιικoτnτο του ΣΕP

vο nαρακoioυθnoει το δρωμεvο oιnν Eυρωnn oτεf,vοvταs ε<nρο-

σωΠo τOU σωμoΙειOU μoS VO κcιογοαψει τα οoα εΠ€xθnoοv

To
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ιν Διuνιι |J ιl. Rnnτh
ιψ rlιlr,lηlΖη
Ι vψPι\u
,7^-'
<.ιι.o Ko. ^-^
oΠU -,ιι5 ^,
oUζΠιnσεtS
Π0U ειΧo KαVει

με Πιo εμΠειρoυs oυvoδεΠφoUS σε nuεριδεs

ιoυ ΣΞP lι/ε ιnv

κ

Booth εixαμε ηoVε.

μιO

oυζnτnon γιο τn μεθoδo VRΤ oιnv lταΠ[α κοι
ε[xο oυγκιvnθεi με τnv εUYεVιKn Xε.ροVOΓJιO

ιnS Vo μOU κοvει διbρo €vο xοριn τοixoυ loυ
αnεικοvιΖε τα A Σ οτη uεθοδo VRΤ
0τοv Εαvαβρεθnκαμε ιov Σεrτε:ΒριO στ1V O^Ouδ,O δεv εxοoα

τnv ευκοιρ[ο Vα τnS ζnτnoω VO μOS μιdnoει για ιιS nροoωπικεs
εμΠε.ρ.εS ΙnS α-lO τrν οειlFεξοlονιο κο. γ.ο τr μεθoδo VRΤ H κ

Bοoth διοιnρει κiιvικn ρεφfiεξoioγ[αs oε εvαv o(κo ευγnρ[οs

αΠid και εvα γροφε[o ρεφΠεξοioγlαs για εnαγγεflμοτ[εs noδο_
oφοιριoτεs! Ξ[μοι nof,υ περ[εργos vα ακoυoω nooο δυvοτn ε[vοι
nl tτn n l liθnδnq.

κομωμ€vα

\/QΤ
r,
' , . . , Jστε μtα μιKρoKoμωμεVn γUVOιKα με μιKρo.

x€ρια vα μnορε( vο εnnρεαoει noδια εnογγεΠματιΦv

nnδnπrnπlnlπτrilιi

Γv*pμοvlαπ

*Φ Lynne Πεs
μαs για τnv αρxfi. Πιi,ls κoι n6τε 6μoθεs
6 ξεκivnoεs vα αoxoflεioαι με τnv ρεφflεξofloγ(α;
) .Εvαs oυμμαθnτιis μoυ μoΟ oυvεoιnoε τnv ρεφiεξoΠo_
γ(α nριv αnο 25 xρ6vια. Avεκοθεv ε[xα εvδιαφ€ρov

για
τn διατρoφodoγ(α και ιnv οiιoτικit ιαιρικti και αρxικd

Ωρα(α ιoτoρ(o. Moυ θυμ(ζει oτι oι nιo onoυδα(εs

ε[xα oκon6 vα εκπαιδευτιb στnV oμoιoΠαθnτικιi και τn

αvακαflOψειs €γιvοv αn6 oOμπτωon, τιs δnμιoOργnoov oι oυγκυρ(εs τns στιYμns. Δεv μos

διαιρoφοioγ(α H ρεφΠεξοfroγiα βoΛθnoε εμεvα και
ιnv oικoγ€vεια μoU σε καnoια πρoβlnμαια υγε[αs noυ
αvιιμετωn[oαμε, on6τε ξεκlvnoα vα παρακoΛoυΘιb €vο
αnoγευματιv6 ιμnμα ρεφiεξοioγ(οs για αυιοβοtiθεια.

Σxεδ6v ομfoωs αvιιf,riφθnκα 6ιι riθεiα vα onoυδ6oω

€xειs

t

ρεφΠεξoflογiα oυoτnμοτικd, oπ6τε πtiγα Yιo Vo εKΠoι_
δευτιb κovια oτov Anthony Pοrter o ono[οs δ(δαoκε

oιo Διεθv6s lvoτιτo!το Pεφiεξoioγiαs

,lvγκαμ)

**

)

[||R' μ€θoδos

διoτι δεv μnορο0oε vα υnoβflnθεl oε εγxε[ρnon αρθρo_
nfrαoιικtis ioγω xρ6vιαs oτnθdγxns. Moυ ε[nε 6τι τo

αριoτερ6 τns n6δι κοι τo ιox(o ιnv πovoloαv nof,!,
onoτε γovαιιoα και εργαoιnκα oια Α.Σ ιoυ ιoxloυ και
τoυ πoδιo0, τns ΣΣ και τns nυ6loυ για 90..τo noiO, εvι.b

VRT μεθ6δoυ; H μ6Θoδos tiτοv o fioγos ΠoU σoU
δoθnκε n τιμnτικti δι6κριon ART;
Ano ιo 1997 διατnριb μ[α κf,ιvικfl ρεφiεξοioγlαs oε
εvοv ο[κo ευγnρ[αs 200 ατoμωv oιo Mnρloτofr, Εκε[
nolΠο[ απ6 τουs φιioξεvoUμεvoυs ε(vαι nεριoριoμ€_

n [δια παρ6μειvε oε 6ρθια oιdon! Δ6κα

Kαι ΙnV εnομεvn μερα μnορoυoε vα onκι,boει το π6δι

γιο

γε[ιαι oιο n6δια ιωv oυγκεκριμεvωv αιομωv,
An6 αvαγκn ορxιoα vα εργdζομαι oτnv ραxιο[ο
εnιφdvεια ιωv πoδιι.bv 6nωs riιαv τonοθετnμεvα αvα_
nαυτικα oιο αμαξ(διo. Διαπ(oτωoο floιn6v 6ιι oτοδια_
Ku ιu uιυμu uUιu αVΙαΠoKριVoVιoV UετιKα στoUS
oυγκεκριμεvoυs xειριoμοΟs, ιδια(ιερα τα nρoβΠriμοιο
'/λ

τd

Ατ^|

|n

d|

ιns

rιo ψniα οn o,τι μnορουoε εδω και μnvεs Tnv εnoμεvn οταv ιnv εnιoκεφτnκα ιnv βρnκα vα αιnρ[ζειαι oιov
ΠεοιΠειnτnοo Koι KoΠωS οιoοiο vο onκιbvει και vο

noiυ ιi:ρο ioγω τns oδυvnρns γωv.αs -ου δrμιo-ρ-

,

lεnιd αργ6ιερα

και εvιb ε[xα φυγει, εkε €vαv oξυ n6vo oτo οριoτερo
ιox[o, ακοioυθoΟμεvo αn6 μο!διαoμα και εv6xinon
διdρκειοs 30, Mετd αιoθdvθnκε πoi! Πιγ6ιερo π6vo

Voι σε αVαΠnρικd αμαξ[δια και κdποιoι φoροΟv vdρθn_
KεS, ωS εκ τoυιου nροκτικα ε[vαι αδυvατo vα εργαoτεis
[oτο n€lμο]

nοif

oοβαρ6 ιρoxα[o και ε[xε nεριoριoιε( n κιvnιικoτnια ιns

Τι €δωoε τo ερ6θιoμα για τn δnμιoυργ(o τns

ρεφiεξοiογιαs

Aρxιoα Vα Xoρτoγρoφιi.l τnv ραxια[α εnιφdvεια τoυ n6i.
μοτοs εκεlvn τnv περ[oδο, αii6 n ιδ€α τoυ VRT πriρε
μορφh μειd αn6 τo εξris oυμβdv
M[α κυρ(α 7 L ετων ε[xε τραυματιoιε[ oε 6vα

εκε(vn ιnv περ(oδο,

oτnv κiαoικti θ€on ιns

εξnγfloει oμωs ακ6μo για noιo fl6γo

θ6flειs vα ε(vαι o δ6κτns oε 6ρθια θ€on.

κουvdει το n6δι ιns εnιδεικvΟoVιOS ιo vεoαnοκτnθ€v
ειlροs κlvnons' Εκεlvn τn αιιγμn κοταiαβο 6ιι ο κρ(κοs
nου 6iειπε ιiταv n 6ρθιο θεon, ωoτε οiο το βορos του
oωμαιοs vα oτnρ[ζειοι oτα n6δια γιο vα γ[vουv τα ovΙo_

|τΑ

vακlαoιικd nιο δεκιικd! Σε διαoιnμα 10 εβδομαδωv

oρθonεδικns φΟoεωs, θυμαμαι oτι ιoυs ζnιoυoα να
βdζoυv δ0vαμn, vα nιεζουv τα ποδιο ιoUS ΠρoS Ια
κατω ωoτε Vo μΠoρεσω vα διειoδυoω nιo βαθιd μ€oα

εkε αnoκτΛoει nf,ιiρn κιvnτικ6ιnτα..Εxουv nερdoει

6

xρ6vια και ακ6μα κιvεiται και €xει ευεf,ιξ(α ndρα τn
δυoο[ωvn nρ6βlεψn τωv τ6τε ειδικιbv 6τι oε 18 μΛvεs
θα περιoριζοταv oιo κρεβαιι τns.

oια αvιαvακiοoτικα.
e&

t

Mε δικο σoU Roγια, τι εivoι f,oιnov VRT;
VRΤ ε[vαι μ[α μovαδικir τεxvικti ρεφf,εξof,oγiαs onoυ
εφαρμ6ζοvται nι€oειs oτα n6δια, γιο olvτoμo xρovικo
διdoιnμα, oε 6ρθιο oτdon, ωoιε ιο αoκοiμεvo βdρos
vο κdvει nιo δεκιικd ια A.Σ,.Of,α ιο nεiμοιια[α αVΙαVα_
κΠαoτικα μnoρoΟv διεγερΘo0v αnο ιnv ραxια(α εnιφα_

vεια 6τοv βριoκoμαoιε oε 6ρθια oιdon, εnειδi 6f,α ια
A.Σ nρooεγγ(ζovιαι τριoδιdoταια dιαv εφαρμ6ζειαι n
θεωρ[α ζωvιi:v ιns,lvγκο-.

Συv€vτευζn

Tιbρα τεΛευτα(α πoρατnριb μ(α oτρoφn 6oov
αφoρ6 oτo xρ6vo εφαρμoγfrs τns oυvεδρ(αs
ρεφΠεξof,oγ(αs nρos μ(α nιo oOvτoμn xρovικιi

)

nερ(oδo εφαρμoγfrs.

Yπαρxει πραγμοτι αυτn n τοon Kαι στnV nερlnτωon τns
VRT ο αn6iυτos καv6vαs ε(vαι vα unv δoυi6υει καvε(s

nαοαnαvω αn, o,τι nο6nει το A.Σ. Kαv€vα αvταvακiαoτικο δεv nρ6nει vα δoυiεΟειαι n6vω αn6 30, Π€vτε
flεnτα εφαρμoγlis αρκoOv Yια τnv εn(τευξn ιKαvo-

noιnτικιbv onoτεflεoμdτωv,

Πoilfs

ξ} Xρnσιμonoιε(s κonoια onμε(α διdγερons
ζωvιi:v, M(finoε μoU για αυτα τo onμεiα.

)

φoρ6s αμεon

βεflι(ωon noρατnρε[ται με μ6iιs τριιi.lv iεnτι,bv εφαρ_
μoγιis VRΤ oτnv αρxιi ri oτo τ6ios τns κiαoικils oυvε_
δρ(αs. 0 nεidτns οvτιfrομβdvεται το A.Σ πιo ευαloθnια,
on6τε o xειριoιis καi6 ε[vαι vα ε[vαι πρooεκτικ6s με
τo βαθμ6 nlεons oε αυτΛ τn Θ6on και οι nεριοx6s με
oυμφ6ρnon θα ξεμnf,oκοριoτoΟv nιo ειjκoiα. 0ι εβδo_
μαδια[εs oυvεδρ[εs ορκoυv για καio αnoι6f,εoμα και

q,:.^^^^ ^-!^^Ξ^ Λ Σ
πτο
nnnin
UιuΨUPu e|
|ι| |ζUu Η,L ν
|νιu
ιu ν|

ιlnnnriτε
|ψPcι\c
μ|

Vα εXετε
ν

ε0κofln nρ6oβαon, εvι,b o nεf,dτns ε(vαι 6ρθιos Πι6ζoιrτnq fιrn οnι ιqΙn πτnιr
,, ραΧιoιο εΠtφαVεια εXετε ΠρoσιJα_
on oε 4 εn(nεδα αvιαvακiαoτικcbv oυνxο6vωs,
1,

Tα nαραδooιακd ραxια(α A.Σ, το v€α VRΤ A.Σ κοι

τα

onμε[α δι6γερons ιωv ζι,;vιbv,

nροιεlvω 6vα μεγιoτo δ0o oυvεδρ[ωv τnv εβδoμαδα

9

Aυτd τα zonal triggers (ZT] εxουv μoflιs nρ6oφατα
αvοκαiυφθε[ και ε[vαι βoθιd αvιαvακiαoτικd ιο οπο[α
βρloκovιαι oτnv ροxια(α εnιφαvεια ιoυ αoιραγαΠoυ.
Παiζoυv oπoυδα[ο ρ6lo oτnv εvεργono(non ΙιυV
ζωvιbv γρhγoρα ιboιε τo oιbμα vα γ[vει nιo δεκτικ6
oτnv [αon, Av nαραιnρnoετε τn φωΙoγραφ[α θο δε[ιε

για xρ6vιο nρoβiiμαια εnειδn το oωμα θdf,ει xρ6vο
Vα Πρoσαρμooτε(' KαταoτοσειS σε οξι! oταδιο αvτι_

2, Το εn(πεδo τωv Α.Σ noυ oxετ(ζοvιαι με τo oυvαιoθnμα-

δροΟv καf,ο oε κοθnμεριvεs oυvεδρ[εs και oι xειριoμο(

3,

αυτοβοnθειαs nου πρoτε(vω μnoρoιiv vα εφαρμooτoυv
αρκετ€s φoρ6s τnv nμ€ρο 6noτε xρειοoτε[,

4, Τα nαοοδooιακd

τικo oΟoιnμα.
Τov κατdioγo τoυ oιi:ματoS με ΠρonγoOμεvoυs ιρouμo_
τιoμoυs κοι εκφυΛιoμoι-is,

nεiuαιια[α A.Σ'

Aυτ6 noυ μαs f,εs εxoυv τρoμερo εvδιαφ€ρov,
ωoτooo δεv μnoριi.: vα oυflfldβιr: τo loγo πoυ
κdvει n VRΤ ε(vαι τooo onoτεΛεoματικ6.
ΠιoτεΟω 6τι n εφαρμoγi VRT μεταφερει ιο oι,bμα oε
uια oυδι1ιερn κοτοoιαon 6noυ n καταπ6vnon, n €vταon,
τo αγxos' o εκφυfrιoμ6s ιi oι oυfr6s ιoιι-bv nρooπερvι6_

vιαι ιboτε vα επιτραπε( oμεon nρ6oβαon αιo αρxικo
nρoβlnμο H Θειυρio μoυ βoo(ζετoι oτo 6τι τo 6ρΘιo
oιi,lμα ε(vαι σε μια θ€on oυξnμEvns ζι..,lτικ6τnτos
6τov oτnρ(ζει τo β6ρos τoU Koι oι μιiεs ε(vαι τεταμ€-

voι' επιιοεnoVταS στα οvτοvακΛαoτικα vο ε[vαι

nιo

δεκτικd, Σε μια nιo εoωιερικh nρoo€γγιon nρoτε[vεται
6ιι τα n6δια εκε(vn τn oιιγμh ε(vαιγειωμ6vα και δ[voυv
Πιo εVερYnΙιKΛ αvτlδραon.

Mfinωs x€ ειs v6oυs xειριoμoΟs vα μoιραoτεls
μαζi μαs;

+ Τo ξεoκ6vιoμα με ΙtS φdΛαγγεs ε[vαι 6vοs xειριoμοs,
και nρoιε[vω vo αιρ[βετε τn γρoθια oαs πdvcυ οn6 6lα
τα A,Σ τns ροxια[αs

εnιφdvειοs τoυ πoδιo! γιο διαοιn-

noiυ αnoτεiεoμαιικo και φα[vειαι oτι
βonθd μεγdlo εΟρos αoθεvειι-bv, αn6 ιo doθμα €ωs
τnv κατ6θf,ιψn Aflin τεxvικh ε(vαι n δι€γερσn τnS εΠι_
φοvειοs ιωv vυxιι,bv με τo vιjxια μαs! Anoδεικvιiετοι
αnoδoτικ6s xειριoμ6s γιο dflα τα A.Σ κdτω αn6 τα
μα 15.. Εlvαι

vυxια, ιδια(ιερα για τoV αvτixειρα κοι τo μεγdio δdxτυ_
io τoυ nοδιoΟ 6nου βρ(oκεται o εγκ6φαios και μfρos
του KΝΣ

8

Evαρμ6v:οn

aρpendιxl
ιieοcΘcai

oΟγxρovn εξ6f,ιξn τns ρεφf,εξofroγ(οs, κdτι ΠoU σαS

6κοvε εvτΟnωon. Σε 6vα nρ6oφοτo oεμιv6ριo μου

xdρnκα noiU noυ ταξ[δεψαv Yια Vα το παρακofroυΘtiooυv δΟo ΕiΛnviδεs n Avθn Bρ€ττο και n K6liυ Kofrφonoυfloυ. Εiniζω vα μnoρ€oιυ
e*

)

Εli6δο

Στo x6ρια μπoρεi vo γ(vει VRT;

Φυoικd. Aniιbs πρ€nει ndfrι o δ6κιns vα ε|vοι oε 6ρΘιο

Πτωσn Vα φιΠοξεvnoετε τo εn6μεvo oυvεδριo τoυ
RiΕN oτnv ΑΘfrvα. Θο xαοιb nof,ι] vα εnιoκεωιιb τnv

θ6on κoι vα ακoυμπd τα xdρια τoυ oε τραπ€ζι

Efrrdδα με αφoρμil

h γραφε[o
ιboτε vο oτnρlζουv ιo βdρos τoυ oιbματοs' Ε[vαι noiΟ
αnoτεiεoματικft πρoo6γγιon κοι αυιn,

**

*

vο διoργαvιboω στnV

€vα oεμιvdριo VRΤ. Aκoυoα 6τι υπdρxει περ[-

Για τnv ρεφfiεξofloγ(α oτnv Εflf,οδα n

,Ef,f,nvεs

ιo

oυv€δριo,

xιbρα.

τoυs

ρεφiεξofloγoυs τι γvωρ(ζειs;
oιι oιnv |ρΛαvδ(ο ε[xοτε nofrU μεγdin
oυμμετoxιi και αno oυζnτfioειs πoυ εkα με καnoιoυs,
l.j or1ιiθεια ε[vαι

διαnloτιυoo oιι τo επlnεδo oos ε(vαι υψnl6 και εVnμε-

ριbvεαιε oυvεxι,δs, Φαvτdζoμαι 6τι n ρεφΠεξofroγlα
ivcl

llgιrΛAn

αnnlnγn

τ6τoιo εvδιαφ€ρov

πτnιr ΕλAΑΑα

\/|l \/α UΠαρXει

"-

αn6 μ6ροs τωv εnαγγεΠματιιi.:v. ΕoΟ

o (διos μoυ εxειs nει 6τι oτn βαoικi εκnα[δευofi oοs
καf,Οπτεται μ6xρι και n θεωρ[α τns ΠK|, ιυoι6oo ακoΟ_

ooμε/ε[δαμε oτnv |ρlοvδ[o αvαφoρ€s

oιnv ΠK| ωs

Website' www.boothvrt.com

dxετε noiO oμoρφn

Anthony Porter

X ι"μημειyeeι: ξr.τ ξc} tj

nH αγαnn oε oυv6υαoμο με τn δOvαμn τoυ αγγ[γματos
μnoρo0v vα αfifiαξoιJV τoV κooμo,

οv nεροoμεvo 0κτωβριo εnιoκf φτnκε τnv Αθnvα o κ. Pοrter για

vα ξεκιvhoει τov κΟκflo μειοnιυxιακns εnαγγεiμοτικfis εκπα[δευ_
ons ρεφflεξolογiοs A R

Τ φιΠοξεvoυμεvos

αnο το κεvιρo Πρooω.

nικns Αvαητυξns nοι θεροnεiοs Δ|ΟΔ0Σ
H φnμn τOU ΠρOnγειτoι τnS Πoρouoiοs τoυ Anο το 19B0 εωs τo

199Ο διετ€Πεoε

Διευθυvτns Ευρωnns τoυ Διεθvουs |voτιτo0τoυ

PεφiεξοΠογιοs [|lRJ Ξργαζειοι εnογγεflμοτικα ωs ρεφf,εξoioγos
αnο το 1972

Ιo

,]997

τoυ αnovεμriθnκε το βραβεio Εunice |ngham

ωs αvογvιbρισn τωV υπnρεoιιi.:v ΙoU

ΠρoS τnv ρεφΠεξoiογ(ο

Γvωρ(ζοvταs oτι δεv nτοv δυvατdv Vo ΠoρOKoΠoυθnooυv οno
κovτα

οioι οι oυvοδεiφoι

τnV εισαγωγικn του oμιf,(ο γιo Ιo μεια-

nιυxιακο oεμιvdριo A R Τ onευoαμε Vα ζnιnoουμε οnO τoυs υπευ-

θυvουs του Δ|0ΔOΣ τn μεoοiαβnσn γtO τnv nοραxcbρnon μ[αs
oυvεvτευξns οno τοv

κ,

Porter, ΙVε xαρα δεxτnκοv oι εvδιοφερoμε-

VOι VO υf,onoιιioουv τnv επιθυμ[α μαS Kαι ευxοριoτoΟμε oooυs
πι lιiiRnΛπιi
v νyu'
νν

πc πl lτn

H oυvεvτευξn ΠρoYμαιOΠoιriθnκε oτts27 0κτωβρioυ oτo ξεvo_
δοxε[ο τoυ κ. Pοrter oιnv Aθnvα oιnv περιoxn τoυ Πolυτεxvε[oυ.

Εnιoκεnτομεvοs καvε(s ιnv ιoτooεf,lδο τoυ, εvα αno ιο nρωτο
nnl S
αΠαZcι KuVειS .iιinl
||υL
o.uμuζεt
ε.'-. τn
.- cFnc. -Πτnιl
'lαι,.ic

-

^

VεUριKOS tσιOS ιωV

μαιιιbv και nοδιιi"lv γ[vει κοf,α καταvonτos, θο υnαρxει Πιγοτερn
αvογκn Yιo Χεtρouργικi εnεμβαon" Dr Wi[[iam Οs[er.
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Σιnv nαιδικιi μου niικ[ο, n οδεiφn μoU Kαι εγω υnοφ€ραμε αn6 nof,ιομυεf,[τιδα κοι θυμομαι oτι μoι1διαζοv και
novoυoαv oυxvα το οκρο μοs, 0 nατ€ραs μαs, θυμομαι
Yια Vα μαS αvακoυφioει, καθnμεριvο μds €καvε μοiοξειs

oτο n6διο, Ο [διos nιαv κομμωιns και oυvnθιζε vα
oυμninριbvει τnv εργοo[ο του nροoφdρovιαs μαodζ
oιουs nεiαιεS τoU στnV nεριoxιi ιoυ ουxεvα Kαι ΙωV

1r.,1
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+

ιbμωv, οnοτε tiιαv εξoικειωμιivos με ιο μαodζ και ειxε
και δυvαιd x6ρια.
t'|t

+
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.0xι,

6xει oυv6xεια n ιoιoρ(α, Συxvαζovταs σΙO KoμμωΙn_

ριo, μια μ6ρα εkε κ6oμo noυ nερlμεvε τn σειρo τoU γιo
vο εξυnnρετnθε[. Σκ€φτnκα κοι nρoτειvα oιoυs nεidτεs
Vα ΙoUS

κdvω μοodζ oτο n6διο εvιb nερ(μεvαv, Θυμdμαι

6τι' εvoιικτωδιbs φυoικd, 6noυ oυvοvιοΟoα εvιαon
^-:'
'-''^Uιu U| |μLιU
^:- UULL:,
- -i lHl L\L,
εFεilFn
L|
|LμLvu
|ι\| nτnν nτ llrτn αnο
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αnolυιo δiκιo, Tο 19B9 διαnloτωoο 6τι μ[ο μεθο_
δοs, o[γουρο οnοιεiεoμαιικιi, δεv αρκoυoε. Yniρxαv
φορεs nου δεv μnoρoΟoε vο κοr1υψει ιnv noικιi(α ιi ιn
μovαδικ6τnτα τoυ καθε αvθριlnoυ, Παρdiflniα, nαρα_
τnρnoα 6τι o κiαoικ6s xειριoμοs ιnS (KdμΠιoS> μOKρo_
nρoθεoμα δnμιoυργoυoε εnιβοριivoειs σια X6ρια τωV
μοθnτι,bv κοι oυvαδεiφωV μoU, oτεριi.lvταs ιoUS Ιn

:::.1ι.ι.,:.ι.|||||;,|:.1.|.'';|;.,'*'i'''.....:,.,:''|'.::,'.,.|'.''..:.'.'..:,.:..|,.|',',....;.:.....:.'
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+ θυμαμαι

nοii

nεidτεs oτo κομμωτriριo 6xι για vο
για Vα δεχΙoυV τo μαoοζ nου εκοvα

..':.;.1'.ι

;'1γ;':';.i;11''11-.ι;"ι|.|.:..'..'.|:''i...1:.:

τnV ΠεριΠτωσn

εv6s nιfl6ιoυ τns KLM ΠoU ειXε

oοβορd αUΧεVιKO o0vδρoμο. Εvιi: flοιπdv ε(xα
εργοoτε[ Jε ΙnV κf,οoικΛ ρεφΠεξof,oγια δεν οf,iαζε

oια nοδια, Δεv tiταv fr[γoι εκε(voι noυ oxοi[οζαv oτι αvα.

κoυφlζοvιαv αn6 διαφoρεs oωματικ€s

;

δυvατοιnια vα oυvεx(ooυv vα εργdζοvιαι.

f,[γo καιρo ερxovταv

κουρευτοΟv

1'|..|:'.|,':ι.ι;.''ι'.:'.:.:.ι'.,.,.i::|.:,ιr..|':ι|..|)|'.ι...'||..ιι:...:..τ.'..ι..:,;ι.';'.1;:11.',.1

ιinοιο,

εvοxinoειs nου

E[xα οnογοnτευτε[|,0μωs, nρ6oεξα κdnoιο oτιγ_

μn οτι το οnμε[ο oτnv εξωιερικti πlευρd τωv nοδιι.bv
τoU ΠovoΟσαv nofl!. Αvτιδρουoε εκε[ oε αuτd ια

εlxαv κοι n[oτευαv-εvιωθαv οτι ιο μαoαζ βonθοΟoε,

o:-ε[ο, orωs θο rερ[μενα vα αvιιδραoει oια κiαoικο
Α,Σ ιωv αUΧεVιKωV onovδ!Πωv,

+
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Για τnv ρεφiεξοiογiο μοU μ(inoε o ooτεonαθnτικ6s ι,lου
με nαρακοiουθο!oε, Σε κdnοιο oυvεδρια μαs του nερι€-

γρoφo τι 6κοvα κοι αυτ6s μου ε(nε οτι αUι6 ΠoU .KoVo
rlεγoταv ρεφiεξοioγiα, οnοιε και αρxιoα vα αvοζnτω
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τnV nμdρα,

ιρoμερn oυμιlτωon' Του

και μοs €φερε σε εΠOφn Tοv

μlinoε γιο εμ€vα
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Σ[γουρα, και 6xει nοiU εvιυnωσιαKο αΠoτεRfoματα
vU
^ -^'
ιp\ 'λ7.-^'
uζειJUι

.||''

εkε μεγdfln διαφoρd σια σUμΠιωματo

ιiμαoταv και οι δ!ο noiυ ευxαριoτnμ6vοι οπ6 τnv εξdr1ι_

(διο

xροvo διοργαvιi.loαμε τo nρωιο σεμιVαριo oτο Λοvδ[vο,

2 oυvεδρ(εs

1

nθεiε vα καθ[oει δ(nΛα oτov Dwight Byers ιov αvιψι6
τns Funtce
Inοham κοι Λιευθυvιn ιoυ Διεθvουs lvoτι_
,."'
,,,J,
τoUΙoU Pεφlεξoioγ(αs [llR]. Σnμειωτεov οιι εlxαv και oι
γεvdθiια εKειVn

ΠoΠυ oωoτα, Σιnv nρdξn ε(δα οτι KoVτα σΙo δαxιυflo,
oτo υψos τoυ ι,bμoυ, oε αυτ6v ιοv αvθρωno, βρloκovταv
το Α,Σ ιωv αυxεvικιi-lv onovδΟiωv. Ο nιi6τοs μετα αΠO

βιβiiα To 1 969 o ooτεοnαθnτικ6s μoU ΠαραKoiοΟθnoε €vα oυv€δριο oτn N, Oρiεdvn κοι n μο[ρα
σXεΙιKd

δυο
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'"'..u αnο αUΙo τo oυμβ6v αnοφd_
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vnιn ιboιε vα ερευvnoω Kαι Vo Koταγρdψω διdφoρεs

11

Συv€vτευζn

μoρφds πεΠμαιoΘεραπε[αs fl ρεφΠεξof,oγ[αs, 6nωs τnv
ξ€ρoυμε εμε[s. To oεμιvdριo A.R.T nαρoυoιdζει ουτ6s
ακριβιυs

ιιs

nf,nρoφoρ(εs, δ(vovταs nαρdlinfrα €μφα-

σn στnv αvοπαυτικti θ6on τoυ xειριαιli Kαι σιnV επ[τευ-

ξn τωv μ€γιαιιυv

κρατo0oαv τοv κdoμo πρ6oεξα dτι ο διoικnτhs Περnα-

οnoτεf,εoμdτωv με τnV εfr6xιoτn

τoΟoε με n6vo και τov ριbτnoο, <nΦs ε[vαι n nΠοτn
ooυ;". ΣOvτoμo βρ6θnκε ξαnlωμ€vos vα δ€xεται

δυvατli εnιβ6ρυvon oτο xι1ρια κoι τo oιbμο τoυ xειριoτn.
&*

)

ρεφflεξoioγiο Θυμdμαι dτι τoυ 6ρεoε

Π*s εivαι n κιv€ζιxn ρεφieξoiογ[α;
0ι Kιv€ζoι oε κdnoια oιιγμιi διδdxΘnKαV ιnV κΠαoικιi

i(γo df,dαξε εvτεdιi.ls n διdθεon τoU Kαιαπoκαf,!φθnκε
€vαs ζεoτ6s Kαι εUαισΘnτos 6vΘρωnos, H κατdinξn
ιiτov αυτ6s και oι dfrfroι οoτυvoμικol vα oυζnτoUv με

ρεφf,εξofloγlα. τnv εξ€frιξαv, 6μωs. oυvδυdζovιds τnv
με τnv θεωρ[ο τns ΠK|, Δεv ακουμπoιiv με τα xι1ρια τoυs

τoUS (ιΘαγεVε[S, και vα αnοfrαμβdνoυv 6f,oι μαζ[ τodι

ια

n6διο, τo fxoυv γιο κακ6! 0n6τε xρnoιμonoιoUv διdφορα ξιif,ιvα-κoκdfrιvα εργαfrε(α. 0ι nιθoειs noυ οoκo0v
ε[vαι πιo δυvατ€s

απ6 oυτ€s ΠoU 6Χouuε σUVnθ(σεt Vα

οoκo!με εμεΒ. Tnv ιi:ρα noυ δoυfiεloυv oκ€φτovιαι
τουs μεonμβριvoUs και τοv κυκio τωv oτoιxε[ωv.

Kαι UΠισKoτo,

.+ Mιf,irotε
μoU για τn δ*vαμn τns ρεφfrεξoflογ{αs.
Xωρis ομφιβol[α, 6ταv εκτεf,oOvτoι σωστd oι τεxvικεs

,

οε oυvδυαoμ6 με τnV εμΠειρ[α, oι 6vθρα:noι γlvοvται
καiο ιi τoυfldxιαιov οιoθ6vovται καflΟτερο, Mnv ξεxvdτε 6μωs τnv επιρρoιi τns διατρoφfls, ιns 6f,frειψns

,Φ Eixα ακoΟsει δτι ατnv Kivα μαii6ζοvτα5 τα οnμεiα
αi".:d ιοv αγxιi:γα ειιls ια δdxιυf,α και gn6 :ο γdvαιο

)

doκnons, τoυ οfrκo6Λ, τoυ κοnv(oμοτos, τns ΠαXUσαρ-

ιi*s τα δαxτυilα μnορο*v vα θεpαnευτο*γ τα nαvrα.
απo τα μαiΛια εωs τα vυxιο

κ(οs 6nωs επlons και το ρ6io noυ nα(ζει Kαt n ΠVεUμo-

τικιi uοs υvε[α.

Συμφιυvι,b ε[vαι nof,0 ιoxυρd onμε[α.

Xαipομαι

.ο Mιfrfrgτε

lιnii* nsυ

παpοκοfrουθΦ μαθιiμoτα nflεκτpoβεiovιομε:u φι1τos. F| καfrfr γvιbαn τωv αnμε(ωv
βει1ovιεlμοu και n nορεiα τιυv μεonμβριvιi.lv, ακoiιυ
αn* εg*s. ι:friid εi&α K{:ι σια δυο τεfrευιοiα gυvf_

+

nof,O, Mετd οn6

oπε(ρει ιnv εv€ργειo,
vos n κoυραoμ€vos,

Ε6v ο nεf,οτns ε(vαι εξαvιΛnμ6vο εκτεf,€oει xει-

nριbτo θο nρ€πει

ριoμοΟs vα τov γεμ[oει με εvdργεια και αv xρειαoτε(, vα
κdvει διοonoρd μετd. To 6τι novoOv onμε(α δεv onμο(-

vει απαροιτriτωS ιnv Jnαρξn nρoβf,riματos.

καift ψιbon και τωv δUo nρooεψ(oεωv ε[vαι δυvα.

τ6s oυvδυαou6s,

ΠoΛf,6s

φoρ€s ε(vαι κα16 onμdδι. Δε(xvει 6τι δoυΠε0ει τo VεUρικ6 oΟoτnμα Kαι εΠιKoιVωVoUv τα A.Σ μεταξ0 τoυs.

Εxειε ιαξιδ€ψει nof,υ, 8υμ**τε xαnαιg ιrιoρiα nου
οαs εκαvε εvτunωc,n, n oπο(ο vα οxετlζετoι με τnv

Φρ6vτιoε τι βΠ6nειs, dxι τι ψdxvειs| Nα oκ6φτεo,οι τι
ε[δoυs αoθεvris 6xει μια ooθεvεια, 6xι τι αoθθvεια €xει o

pεφfrεξοfrογ(α;

αoΘεvιis!

+ Θα ooυ μιfrtioω για ιn δ0voμn τoυ αψ[γματοs

Koι τnV

εvεργonolnon τns αγdnns μ6oα αn6 ουιnv. Σε €vα τοξ[δι μoυ oτnv Aφρικli μαζ( με τov Dwight' αnoφοo(oαμε

vο κdvoυμε €vα δωρεdv oεμιvdριo oτoυs
"ιθαγεvε(s"
dnωs τoυs αnoκαfio0oαv. Aυιo δεv dρεoε oιov ιonικ6
διoικnιfi τns οoτυvoμ[αs κοι riρθε με τoUS dvδρεs τoυ
για vο διοι10oει τn oυγκ€vιρωσn.

vα

μnoρε[ vα διαxωρ[oει n6τε θα τovιi:oει Kαι Π6τε θα δια-

δpια ιι:υ RiΙ:Ν, αυμr:frnpιi:vει με τοv καfrι}τεpο εp6nο
ιιs γvωoειs και ξnv εργαoiα τou pεφΩεξοfroγι:υ.
|-]

μoU για τοv επογγεfrματio ρεφfrεξofr6γo.

+ Πιoτειjω 6τι ε[vαι onoυδα(o 6vαs ρεφlεξoΛ6γos

Μou θuμiζεtε αvαφοpιls τοu lπnοκp*τn, μfinωs

)

εixατε npογovο.EΩinvα,
lΧαμoγεf,dει] Mnoρε(, noτ6 δεv ξ6ρειsl

€xετε μεγαf,ο εvδιαφιipοv για τοV υnoθυpεοειδιcμo

και το εvδoκpιvικο

TnV ιi.lρα πoυ τρoμo-

)

μου για αυτo.
Πof,i€s αoθ€vειεs

αι.,;oτnμα γεvικdτεpg. Μιflfi{,τε

[ειδικd oτιs γυvo[κεsJ πρoκαloOvται

αn6 oρμοvικti διαιαραxfr. ειδικd o υπoθυρεoειδιoμos,
το γυvοικoΛoγικd nρoβΛiματα, n υnoγovιμ6τnτα, n
δυoκοιfiιoτnτο, oι κoρδιoκds παθfloειs, τo o0vδρoμo
κορnιο[oυ oωflιivο, n κατdθf,ιψn. n αOξnon\οnιbf,ειo

βdρoυs, oι ndvoι τns μι1ons κ.α. ΙV6oα οn6 τnv εμnειρ[α

γvωρ(ζoυμε 6τι εdv ουτd τα 6τoμα Λdβoυv τακιικα
oυvεδρ(εs ρεφf,εξofioγlαs αvιαπoκρ[vovται οε βαΘμ6

80%-90%' 6nωs 6δειξοv μdf,ιoια τα αnoτεΠ€oματo
nρ6oφατns of,oκflnρωμ6vns ερευvαs noυ διεξnxθn oε

oυvεργαolα με τoV γυvαικοΛ6γο Lindsay lι4cMlllan

.Φ Τg διαβnτικd ndδι εivοι μια rοfrι] ιδιαιτερn Πεpι.
Πtι,;αn ioγιr.l τ*ι: εxφυiιoμου ι*υ vευρικοu ιαεeιi.
Σε εριiιnαn μ*ιj sε ι*xp*υs ryτ* rι&*{*ι* ανιιx&φtxι;
./ιiJ

FRCOG.

,Φ Cι πι€oειs

9

nου αoκεiτε εivαι δυvατ€s:

O ndvos nρ6πει vα εlvoι γΛυκ6s Kαι Vα μnv υnερβα[vει
τnv οvoxn ιoυ nεiατn,

*s Για τn διαρκεια Kclι τοv αριθμ6 ιιυv oυvεδριιυv. τι

}

μnopεiτε vα μαυ nεiτε;
Eικooιn€vιε Λεnτd nιoτε0ω 6ιι ε(vαι αρκετ6s xρ6vos
για μια oυvεδρ[α. Πιoτε0ω oτιs καθnμεριv6s oυvεδρ(εs,
oτnv ορxn τoυf,dxιαιov. n.x. 5 nμ6ρεs, 2 nμ6ρεs κεvo
μετd 4 nμ6ρεs, 3 μ€ρεs

κεv6 κ.lπ.

*Φ Εnnpεαζgαxa r:n* τnv αpvnιικ& εv*pγεια. **' uv

t

\,lα'",

nιοs nροατcτευεαιε;
Δoυf,ειlω πolf,6s φoρ6s 8 cbρεs oυvεx6μεvο. Δεv εnnρε6ζoμοι απ6 τnv αρvnτικιi εv6ργεια [αnοvτ6 σαv Vα μnV
υndρxεd και τo μ6vo noυ κοvω αvdμεoα oτιs oυvεδρ[εs
ε[vοι vα nfl6vω oxoflαoτικα τα xεριο uoυ,

*s"Ερευvα αιιs }-lΠΑ εδειξε 6τι Ιc vα |,fε9Πgic (;\,ε-ι:.
ξυnofruτοs pυθμiζει τnv αοτnpicK|1 r-ι.σR'.:α13illιι.'Γ.
pεφfl εξοfr *γiα δnΩαδn. Τι πι*τει:ειε,

)

l

ιθ Γiν iα βοrθ**αε n ρεφ*εξ*i1cγ(α n καxοιe

μαgαζ. μοu αnαvτngαγ l..1ιυ5 oxι. Εsεis, €xειε καnοια
;:ποψn n εμηει::i* για Ιn ουγXεκpιμ€vn nερinτι:cn;
Γιο τnv nερ(nτωon τoυ διαβnτικo0 πoδιoιj nρoτεlvω
oxοiαoτικ6 αργ6 κoι εiαφριj dψιγμα. Ε(vοι nιθαv6 vα
εποv€lΘει o vευρικ6s ιαιos.

0

κ.

Porter oε αυι6 τo onμεlo μου ζιiτnoε vα αιαματft-

oουμε δι6τι ε[xε 6ρθει n ξεvαγ6s τoU Kαι nερ(μεvε fiδn υnομovετικd 30. μflnωs και oioκinριboω. Δεv ιiτοv i[γο ουτα
που riθεΠε vα δει, orjτε f,[γα και αυτd πoυ ιiΘεlο vο ρι.υιn_
oιυ, 0 κ. Porter ε[vαι €vαs ζεoτ6s, ευγεvικ6s ovΘρωπos και

6πωs εf,n(ζω vο διαnιαιιboατε Kοι εoε(s, 6vαs xε[μορρos
γvιboεωv κοι εμnειριιbv. To nρΦτo μ6ρos τoυ oεμιvαρ[ου
τoυ μdθομε 6τι or1oκfrnριbΘnκε με επιιυx[α και oι oυvdδεf,_

φoι ΠoU τo nαρακof,oιjθnoαv εlxοv μ6vo καld f,6για vα
noυv- Στn oυζfiτnoιi μοs εnοv6Λαβε αρκετ6s φoρ€s ιn

φραon "n αγαnn oε oυvδυαoμ6 με τn δΟvομn τoυ αγγ[γματos μnορoυv vο αiiαξoυv τov κooμo,, Onoτε τo εflεγε,
nραγματικd dvιωθα τn δΟvαμn με

ιnv oπo(α τo π(oιευε.

Aφoυ ιοv ευxαρ(αιnoο αια εiΛnvικd €φυγα. oκεπτ6μεvos
6τι ε[vαι noiΟ nιθοv6v vα fxει

εiinvικo

α[uα u€oα

ΠιoτεΟω oιn δΟvαμn τns nαθnτικits δι6γερons κοι ειδικd για

γυvοικoloγικd πρoβfrhματο nρoτε(vω περnαιnμα

στιS ΠτεoVεS-

** Πofifiοi m*v*ι3ν 6ταv ο κ*ιp*s αfrfrαζει i *τε:v gτnγ
αιμ6oφαιpα ιx*pxει uγpααiα, Τo nεpn*::"lμα με
γuμvo noδια i n διεγεροn τοu αnμεioυ βεiicv.ι:μo0
Ν1, αvαβf,*ζουoα πnγ6, 8α μnορo0oε vα $οnθnoει
ατnv οvιιμετιinιοn i τnγ np*Ωnψn :ωv δι-ια*pεαtιυv

)

ι}υιJπτωιj*ιωγ;
Τo N1 ε(vαι noiιj ιoxυρ6 onμε[o, Aυι6 noυ nροιε[vειs
θα μnoρoUοοv vα oυμβdf,oυv θετικd.

ururw.artref Iex.com

τoυ'

Θειυρ(εs γιo τo πιbs δoυilευει

H ρεφΠεξοf,ογiα οnωs oυμβα[vει και με αiiεs

oυμninρωμοι.κεs θεροrειεs, nροorαθεi
nιoτ(α για vα γ[vει

VO

4ερδισει αξιO_

αnoδεκιιi αn6 ιο ιατρικ6 εnαγγεΠμα,

Εvα μεροs OUτnS τnS δ.αδικαοιαs oxει[ζετοι με τnv εξn_

lωs δoυiευει n

ρεφflεξoiογ[ο, Παρακατω θα
εξειαoουμε καnοιεs αno τιs γVωσΙεS θεωριεs για τo nιbs

Ynσn τoU

δoυiε0ει

n

ρεφiεξοiογ[α' μερικεs αno ιιs onο[εs δεv

αvn_

κoυv αnοκlειoτικα oε αυιo ιοv xιbρo και μnoρoΟv Vα XρnσιμoΠoιnθoUV oε διαφoρεs αtiεs θεροnε.εs,
Hfl

εκτρoμαγvnτιK6s θειυρ(εs Θερonε[αs
Οn,οl

lεvεs εΛnxlοτn δlnrnnnετlκεc lεr.lnlεS εlO-V

nolΠd κoιvd XαραKτnρισιιKd. E[vαι γvωoτ6 6τι diο ιο lρdγματα, σUμΠεριiομβαvομεvωv ιωv αvθριbπιvωv κυτιαρωv

Schumann [Schumann Resonance] κοι οιι ο ρυθμοs αυτοs

μοιαζει με εκε(vov ιωv κυμdτωv diφο. Mnορουμε vα
nουμε οτι το dτoμo τoυ onο(oυ ια κυτταρα nαiiovιοι oε ε1vα
ρυθμ6 αflφα ε[vοι oε αρμov(α με ιo nεριβαiΠov και 6ιoι,
ε[vοι nιθαv6 vο €xει θετικri κατdoτασn τnS υγε[αs τoυ.

θεωρε[ται οιι ο εγκεφαios εivοι o oυvδεoμos μεταξυ
τωv nαiμωv ΙnS γnS και εκε(vωv ιου oι.bμαιοs. Hiεκτρo.

μαγvnτικα μnvΟματο δnμιoυργoυvΙαι σιoV εγκ€φαio
καθωs τοdαvιευειαι μειαξΟ Θετικris και ορvnτικιis noδικοτnτοs, Εivοι εΠισnS YVωστ6 6τι, τo οvθριbnιvο oι.bμα nεριf_
xει oιδnρο [oτα ερυθρα κΟιταροJ, διαiυμ6voυs nf,εκιρoiO_

δοvoΟvται_nαf,iοvται [vibrate) oε καθoριoμεvo βαθμo
Συγκεκριμ€vα, oτov εγκ€φοiο 6xoυv αvαγvωριoτε( κιJματο

ιεs

nου μnoρoυv Vα εμφαVιστo0v oτo nflεκτροεγκεφοiογραφnμα [ΕΕG) Tα κ0ματα αnφα [8_13 |-lz κΟκf,ουs οvd δευιε-

Vερo KOι γι αυτo δnμιoυργε[ 6vα βιoμαγvnτικ6 nεδ[ο. Για vα

ρ6iεnτο] ε[vαι xαρακτnριoτικd ιns βοθιds xαidρωons.
E[vαι εnlons γvωoιo οιι n γn nαif,εται oε ι1vα oυγκεκριμε-

vo ρυθμo, oε μ[α

oυxνoτnτα γvωoιn

ωS

.Kυμαια>

[vοτριο xiωριo κοι διιταvθρακικ6 κdiιο oιο nfldoμα

του οιμοτοsJ nρωτειvεs [nου εvεργoι-iv oοv nμιαγωγo[] και
πτq,Λql

.'h,;,^d^^c
||nτη
o
^ εγKεψuΠυS ΠειιυUργει
Ι'r- ||n\/
F .'r-ιo
^.|τ^|
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ΙΓ,

|/

ραδιοnομnοs/ δεκτns οτ€ivοvιαs

σαV

κοι iομβdvοvτοs niε-

κτρομαγvnτικα oilματα αnευθε(αs αn6 κοι oια κ0τιαρα του

oιbμοιos για vα ρυθμ(oει ιιs ποfrμικ6s τoυs oυxv6τnτεs. 0
εγκ€φαΠοs εn[ons xρnoιμοnοιεl τo vευρικo και τo κυκio_
φοριακo oυoιnμα για vα μειαφερει xnμικο και nrlεκτρoμα_
γvnτικα μnvυμοτα Πρo5 Koι αn6 ια κΟιιαρα nρoκειμ€voυ vα
ρυθμ(oει

14

ιιs nοΛμικfs

oυxv6τnτεs,

*ιt*ρμ*a,**ε:

Tο nρoβf,nμοτα μnορoυv Vo εμφαVισΙoυv με δυο τροoυvθιiκεs, ια niεκτρικd

noυs. Πριbτov, υn6 oυγκεκριμ€vεs

μnvυμοτα αno τοv εγκεφαio μnoρoΟv vα μnΠoκαριoτoυv n
Vo Πoρoμoρφωθουv, οnωs εvα ραδιοφωvο nου δεv ε[vαι

καid ρυθμιoμ6vο oε 6vα oιαθμd, Παρoυo[α βiαβns

nx

αno τo oτρεs, ια ζευγn τωv nfrεκτροvlωv γυρ[ζoυv καια τnv
(δια και 6xι καιd ιnv αvτ[θετn καιευθυvon, nαοαnoιιbvιαs

τo oιiμο και δnμιoυργιbvτοs δυoiειτουργ[α oτα κι1τταρο,
Δευιερov, ια κΟτταρα μnoροUv vα ndf,iοvτοι σε μιKρoτερn
αno το βεiιιoιο oυxv6τnτα εξαιτ[αs τραυματιoμoυ, ψUXo_

oτnριοιnια aτο 7 Ξz' Σε πoiioυs θεραnευιεs βρεθnκε
μεταξΟ ιoυ κεφαΠιoΟ/xεριιbv και noδιi-lv δυvnτικιi διοφoρd
oτα 6Ο Hz, Mε nf,εκτρικοUS OρOUS, τo oωμο του θεραnευιιi

€γιvε μια LF διnοiικh βιonflεκτρικli αvιεvvα, Ε(vαι γvωoτ6
οτι 2 Az Ir,,-r--'
lΠnΠΠ| |\/ ιin
llnl lnrrnπnl lιr qr
ιrl
.* δnl
*,lμιouργnσoUV
εK tiinl
VεoUl VεUριKoUS
.σΙOUS 7 Hz μnορo'v Vo ( ΠιJρoδoΙnσoUVΣ τnV ουξnon τωv

oσΙωV,

Ο Hz μnoρουv vο θεραnευooυv

1

ουvδfoμoυs,

lογικoΟ ιραΟματos Λ εv6s επιβραδυv6μεvου μογvnτικου

72Ι1zμnoρo1v vα μειιboουv ιn vεκρωon ιoυ δ€ρμοτοs

ncδinl l Fκrnllilπτlκic

vα nροκαiεoοUV τoV σΧnμαιιoμ6 τριxoειδωv,

nnθ6πρlc nnrilicln

diiεs

,lrln
r ', |μnS Koι

nαθftoειS .XοUV σUσXεΙισΙει με τnv καταoτασn τoU
uαγvnιικοΟ nεδiου.
H θεροnεiο εnικεvιρΦvεται oε αυιεs

ιιs

δΟο nεριox6s.

Τα ιαυτοxροvο niεκιροεγκεφαioγραφnμαια ιΠoU μετρoιiv

τnv niεκιρικιi δραoτnριοτnτα του εγκεφdioυ] oυxvd δε[_
ΧVοUV oΙι το

niεκιρoεγκεφαioγραφnμα

ιoυ nεfldτn

IΕΕGJ

oυγxροv[ζειαι με αυιd ΙoU θεραΠεUΙti κατd τn διdρκεια μιαs

θεραnευτικtis oυvεδρ[αs, δε[xvοvταs

οιι

υnορxει 6vα

"κΟμα" oυμnαθειαs, |ιz]εlετεs εxουv δε[ξει dτι τα κiματο
ιου εγκεφdioυ τωv θεραnευιιbv ε[vοι oυxvd dr1φα κιiματα,

1

5_

και

Τα μαγvnτoμετρα εXoUV μειρrioει βιoμαγvnιικα nεδ(α
oτnv nαiαμn 1 Ο00 φορεs μεγαiυτερο αn, ουτα ΙnS Kαρ_
διαs και 6vα εκατoμμΟρto φoρεS μεγαlυτερα αn,ουτd του
εγκεφαiου. Στnv κο8nμεριvn ζωιi μαs, ο nοiαμικοs βιομογvnτιoμ6s αγγiζει τα 6ρια τns οvlxvευons. H θεωρiα μnορε[
vα εξnγrioει γιατ[ oι θεραnευιεs oυxvα αιoθdvοvται τoιμnn_
μoτo στo xερια τουs καιd ιn διdρκεια μιαs θεραnε[αs. 0ι
nεριox6s θερμοιnταs li τα μnioκορ[oμαια noυ αvαφερoυv
nοifl6s φoρ6s οι θεραnευιεs oιι αιoθdvovται oτo oι.i-lμα
μπορε[ vο ε[vαι nf,εκτρικn αVιιστασn oε εn(nεδo κυττdρωv

Θεωρε(ιαι οιι oι θεραnεUΙεS, εXοVταS (ρUθμισει> (tuned]

ri ιoιι,bv,

τοv πεidτn oτo [διo μriκos κυματοS με αUτoUS, μnoροΟv vα
εnαvαφ6ρoυv το μnvιJματο στn σωστR oυxv6τnια ri vο αvιι-

τov θεραnευτri κoτ6 τn διαρκεια τns Θερonε(os μnoρε(
vα ξovαμoγvnτ(oει τo o(μo κoι vο διεγε(ρει τα βιoμαγvn-

KαταστιiσoUV xαμ6vα oΛματα με τα δικα τoυs, οιlοκαθιoτω-

τικ6 nεδ[α τoU σιiJμoτos. Ετoι το κυκioφοριακo oι-ioτnμα

oJvδεoμο τωv diφα κυμdτωv μειοξ! εγκεφdiου
και κυττdρωv. 0 θερonευτlis, δnμιoυργιi.tvταs μια κατ6-

|]-lοnc|

oτoon βoΘι6s xαfl6ρι.υons oε κιiμoτα 6flφα nριv oΠ6 τn
Θεραnε(ο, πετυxα(vει τnv εΠιKoιvωv(ο με τnv παf,μικft

.Ιr | ].ττtrq

VτOS τoV

εv6ργεια τns γns, μ6oω τns ono(αs διoxετειjει τn Θεραnε[o αn6 μ(α εξωτερικ6 πnγ6 oτα κ0ττoρo,
θεραnευτεs nου εiεγxΘnκαv με niεκτρoμετρο nαρiγα_
γαv κυμαιvομεvα κ0μαιο xαμnΛns oυxvοιnιαs οωματικoυ
δυvαμικoυ μειαξυ Ο,8 Hz και 30 Hz με nεριooοτερn δρο_

Θειυρε(τoι 6τι τo ..δι6βασμο> τoU oιbμoτos οπ6

\./Π

σωL-α στO

τ. Fεcοrει|τ ^n εVεnνFιr,] οε οΠo ιο
α.μο κοι το riοoμο ωOιε VO εΠOVOφερει τιS

|]ετΠι0Fnε,

δnvnr-rl </nrFl

lnl-,15

Tα oτοιxεiα ΠoU UΠoσιnριζουν τn θεραlευιικn εvερ_

γειακti θεωρ[α 6xoυv oυμlεριiοβει τnv εnιτοxυvdμεvn
lαon τωv ιoτιilv κοι τnv εlιδιορθωon ooιιbv, n€ρα οn6
καθε τυxα[ο nιθαvoιnια, Πειρομοιο σε VεUριKα κΟτταρα,
πc τnlRΛin Pοtri ξΓιs Fnν 0ιι n εVερYει0 ΠoU Π0ραγεται αΠo
.

τnιls θεnnnειJτFs ,lΠnnc,
'"-"' \' Π lnΓ ^Π:F.Ιεl nnil loυS

ΠoU

μnοροlv vο τοξιδεψoυv μεoα οn6 ουτα ια vευρικd κΟττα_
ρα Kαι Vo nnδnξoυν oτιs oυvαψειs ri oια κεvα μειαξυ κυτ-

ιαρωv αnο τo

εVO ./C-ρO oτο

οiio

H ερε.lνο εδειξε oτι το

. ττΠ.Π Πqn
Γrn \/ εKαΙoμμUρια
lkΠτnI ll ll lnln KμUUιu|rrηl lπτnF-ριC\0UV
Ξωv, υrοδn11L.JvoVΙoS ετσ. Oτι ο εγκεφαios iειιoυργεi
crirηrnnilιn

πnιi nnδlnnn 9.| |Π.q
δqlτ
,"υu,.
t nc
IJ
νvν

-uνιν|
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H Θειυρ(α τou vεUρικoσ παi|μoιi
.0ταv

αoκε(ιαι n[εon oτo n6δι

i

oε καnoιo dΛflo οοvαvo

#ξffiffξ#ryq

ιου οΦματos, τ6ιε oυγκεκριμ6voι vευριbvεs μετοφερουv

τo μιivυμα oτα γ6γγf,ια fr oε ομdδα vευριi-lvωv 6ξω αn6 τn
onovδυf,ικfl oιιifrn. Kαvovικd, τα μnvι-iμοτο nερvo0v οπο τα
γdγγΠιο oτn onovδυfrικft oτιif,n και μετd oιov εγκ6φοlo για

εξflγnon, Τo κιvnιικd vε0ρο μειαφ€ρουv

*

ιωv nfrεκτρικιbv nαiμι,bv υnooτnρ[ζει dιι για

κdnoιο -μ€xρι τcbρα αvεξιiγnτo- f,ογo, το μnvΟματα απ6 ια
n6διο noυ φταvουv oια γdγγflια oυvδ6ovται με τo μnv0μα_
τα noυ φιαvoUV σΙoUS μUs, με απoτ€frεoμα 6τοv δoυΠε0.
oUμε τα n6δια vα 6xoυμε ταυτoxρovn εv6ργεια oε 6ργαvα
ιoυ oιbματos, Aυτ6 εξnγε[ γιατ[ oι ζιbvεs τns ρεφiεξof,oγ[αs ε(vαι κdθειεs, 6xovτοs μεταξΟ τoυs μ(α ox6on onoυ n
πlεon oτn μ[α nlευρα ιoυ πoδιoυ vα εnιδρd oε 6ργαvα oτnv
iδια πlευρ6 τoυ oιi.lμαιos. Aυτfr n θεωρ[α μπoρε(εnlons vα

xρnoιμoπoιnθε[ για vο εξnγιioει πιbs n ρεφf,εξοloγiα
ωφεiε[ dτoμο με nαρdiυon nαρ6τι υnαρxει μια διακοnfr με
τn onovδυΛικfl

oιιiin.

H θεωρ(ο τωv nΛεκτρικιbv παiμιbv μoιdζει πof,i με

τo ρεφfrεξoflογικ6_οvταvακfrαoιικ6

τ6ξo, γvωoιo ωs

φυoιoΠoγικ6 φoιvoμεvo, Ποροδε(γμαια οκo0σιωv αvια_
ιo αVoιγoκf,ε[oιμo ιωv
ματιιbv, τn oυoτοΛn τns κ6ρns τωv ματιιbv στο φωS Kει
τα αvταvακiαoτικ6 τoυ γovdτoυ Kαι τoU αγκιi.:vο. Το xτΟ_
Πnμα στn βdon ιoυ γοv6τoυ με €vα oφυρdκι αn6 τov γιαιρo nρoκειμεVoU Vο εξεταoτε[ n ικαv6τnια τtυV αVταVα.
κiαoιικιbv ε[vαι μ[α €vδειξn τns oιυoτtis vευρoΠoγικns
f,ειτoυργ(os. Τα αvιαvακf,αoτικα ε[vαι αVαμετoδoτεS τωV
vευρικιbv oυvdψεωv ri oυvδ6oεωv μειαξΟ τωv αιoθnτfiριωV Kοι τωv κιvnτικι(.:v vειiρωv oιn onοvδυfrικfi oιιifln,
6τoι Φoτε n f,ειτoυργiα vα γ[vεται €vα δ6κοτo τoυ δευιερoΛ6nτου ΠριV τnV ειδono(non οn6 τov εγκ6φοlo n vα

vοκiαoτικιbv nεριiαμβdvouv

μπoρε( vα ξεκιvα μ6vn τns.

Θεωρio τns παρεμπoδιζ6μεvns κoι μn εvερYειακ|is
ρoιis
θεωρ[α προτε[vει 6τι τo dδαφοs πdfriεται με θειικd
και αρvnτικo φoρτ(α nΠεκτρικιis εv€ργειαs noυ nρoofiαμ_
βαvovται οn6 θειικoOs κοι ορvnτικoυs υnoδoxεls oιo noδι,
|1

0ι εvεργειακο[ υnoδoxε[s oτo noδι ε(vαι €vα μεροs τoυ
vευρικoΟ oυoιnμαιos, Σιov υγιfr dvθρωno τα φoρι[α απ6
τo εδαφos 6nωs και n εv€ργεια nερvolv εr1ε0θερα oτο
VεUριKo σUστnμα.
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ι6ιε onαvτnoειs
τ6ios oτoυs

oτn onovδυiικn oτιiin, 6ξω oια γdγγiια και
μUS Yια κ(vnon,
H Θεωρiα

{ξ

ξVξpΥξξxq Υa*

Edv τα θετικd και ορvnτικd φoρτ[ο τoυ πoδιοΟ δεv

6ρxovιαι oε εnαφfi με τn γn εξαιτ[αs τns oυμφ6ρnons oτo
n6δι h oυγκεκριμ6vns nαρεμnoδιζ6μεvns δι6δου, δεv μπoρoΟv vο fldβoυv ια φoρτ(ο απ6 τn γn εnαρκιbs και €ιoι
nαρακωiΟεται n εvεργειακti ρofr.
|-1

ρεφlεξoioγ[α μnoρε( vα ξεμnlοκdρει ια μοvondτια,

εnιιρ6novταs oτουs nfrεκτρικο0s n6ioυs.dκρα ιου noδιοΟ
vα αγγ[ξουv τo 6δαφos ndiι 6ιoι ι,boτε n εvι1ργεια Vα μΠo_
ρε[ vα κυf,d ξοv6 εf,εΟθερo.

Θεωρ(α εil6γxoυ τns ειo6δou-π0flns (gate)
Aυτn n θεωρ[α ε(vαι μ[α θεωρ[α τoυ n6voυ n ono[α
υnooτnρ[ζει 6τι oι υnoδoxεls τoυ π6voυ oτn oποvδυΛικri
oτfiΛn ρυΘμ(ζoυv ιo noo6 τoυ π6voυ πoυ μnoρε[ vο φτοoει
oτov εγκ€φαfio.,0ταv γεμ[ooυv 6f,oι oι υnoδoxεls, τoτε n
κiε(vει και δεv εnιιρ6nει df,iα μnvOματο novου vα
"nΟfln,
ειo6Λθoυv oιov εγκdφαflo, Aυιo nεριoρ(ζει το noo6 τoυ
n6voυ noυ αιoθαvoμοoτε.
Π,^-.,,,^,
A-' =^
'' '- oιι
' ',
σUστnμοτα μειωσnS τoU
| |ισιεUoUμε
ιa μovτερvα
n6voυ. n.x. ια μnxαvtiματα TΕNS, iειτoυργoΟv διεγε[ρovταs εΠαφρd τα κοvdfrιo εv€ργειαs.,OΛoι oι υnoδoxε[s
ε(vαι γεματοι, oι nΟiεs κiειoτεs και τo ερεθ[oματο
n6voυ δεv μπoρο0v vα μεταφερθoυv αn6 τn onovδυflικιi
oτιiln oτov εγκ6φαΛo.,Εxει υnοιεθε( 6τι n ρεφflεξoioγ[α
iειτoυργε[ με τov [διo τρ6no noυ iειτoυργε( τo μnxdvnμα ΤΕΝS
Θ

εωρ (εs oπεRεUΘ6ρωσns εvδoμoρφ(vns/

εγκεφoR(vns
0ι εvδoμoρφIVεS Koι oι εγκεφοf,[vεs iειτουργo0v oαv
τo φυoικο oωμαιικo 6nιo fl oαv ΠαUσιΠoVα, με εv6ργειεs
nοραnf,ioιεs με ουτε1s τns μoρφ[vns. Aυτ€s διεγε[ρovτoι
με τov πovο και εξυnnρετolv oιo vο μειΦooυv το noo6 τoυ
n6voυ noυ αιoθοv6μοoτε' εμnoδlζovταs τn δραoτnρι6ιnτα
τoU VεUρoοVαμεταδdτn noυ οvομdζειαι oυo[ο P, n onoiα
nιoτε0ετοι 6ιι μειοδ[δει ιov π6vo, Θεωρε(τοι 6τι n ρεφΛεξoloγiο διεγε[ρει ιnv οπεfrευθ6ρωσn τωV εvδoμορφιvιi,lv
και εγκεφαiιvι,bv για vα μειιυθε( o π6vos και για vα διboει
oτo oιiluα τnv (δια φυoικιi δυvατ6τnτο oτn διdθεon, 6πωs
τo ιoxυρα nαυolnovα,

Εvαρμ6vlοn )

ι

H pεφfiεξofiaγια 6ιεγεtρει τηιl
*xa xffi εω#

H Θεωρ(o τoυ φoιvoμ€voυ

placebo

ωφεinθε[ ι6oo αnd τov διοf,oγιoμ6 -f,αμβdvovταS

placebo" [placebo
Σnμαvτικ6 μ6ρos ιου
"φαιvoμ€voυ
effect] οπoτεfrε( n εμnιoτooιjvn/nloτn oτov θεροnευιi κοι

oε αυτ6 nου κdvει. H αvτ(δραon oτo pLacebo ε[vαι αvεξdρτnτn τoU ι0πoυ τns πρooωnικ6τnταs κdθε θεραnευ6μεvoυ.

|oωs, n ρεφf,εξοioγlα ε[vαι οnoιεf,εoματικιi xdρn oτo
placebo, και o ιΟnos ιns θεραnε(αs δεv ε[vαι
"φαιv6μεvo
τooo onμαvτικ6s 6oo ε(vαι n ox€on μεταξ0 θεραnευιιi και
θεοαπευouεvoυ,

Θεωρ(εs

φuαικη 6avατaεητα

αη

6ια8εαη

διboει ιn δυvαιoτnτα oε oυoτιiμαια και οργαvο τoυ oιbμοτοs
vα δoυΠεψoυv περιoooτερo ιKαVoΠoιnτικd. Aυτll n θεωρ[α
αvαφ€ρει 6τι n ρεφΛεξof,oγ(o ε[vοι nof,0 ξεκo0ραoτn και
xοflαρωιικri και γι, αυτ6 οvακoυφ[ζει και βonθd oτnv nρ6ι1n_
ψn τns αρριi-:αιιαs.

H Θειυρ(o τns διευκ6fluvσns
Aυτri n oxoih nιoτεΟει 6τι o lδιos o αoθεvΛs θεραnευε_
τoι μovos τoυ oτοv και εdv ε(vοι €ιoιμos, doxεια οn6 τo
θεραnευτιi ιi τοv τιjno τns θεροnε[οs 0 ρ6ios τoυ θεραπευ_

ιιi ε[vαιvα διευκoiOvει

μεσnμβριv(bv
δΟvαμn

ζωιis noυ θ€τει oε κlvnon ιο φυoικ6 oιi.lμα.
Anoρρoφdται απ6 τo o0μnαv γεvικd και αn6 τov α6ρο
noυ υπαρxει γ0ρω μοs, oυγκεκριμ€vα oιαv αvαnvεουμε,
oιαv αγγiζουμε ιi τριi:με και μπoρε[ Vo μΠει oε καvαΠιο oτo
oιi-lμα απ6 Θεραπευι6s. 0ι θεωρ[εs τωv ζωvι,bv υnαρxoυv
εδι,i,: κοι αιωvεs και εκε(vωv τωv μεonμβριvι,i:v nof,Ο περιoο6τερo. Kοι oι δ0ο θεωρ[εs nιoτε0oυv oτι διακριτικιi/Πεnτιi
εv€ργεια ρ€ει oτo oιbμα oε καvdlια και 6τι n διοonoon αυτιis
ιns ρoιis εv€ργειαs 6xει oαv αnoτ€flεoμα κακn υγε[ο,

Tο μnf,oκορ[σματα μΠoρo0v vα nρoκlnθoιjv απo ιo

στρεs, τoV n6vo, τn βidβn και τoV τρoUματισμo, τnv 6f,f,ειψn
doκnons
και οn6 diiεs ακ6μα αιτ(εs, 0 ρ6dos τoυ θεραπευιfi ε[vαι vα δoυΠ6ψει oιιs nεριoxεs τns oτdoιμns εv6ργειos γιο Vα αΠoKαταστrioει τn φυoιoioγικh ρoi,

i

H Θεωρ(α τns xof,dρωσns
Ε[vαι γvωoι6 oιι oι nεριoo6τερεs αρριboτιεs nρo6ρxovται αn6 τo στρεs Kαι ιnV 6vταon oτo ocbμα,

vα θεωρnθε[ oτι oτιδrinοτε αnoμακρUvει
σΙρεS Kαι τnv €vτοon και nρodγει βαΘια xαΠdρωon.
Ν4noρε[

t6eα

στnV

πραγμoτικoτnτα placebo [εικovικ6 φdρμoκo]_ 6oo και ond
τnv ιοτρικri. Enlons, διοnιoτι,bvεται 6τι oι αoθεvεls μnoρε(
Vα ovταΠoKριθoOv εv μ6ρει oε αδραvιi oυoiα [pLaceboJ.

H διακριτικιi/Πεnτi lsubtle] εv6ργεια ε[vαι n

ξ'{ 6 *μ * p{β &vξ;}w

εyxg{ραrtιιεΦγ Υια 1/σ ltξ{ωqξξ s
mαvαq X*8" Υe8 v* Eεixxaι ffξ* #ξ&'}* ξηv

Πof,f,6s μεiετεs 6xoυv επιonμαvει 6τι αoθεvε[s 6xoυv

εsΙ

ξwv

*{α{

- Eικovικιi

Θεραπεio

Διακριτικn εv6ργεια - Zι7ν

ι$pw ff ry

τo

θο

τn διαδικαo[α.

H Θεωρ(o τou U και n εφαρμoγ6 τns oτo π6δι
Σε €vα υδραυfrικ6 oιiαιnμα, n oωΠnvωon oxhμοτos U
παγιδευει 6Λα ια υnoΠε[μματα noυ nερvoι-iv οno το vερox!_
τn, τnv τουαiιlτα ri τo nΛυvιιiριo- Mε τo xρ6vo, εκτ6s αv xρn_
oιμonoιoΟvται oωoτο καθαριoτικα' τo U αρx[ζει vα φρdζει
και το vεο6 δεv ο6ει nια καvovικd. Tα n6δια ε(vαι τo Πιo αΠo_
onμε[o oιo κυκioφοριακd oUoιnμα αn6 τnv
κoρδια. Ε[vαι εn(οns τo μ6ρos ιου oιi.lμαιos 6noυ n εn(δρα_
on τns βαρΟτnτοs ε[vαι μεγαiιjτερn και αnοτεiε( oτnv nρdξn
ιo U τoυ oιbμαιos.,Εxει θεωρnθε[ 6ιι ιo οoβεoτιo, τo oυρικo

μακρυoμ€vο

oξ0 κοι ια αnoθ6μoτο iεμφικoυ oτo α(μα oυooωρευovται
oτο n6δι και αvαμιγvΟovτoι με ιn φυoιoΠογικri κυκioφoρ(α

τoυ olμαιos Kαι ιnS 16μφου.

H ρεφiεξofioγlo διαi0ει Kαι oΠoμαKριjvει αυτd ια

αnoΘfματα και βεlτιιbvει ιnv κυκiοφoρ[α τoυ α(ματos και
τns frεuιooυ.

Συμπερ6oμoτo

Av κοι ε(vαι noiυ orμαvτ.κο Y.ο ΙnV αξιonιoτlα τns
ρεφfrεξοf,oγiαs vο εξnγrioει nιis δoυiε0ει, Θα xρειαoτoυv

noΠiα xρ6vιο ακομο για vο μnoρ€oει n εnιoτriμn vα δoκιμd.1tr| Πι |τ;c τlc
..- θρr,lniρc
L |ιoρuuΙ] τnc
ιtl5 nc.nncFnΛ.
--*r.-- , , critnrπn
ρεψΠεζoΠoYιαS μΠo_
[-.,]

ρε[ vα οφεlfrεται οnoκiειoτικd oε εvαv nαρ6γovτα it oε oυv_
δυαoμo ουτιi.lv, Τo onμαvτικ6τερο, 6μωs, ε[vαι 6τι αvεξdριn_
τα τoυ nιbs και γιατ(
iρi ylΛlnδρq..1τnl ln

δoυlε!ει, nρdγματι δουΛε0ει

Kαt ωφε_

,Eρευvα

H ρεφfiεξofioγfu μπoρε( vα ξεμnfioκαρει τα μovonατια,

επιτρ€πovταq

στouq ηrtεκτρικo0g nofioυg-1κρα τoυ πo6ιo0 vα αγγ{ξoυv

τo t6αφog n6fiι 6τoι cboτε η εvεργεια vα μΠoρε( vα κυfi6 ξαvα εrtεOθερα,

tw
1
1,
t,

ΙΙi

TραUματIσμos
αΠo σUVεXn

KαταΓ|ovnσn (RSΙ)

0μφωvα με τοv Andrew James IMARJ Διευθυvτn ιns
Πρακτικns Σxoins Pεφr1εξοioγιαS, αρωμαΙoθεραnευιn
και oμοιοπαΘnτικ6, o ιραυμοιιoμ6s αn6 oυvεxιi κατοπ6vn_
on 6 RS| [repetitive strain injury) προκοflεlτοι αn6 μnxαvι_
κ6 ερεθιoμo nου αvαιρεnει τnv υψnΛfr φυoικn ιoορροn(α

του oιbματos. H nαθnon xαρακτnρ[ζεται οn6 φΠεγμovn τoυ
εΠιjτρου ιoυ ι€vovτα oτο δdκτυf,ο και τα x6ριο, στoUS Kαρ_
nοls και τουs ογκωvεs n οnο(α μnορε( vα εnεκιαθε[ oτοv
βραxlovο Koι στoUS ιbμουs, 0ι oυvεxεls και εnαvαiαμβα_

Avτιμετιirπιon και βonΘειo γιo τnv αvoκoιiφιon
αn6 RS|

. Znτιioτε οn6 6vοv oυvdδεfrοo vα δoυfl6υει τα ανι(-

v6μεvεs φυoικ6s κιvιioειs nρoκαioΟv βiαβn oιoυs ι6νo_
VτεS, ΙoUS μUS Kαι ιουs μαiακoΟs ιoιουsTo nιdoιμo oιιs αρθρωoειs του αυxεvα κοι τoυ dvω
ιμriμοτοs τns ni6ιns μnoρε( vα εnιδειvωθε[ ti και Vo Πρo_
καf,ε[ RS| εnnρεdζovιαs ιουs βραxlovεs και ια x€ρια.
Γvωρiζoυμε oτι o ερεθιoμοs oτο vειiρα, κοθιbs αυτα
εξ6ρxovται αn6 τn oποvδυiικri oτriin, μnορε( vο οδnγιioει

στoιXα oVταVακiαoιικd oτα n6δια, onωs εnlons και τιs δια_

Tα oυμnτι.bματα ΠoU πρεπει vα αvαζnιoυμε oτοv

vι,bδεsJ κοι f,εβdvτοs ln6vos και ερεθιoμ6s], Τρειs oιαγo_

oε nρoβiiματα σΙoUS μUS,

nιoιευoυμε οτι nαoxoυμε αnο RS| ε[vαι.

.

ο[oθnon nιοolματos, oκflnρ6τnτοs, δυoαvεξ[οs ri
n6vου oια x€ριο, τουs κορnο0s, ια δdκιυiα, ιουs βραx(ο_
Ν4[ο

vεs n τoυs αγκιbvεs,

.

KρΟo, τoιμπtiματα, ιoo!ξιμο ti μο0διαoμο oτο
. ,Εiiειψn oυvιοvιoμo0 ri δivομns σΙα Xερια,
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x6ρια,

oταυροιiμεvεs αvιioιοιxεs ρεφΛεξoiογικ6s nεριox6s,
Λ..i^- |Pψι ,.^'ρ^iδυ
. |\uιυνvuUιιΛυ
Knτει lνnπτlκn μuUu9
ιιααα,',Λuι μPL
μζ Η| |Ι|υo, |-^.'l
. Oμoιonεθnιικi Αrnica 3Ο c δυο φoρfs τnv nμερα,
Edv n RS| εnιμεvει, ιοιε δoκιμdoιε Rhus Tοx ri Ruta
Grav τωv 30 c H ιεiευια[ο ε[vαι nοi0 καin για τοv καρn6
κοι ια nρoβiιiμαΙα στoUS τ€vovτεs,

. Anαραlτnιo

ε(vαι τo

idδι xαμoμniιo0 [αvτιφiεγμο_

vεs αn6 ιo κοθ6vα oε μικρli noo6τnτα lαδιo6 για μαoαζ
δlin rnnnf

q.

τnrl nl

linn

Nα θυμαoιε 6ιι τα oυμnτιi.lμοτο noiΛεs φορεs καvoυv
xρovο γιο Vα εμφαVιστo0v, γι, αυιο και n αvαγvιbριon τουs

εK τιυV nρoι6ρωv βonθd oτn μετιlnειτα μεlωon ιns εnιδε[_
vωons τουs, To κiειδ[ ε[vαι vα ακουμε ιo oιi.lμα μοs, Aυτ6
iil lr πτnl lq ncΛnτcc l rοc niΛΛ lrιr nninr
,Γ-, ,'.l ιln
>-,.Vαμε oιι
'* Fργ

ΠρεΠει Vα KαVOUμε τo ιoιo Kαι εμειS,
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τηq Artεξdvδραg Kof,oβo0

nxοs τουι[ζειoι με τnV αυρα n τnv εvεργεια ιου
οvθρι|nου ειδικο oτo μερos του oιbμαιos nου υlοφ€ρει
και εκεΙ nου δουΠευει ο ρεφΛεξοioγos, |Vεoα οπο τnv
αφn oιo ειδικ6 onμε[ο κοι αnο τnv αvι(δραon ιου θερο-

nευομεvoυ, ο ρεφiεξoiογos κοταiοβοivει ιι oυμβο[vει,
Αυιεs oι εvεργειεs n ζωιικεs δυvομειs noυ διοoxiζουv ιο
oΦμα, oτα Kιv€ζικα Λεγovιαι chi και oια |vδικο prana και
εxoυv oxεon με ΙO μoγVnιιKα nεδ[α, Αυιεs οι δοvnoειs μαs

δlvουv onμαιo Yιo Vα κατοiοβουμε αv υndρxει θειικιi

n

oρVnιιKn εVεργειo σΙO σUYKεKριμεvo onμε(o nου αγγiζου

με' H nεoωιεριK.) μOS φωvn n

ιο εvoιικιo μαs

δ[vει

onμο μεoα αnο ιιs δοvnoειs nου nαiρvoυμε αlo ιov θεραnευoμεvo oτοv o nxοs τns μουoικns αiiαζει noiiαηδοα α7cτα n rτn

-τοc]

Στο διοiε[μμαια, o nxοs ιns

oιωlns

n και

nαiι

ιΠS μoU.

oικns διειoδυει oιo μnΠοκαρισt,]α ΙnS ενεργειαs δivοvταs
nεριoooιερn εvεργεια oιo nεδiο του

Tο ιραγουδι εnions ε(vαι θεραιlευιικo μ€oο οιlωs
γvωρΙζουμε απο ιουs αρxοiουs _ ο,Oμnροs και οι θεροnευτεs oιο Αoκinnιε[ο δoυdευαv με ουιο τοv τροno Τρα-

γoυδια ψοiμο[ μουρμουρ(oμοια φωvεs, κροδαoμο[ με
ιιs nαiαμεs 6f,oι oι nxoι βonθoUv στnv ovτon6κριon
τoυ oι.llματos μ€oα

Ιc

oπ6 τα μαγvnτικ6 nεδ(α' Εivαι onμαΠoU δ[vοvιαι σΙo σUγKεKριμεvo onμεiο ιOU σtιJμαΙoS

nου υιlοφερει Kαι τO ειδοnοιουv vα
ιoορροn[α, Αυτο

ιο αιoθαvειαι

αiiαξει εVεργεια

n

ρεφiεξoδoγοs, Αιoθαvε_
ται ιo oκ(ριιoμα' ιnv ιρεμουdα τn θερμοκραο[α ιου nοvου
ο

ιn φiεγμovri μεoο αιlο ιnv αφn ιιυv δακιυiωv ιου

Δεv υnαρxει nθειικn, n uορvnιικn, αvιαnoκριon, n
"εκιn αioθnon> ΠOU lρεlει vα εxουμε' θα δειξει τοv

δρομo
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Κε[μεvo' Μαρfu Mno0ρfiη

Το γhραs τρoμdζει τov dvθρcυπo'
Ειvαι fiQo ΠριV τoV θdvατo. Εκε[ nου n ψθορd αρxζει πfiξov
vα καvει αιoθnτh τnV Παρouσh τns

.,:lr,lir.lr..

1ι;,1l.]

1

l

q
l

ij:-

iμ'
.-rifu

ri r..:.i::::tl

.

'

r'i;,
,.;r,t

,,.

q'-

*} ,.Ψ "

:

;*1r

d*;
a" '*;1,

Evαρμ6vlon

πdρxoυv κdnoια μ€ρn nου μnoρε[s vα oυvαvτhoειS ΙoUS
αvθριi.lπoυs για τous ono(oυs ο xρovos €xει αρx(oει τnv
nιrτiπτnnrnn
nnnciα
ι|.Jνιy|
q γ ιι9

T6ιoια μ€ρn ειVαι τo voooκoμεlα n τα γnρoκoμε[ο,
Bεβα[ωs κοι oυvαvταs ιoυs nαπnoΟδεS Kαι ιιS γιαγιdδεs
Koι σιo δρ6μo και αιn γειτovια και nοyιoΟ. Στα vοooκoμε[α
6μωs, n α(oθnon ε(vαι διαφορετικi. Εκε( κρ€μοvται οno το

xεlfln του γιοιροιi, κροιo0v oφιxτd τα xεριο τωv voooκ6μωV γtα Vα τoUS nρoo6ξoυv,

Θα oοs nεριγραψω €vα διαfloγo nου €γιvε 6ταv ε[xο
ndει vα εnιoκεφτΦ 6vo δικ6 μoυ πρooωnο στo VoσoKoμειo.

H μnτ6ρα ιns κonεlαs dρxιoε vα κflα(ει, "Σι,bnα, γιοτ[

κflαιs' E(oαι εδιb, 6f,oι oε φρovτ(ζoυμε, μnV αvnσUΧε[s", H
κ6ρn nρoonαθoυoε vα εμψυxιiloει τn μnτι1ρο ιns, n onolα
ιiταv γ0ρω oια 85.
dκαvε εVτιΠωσn 6τι εκε(vn δεv αnοvτnoε αild
ιo
κεφαiι τnS Kαι κo(ιαξε 6ξω αn6 ιο παρdθυρo.
γ0ριoε
Ν4oυ

Π6ροoαv Λ[γα

κoιτoιjoε ιov

lεnιd oιωnis

iiιo

Tι κοτοninκτικ6 ε|vαι n noρεlα τωv αvθριlnωv vο γρd_
φετοι ι6oo εvτοvα εnαvω τoυs.

Ν4ιlιbvτos με ιoUS nΠικιωμ6voυs αvακαf,Onτειs με
n6oo oτoργιi, nερnφdvια αlf,d και ιοnειv6ιnτο αvαnoioΟv
τn

ζωi ιoυs.

Toυs δlvειs 6vα noτιiρι vερ6 και oου xορlζoυv τo nιo
γfrυκ6 ιoυs xαμ6γεfro. Σαv ιo nαιδιd. H αρxιi κοι ιo τ6ios
τns ζωfls ε[vαιιo (διo,

0 Atfred Zιegler [Εικ6vεs μιοs ιοιρικtis τωv

οκιιbv,

Zυρ(xn 1987) €xει nει: .10oo nεριoodτερo θαμnιi.lvετοι μιο
εnoxh αn6 τnv.|1βn, τnv nofrιjxρωμn θεd ιns vιoιns, τdoo
γ(vεται εnιδnμ[α

ιο εxθρικ6

oτn ζωri, τo γκρiζo xρcbμo τoυ

γflροτos,

αρdγει

ιjs γερ6vτωv".

l-1,|-1βn n

Παο

κοι κατdflαβο 6τι n μnτ6ρα τns

noυ ε[xε αρx[oει vα δυει' To κidμα τns

iτοv nια 8oυB6,

Aυτ6 τo γεγov6s μoυ δnμιο!ργnoε τn διdθεon vα
Yρdψιυ €vο αρθρo γιο τo γllροs,

Avαρωιnθnκα n6oα βιβliα Vο εXoUV ιrnπrnτri ιlln τl
,Exω
ιnv αioΘnon 6ιι δεv
γnραιειd. Δεv ιo 6ψοξο 6μωs

Ε[vαι σnμαvτικo vα ζoι1με γαRnvια Kαι
vα πεθα(vouμε γoflιivια

ε[vαι και ndρο nof,f,d

Τo γilραs ιρoμdζει τov οvΘριυπo. E[vοι fi(γo ΠριV τo
θdvατο, Eκε( πoυ n φθoρd αρx(ζει ni€ov vο κdvει οιoθnτri
τnv nαρoυolα τns. Εκε[ noυ τo oιbμα δεv υnακoUει ni6οv τo

μυαi6 και κdvει τn δικri τoυ διαδρομi. Τα κΟιτoρo vεκρci.lvovται oιγd oιγd, ιο αVoσoΠoιnιιKd αnoδυvομιbvειαι, n
onovδυf,ικn αιflin δεv μαs κροταει [oιο.

ιovloω

ιoυs οvθριi.:noυs
τo [διο. Kdnoιoι oργαvιoμo[ μnoρε(για κdnoιo ioγo vο φθαρoΟv oε nιo μικρn niικ[α, ιi καnoιoι αif,οιvα αργιiooυv nιo
Να

6τι δεv oυμβο[vει oε 6froυs

πol0. Εδιb παlρvoυμε μιο φυoιof,oγικri διαδικαo[α
εΠισnS, ειVαι oτι το ματιo τous
Θoflιilvoυv, το x6ρια γεμ(ζouv κnfl(δεs, τo μοfllι6 ooπρ(Λ,,τΑ

nnl l παnπτnnnπ
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ζoυv, oι ρυτ(δεs oυf,oκιi:voυv τo nρ6oωno Koι σKεφτnKo
nooo 6μoρφoι μoιdζoυv oι αvθρωnοι 6ταv γερvo!v,

H κοιvωv(α μαs υnοιιμd τo γriραs και ουτo οnoδεικvΟε_
ται αn6

ιιs niαoτικ6s εnεμβdoειs,

τn βιoμnxαv[α τnS oμoρ-

φιds fr αv θdf,ετε απ6 το dπειρα xρωμoτιαιd xοπdκιο γιο τn
oυvτfiρnon τoU oργαVισμoΟ ακ6μα και ιn oτιγμιi noυ [oωs
Kαι Vο μnV

xρειdζovιoι.

Δoξdζετοι n vιoτn, γιατ( βr1dnετε, τo γιiραs τo ακoΛoυθε[
θεωρo0με oτι loωs και

o θdvατos- Kαι oι αvθρωποι nΠ€ov

μετd τnv εγκoΘlδρυon ιns ζωris oιo φεψdρι vα ακoΛoυθnσει Kαι τo εiιξiριo ιns αθανοo[οs,

H ζωfr τoυ αvΘριi.lnoυ αρx(ζει με τn o0Λinψn, Εγκοταiε[noυμε τo dnειρo noυ δεv ι1xει διοoταoειS Kαι KαταRR_
γoUμε σΙn μhτρο, noρομ6VoVτoS αρκετο κovτα αιnv εvoτn_
Ιo: Ιo Πoιδ[ ε[vοι €vο

με τn μnτdρα. Aυτfi οκριβιbs n εv6τnιο

εγκαταΠεhεται βnμo nρos βfrμα κοθ oδ6v αn6 τo κεvιρo
πτnιr ncnl rnincl n

Εμπεlρ1α zωn5

Kατd ιov τoκετo, τo nοιδ[ εκδιιbκειαι β[οια με ιιs ωδ(vεs

αn6 ιn xιbρα τoυ nαρoδε[ooυ. oπoυ απoidμβαvε
φρovι[δεs, Kot με ιnV οnoκoπh

οiεs τιs

Mnv 6xovταs τn δυvoτ6τnτα
vα μαxαιριilooυμε τo Θ6vατo,
πo(ζoυμε ΠoKερ μ6xρι τ6flous

ιoυ oμφdf,ιου f,ιi.lρoυ, διακ6-

Πτειαι n φυoικn oιjvδεon με τn μnιερα και τn διατροφri'

Kαια ιnv εφnβε(ο τεflειιbvει n φdon

τOU nΠαιδιOΟ", noυ

Kαι γραμματtKd ε[vαι μ6xρι τ6τε oυδ6τερo. και γ[vεται

n

τoU

οτoμο

ιooo €vιovn, ιi.lαιε oι v6oι ξεκιvουv
nρos οvοζnτnon τoυ αif,oυ μιoου nου τoυs iε[nε.

ΠιστεUετ0ι (ειVoι σnμαVτιKo Vα ζoUμε γoΠnVι0 Koι Vα

"dvδραs",
Mετα ιn iflξn ιns εφnβε[αs, n oυvεlδnon 6τι

ιo

ε(vαι μιo6 fl αιεfr6s ε[vαι

ιov καιρo 6μωs, αnοκαf,inτετοι 6τι μdiΛov nρoκειτοι γιo τnV αifin, oκιερi nf,ευρα του εαυτoυ τo-s Tωρα nια
ltzlε

δεv ε[vαι πoΛf,oi noυ 6xoυv ιο θdρρos vα διαγvιboουv oτι

ndvιoιε τoυs iεlnει τo κοi0τεοo uιoo τoυs' δniαδn εκε(vο
noυ f,ε[nει vια vα οfroκinοωθο0v,

Στn μ€on

ιns ζωtis

6ρxετoι τo onoκoρ0φωμα. 0ι

φυoικ6s, δnfioδ6 εξωτερικ6s δυv6μειs, κι n αv6πτυξn τns
εξoυo(αs φΘ6voυv oτo τ6ios τous γιo xdρn τns εσωτερικfts αv6nτυξns.

|1

μετdβαon αnd ιnv εξωτερικn σιnV εσωτε-

E[vοι onμαvιικn

n εκπα(δευofl μοs, καθιbs onωs

nεθοivουuε ναinvια,'

ΠροonαθoΟμε vα αψοliooυμε ιnv κρlon ιns μ6ons nflικ(αs, Φoιε Vo μn μoS υnεvθυμ[ζει 6τι nδεv ndει diio, n 6τι

ζιυιi €xει Λδn nερooει και oιι γ(vειοι oιρoφh nρos
τo θdvοτo, 6ιι ιixoυμε τεiεo(δικα x6oει τn vε6τnτd μoS Kοι
6τι τo γflραs βρ[oκεται Πρo τωV θυριbv Ν46oα αn6 τnv dρvnn μιoΛ μοs

on αυτns τns φαοns τns ζωιis μαs αvοnτΟooovται nf,ιiθos
πρoβΛnμdιωv με τα onο[ο θα αoxoΠnθεl n ιαιρικn,

0,ιι ορvουμααιε vο oυvειδnτοnοιilooυμε, θα τo vιιbooυ.

noiυ oκinρ6τερα.

ρικn εξ6iιξn ε[vαι nρoδιαγεγραμμdvn αιο nρ6τυno' Koι τωρα
nρoαvοψ€llετoι n εΠισtρoφfi τns ψυxιis αιo onlιι τns. Mειd

με oτo oιi.lμα

τo μιod ιns ζω6s, γεμdτo αn6 nεριπfroκds τΦρα ακofloυθεl
το df,frο μιo6 ιns εξ€frιξns. Aυιo ιο αιdδιο αvαμ6vouv σUVει_

μαγικ6. Για τov γεροvι6τερο dvθρωnο αυτo θo onμαιvε αvα-

δnιd οι Ποο[ noυ διαφΟiαξαv τιS ΠVεUμoτιστικ6s τoυs ρ(ζεs,

voυΘεo[εs τoυ θο nρoidμβαvαv εγκα(ρωs καnoιεs oυμφορεs,

.O,τι

εμε[s θεωρoΟμε onμ6δι γiρατos κοι μειωμεvns

δΟvαμns, ε[vαι γι, αυιoUs ευnρ6oδεκιο. εφ6oov βi6πoυv με

διαφoρετικ6 μdτια τo σt6xo ιnS επιαιρoφis αιnv εv6τnτα.
Εκε( που o θ6vατos μds απειΠε[ ωs τo τ6Λos τoυ κ6oμoυ, γι
αυτοΟs ε[vοι φυoικd n€ροoμα oε μια διαφoρειικti μορφn
Οnαρξns. Εnoμdvωs, n τεΛευτα[α αυτι1 κρlon τns ζωis δεv

ε(vαι nρoβinμο. ΕvΦ εμεb nρoonαθοOμε oυiiογικd vο
δραnετε!ooυμε. Πιi,:s αif,ιΦs θα μnoρoΟoομε vα ερμnvε!σoUμε ιιS προondθειεs vο μακιγιdρoυv oγδovιdxρovουs
vεκρoΟs oαv εφιiβoυs;
lι4nv €xοvτοs

β6βαια τn δυvοτ6τnτο vα μαxoιριi.looυμε τo

θdvατo, nα[ζoυμε π6κερ μ6xρι τ6iουs, oτιs nρonγo!μεvεs
αn, αυι6v βαΘμiδεs.

Kiεlvoυμε ιoυs γερovτοιερoUS σε γnρoκoμε[α, μnορε[
Vα ΙoUS

αφfiooυμε ξεxοoμ€vουs

αιo κρεβdτι κ6noιoυ vοoo_

κομε[oυ, fr oκ6μα και vα ε[vοι μαζi μαs αγαvoκτo0με επειδti
oιnv ουo[α μαs υnεvθυμ(ζoυv 6τι θο βρεΘo0με κι εμε[s εκε[
nnl l ciιrnl nl lτni
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H γνιi:on Yιo τnV αvτιμετιbnιon ιoυ γnροτos Kαι

θοvdιoυ, nου ειoι κι οΛf,ιιbs ε[vοι υn6θεon οiωv μαs, δεv
θα nρ€nει vα αφoρα μοvo ιoυs ψυxof,dγουs ιi τoυs ιoτρoυs.

oγυvα[κα" ri o

τr

ilnn

,Oτov

n

μιiron κoflOnτει τnv 6ψoια, 6flo αflfldζoυv

κoιiφιon, για τoUS dflfloυs (oωs onμαvιικ6 κ[vnτρo oκ6ψns, 0ι

Αnαif,αγμεvοs αno τn δoυiεια ΙnS oιKoVoμιKns εξαoφdΛιons Koι ιωV κoυοααιικι,bv κoιvωvικιbv παιxvιδιιi.lv, θα
επαvακτο0οε τnv ποιδιdαιικn xαρd γιo καθε μυαιικo και
dκπfrnξn ιns ζωris.
To oυxv6τερο αvαφερ6μεvo αρx€τυnο τoυ γtiρατos ε[vαι
n nnrnΛ< rrfnnιiτnc

Στnv κoιvωv(α μοs δεv μnορε[ vα nα[ξει καvdvα ροio,
γιαι[ιo γriροs αγκιoτριbvετοι τ6oo nειoμαιικο oτn ζωri, oιε_
ρoυμεvo τns dvεons ΠoU XoραKτnρiζει ιοv ooφo γ6ρovια,
Eivαι ooφοs, γιαι[ onωs ε[nε o ΣωκρατnS, <εV o[δο' 6ιι
ζωi ε(vαι κdτι noiO nεριoo6τερo αno

ουδ6v o(δο, και γιατ( n
γvΦon και δρdon,

Σε μιο κoιvωv(α τωv δραoτιiριωv makers, oι ooφol
θα nιαv

nοi!

δυoορεoτοι, γιατi θα αμφιoβnτoυoαv
oυvεxιbs αυτi τnv κonιαoτικd oκnvoθετnu€vn δodon.

γ€ρovτεs

Bιβnιoγραφ(o, POvιιγκερ Nτ6iκε, H ooθ6vεια ωs γflιilοoo τns ψυxtis,
εκδ6oειs Π0oιvos K6ouos'

Δlατρoφli

f,.],

'|,

γi

ioι

μαs nρ€πει

vα σUVειδnιoΠoιnoουμε nοiυ

αniο βαθιd

και nρακτικd 6τι n διατρoφri μαs ε[vαι το βαoικ6τερo κομμdτι

για τn βεiτ[ωon τns υγε[αs μαS Kαι ιns εμφαvιotis μαs.
|-1 διαιρoφn γivεται n
για Vα Rειιouργnoει n

"βεvζ[vn"
μnxαvιi noυ i€γεται oιbμα, το κοΛlυvιικd γιο vο oμoρφυvει n
εμφdvιon μαS. τo oυvτnρnιικ6 γιο vο κραιnθoOμε v6οι, Πof,!

αnid, θα f,6γαμε 6ιι oι τροφ6s ΠoU αRKαRoΠoιο0v lδnf,αδn
απoτoξιvιbvoυv, καθαρ[ζoυv] ιo α[μα μαs ε(vαι ιo φρoυια, ια
iαxαvικd και τo vερ6, Αυτεs οι τροφfs nξεnf,εvoυv" ιοv
οργαvιoμ6 μαs, δlvoυv αιθdρια 6iαια, αρο flεnιεn[f,εnτn
εv€ργεια' xριilμα dρα niεκτρoμογvnιικri εv6ργειο oτα κιjττα-

ρα μoS, εξαιρετικn noι6ιnτα vερoΟ, αρα εvυδατωon

oτo

oι,bμα μαs, ovτιoξειδωΙιKd oτoιxε[α, dρο βonθεια εVαVΙιo
oιnv oξε(δωon, <στn oκουριd", oτn γhραvon,

Kοf,ο θο ε[vαι vο ιρωμε δυo με ιρ[ο φρo0ια ιnv nμfρο
ιο φογnτd μαs, καθι,bs και vα θυμoμαoτε vα

oοΠατο μοζi με
nλrnl

ll

lc τn ιrcnΛ Πn|
,,--| cvn|

|| |c n\/Λ\/1n ΠιVOVτOS
αVαγKn, niιrnιrταc τo Koι oXι
-,ιoUμε

(KoταΠιVOVιαS τo,,,Εισι, δlvoυμε στoV oργovισμ6 μοs

ιιs βιιαμ(vεs

olεs

και ια oιoιxεlo πoυ xρειοζειαι γιo Vο vιιiθουμε

υγε[α κοι vο εxoυμε

nοiJ κοfri

εμφdvιon,

Εnlons, 6ταv o oργαvιoμds μαs ε[vαι uκοθαρ6s" και εxει
6iα τα oιοιxε[ο noυ ιoυ ε(vαι αnαρα[τnτα, αvτιδρd καiυτερα
σε oΠoιαδnΠoτε θεραnε[α, καθιbs κοι oε 6lεs τιs οvdγκεs και

ια

ερεθ[oματα, σκ€nτεται

καΛΟτερα, vιιbθει nιo ωρα(α και

nΛn RcΛτlrirιinιrτnl
v,

'e

Pe'

Γι αυτο οnωs εiεγε

κοι o |nnoκρατns, <ro φ6ρμακo ooυ

vα ε[vαι η tρoφη σoU Και η τρoφη σoU τo φ6ρμακo ooυ"'
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