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τα Vεα τoU Δ.Σ.
AγoπητoΙ Συvdδeλφol, Xρloτ6q Av6oτη

Εivαι oe 6λoυq μoq γvωoτ6 Πωq τo nρoγμoτικ6 v6ημο τηq
Avdoτοoηq, εivot η οvαδυ6μevη oτdoη, η αvoδlκη καl η

οvιbτeρη oτdoη, κdτl γlο τo onoio 6λoι eμeiζ oτo oυλλογo
αγωvlzOμooτe vα απoκτηoouμo Kα| vo μeτοδιi:ooυμe!! oλη
oυτη η nρoondΘelo μoq φoνηκe τo τeλeυταio xρovικo
δldoτημo μ6oo οπ6 δldφoρo oυμβ6vτo, κoΘιbζ κol αno τov
τρ6no μe τov oπoio αυτd eξeλixθηκov..Εvα 

αn6 τα βοolκ6τeρα oυμβdvτα ΠoU μοq 6φορe

"AvdστoσΠ,, ητοv η ημeρiδο μοq, η oπoiο e[xo nραγμoτlκd
lδlαiτeρη οnιτυxiα καl evδιoφ6ρov. Meoα οn6 αυτη τηv

ημeρiδo oκoOooμe καlvo0ργtα nραγμoτα και oυzητηΘηκov
evδIoφeρovτα Θ6μoτo. Aπoλα0oαμe αρκeτoOq απ6 τoυq
oυvoδeλφoυq μαq, ol ono[ol
eδωoοv nραYμoτlκd τov κoλ0τερo
τoυq eαυτ6. 0 Σnιjρoq
Δημητρdκoυλαq μoq μ(ληoe oxοτlκα
μe τlq v6εq 6ρeυveq κol τtq

eξeλiξetq on6 τo eξωτeρtκ6, o Γ.

Πoλυοxταρ[δηξ Uαζ "αvοoτησθ" σe
ox6oη μe τlq τexvlκeq, μ6oω τωv
onoiωv o Θεραneυτηq κοt
enoγγeλμοτΙαq μnoρei vo βoηΘηΘεi
κοl vα eξeλlxθei. 0 Mιxdληq
Kuρlακiδηq μog θιiμloe τηv
oλloτtκ6τητο, τηv oπo[α δev nρ6neι
vο ξexvdμe oτη zωη μαq, στ|q

Θeρoπeυτtκdq μοq nρoΘeοelq, ολλα
Kο| στo enοYγeλμd μαq. Εvιb o
κ0ρloq NΙκoq Tzιilvηq Ko| o κυρloq
Niκoq Koτotμnθρηq αv6nτυξov
δldφoρο θ6μoτο noυ αφoρo0oοv
τoυq eπoγγeλματ[eq
Peφλeξoλ6γoUζ Kα| τo ooφολloτlκd
zητημoτα.

Φ6τoq ru ΣΕP en6λeξe vα βραβeaoeι φeiq
κυρΙeq (κρατoav υq υμηuκeg πλακ6τeq), noυ
διακρΙvovtαt Yια tηV Πρoσφoρα rcυq oτηv
Peφλεξoλoγiα κdθe xρ6vo, xρ6vια rrbρα!

An6 αριoτeρd, η κ, Kiττυ ΣιμΙτα (l6ρυuκ6

μ6λoq τoυ ΣΕP, δι6doκeι oτη ΔloΔ0), η κ'

Πoaλη Καλπακη (''6nαιξε'' πρωteaovτα ρ6λo
oτηv 6ρeυvα oτo Ωvdoen) καt η κ. Avvα
Παvταzoπoaλoυ (Δrcυθavtρ tα Σnoυ6tΔv τoυ
ΝHS)' Συγxαρητηρlα κα t eυxαρtoτoaμe!

Kαθιbq κα| γ|ο τηv τlμη ΠoU μoq 6κove.,Εvο 
dλλo nρογματlκd "αvοoτdσlμo" γeγov6q ηταv η

μeγdλη entτυx[o τoυ oωμοτe ΙoU μοζ στo δlκοoτηρlo τoυ
oυvαδ6λφoυ μoq, κ. B. Γtdτolκα οτηv Ξdvθη.
ΠρoeτolμοoτηKαμe KoI oυvτovιoτηκoμe σoV oμdδα γlo vo
τov υπooτηρiξoυμe, eκnρooωnιbvτoq μoζ στo δlκοoτηρto o
Σn0ρoq Δημητρdκoυλοq. Bdzovταq τα δυvoτd τoU KoI

καταφ6ρvovτoq o oυvdδeλφ6q μoq vα αθωωθe[ κοl η

ρeφλeξoλoγiα γlα ακ6μo μΙο φoρd vα δlκοlωθe[ !| oπωg
ξ6,ρeτe 6λoι τo 6e6ικαoμ6vo eivαι v6μog και
ιoxυρrt απoφαon!!

Επioηq oαq evημοριbvoυμe 6τl τo
Εnογγολμοτlκ6 Σωματeio
oργοvιbveτοl καl eξeλ[ooeτοl
,κdvovτoq 6λeq τlq οnορoiτητeq
κιvηoetq κoι ρυθμfoetq noυ
xρειοzovταl, γlα vα ε[μooτo 6oo τo
δυvατ6v nlo δυvατoi !!

T6λoq, oαζ evημeριilvoυμe 6τl
ακo0γovτoq ποvτα το otτημοτo καl
τlq οvdγκeq oοq, exoυμe ορxioel vα
κoλo0μe oυvoδdλφoυq αn6 τo
eξωτeρlκ6. Me μeγoλη μoq xoρα
oοq οvακotvωvoυμe 6τl μlo on6
ουτeq e[vαl η |nga Dougans, μ|ο
οξ16λoγη oυγγροφeoq noλλιilv

βlβλiωv κol eπoγγeλματlκιilv
enπυxtιi:v oτηv xιilρo τηq, ΠoU

nραγμoτtκ6 6xel κdvel δtατριβη
oτoυq μooημβρlvο0q oe ox6oη μe
τη ρeφλeξoλoγiα.
Θo eρΘel oιlζ oρx6ζ Σonτομβρioυ
oτη xιilρo μoq Ko| Θα μog
πρooφ6ρel evα oeμιvdρlo μeoω τoυ

Τo πlo oημαvτIκ6 Yeγovoq τηq

ημeρiδoq ητov η τlμη πoυ μοq eκove
η Xdvve Mdργκoυαρτ η ono[o ηρΘe καl μoq μΙληoe γlο
nρoxωρημ6vη Peφλoξoλoγiο, μo noλιi oυγκeκρlμ6vo αλλd
τουτ6xρovo αvολυτlκ6 τρ6no, μeτoδiδovταq μοq, noλ0
6μoρφο τηv τeρdoτlα eμnelρ[o κol τlg γvιi:oelq τηq .,Hτov
oημovιlκη η πoρoυoiα τηq, γlοτi μoq 6δωoe ιδια[τερeq
nληρoφoρieq. Eδιil πρ6nel vο enιoημdvoυμe 6τι eΙδαμe γrα
μtο dλλη φoρd 6τι τo onineδo ρeφλeξoλoγiοq στηV Eλλdδο
eivol ndρo noλιj υψηλo, oε τ6τoιo βοθμ6 noυ δev τo
6xoυμe oυvelδητonolηoel oκ6μα KclI o| Π|o 6μne lρol κοl
παλloi ρεφλeξoλ6γoI.
H Ko Xdvνe Mdργκoυορτ μoq μiληoe γrα πρoxωρημ6vη
ρeφλeξoλoγio voμizovταq nωq δev τα eixομe ξοvoκoιjoeι.
Aρκeτd αn6 ουτd 6μωq, ηδη e[voι γvωοτd οτoυζ,Eλληveq
αn6 τo παρeλΘ6v (oq μηv ξexvdμe τηv πoρeiο τηq

ρeφλeξoλoγioζ στoV τono μoq αn6 τo αρxαio xρovlα ).

Ειλlκρlvd τηV eUXαρ|στo0μe γlα oλo αυτd nou μoq ι1δωoe

oωματeioυ, oε εξolρeτlκη τιμη, γtατΙ 6πωq 6λot
κοτολοβοivoυμe κοl γvωρizoυμe δev entδlιbκoυμo
eμπoρlκd κ6ρδη οτo oωμοτeΙo, αλλd τηv αληΘtvη
nρooφoρd oe 6λoυζ μαq.
onωq βλ6noυμe 6λα efvot αvooτdo|μο Kα| η αvdoτooη δev
eivαt μ6vo γ|ο τηv Kυρloκη τoυ Πdoxo, oλλd μαξ τηv
nρooοφορe o Θeoq διi.lρo γlα κdΘo μ6ρα, γtο τo μ6λλov
καl αlιbvlο Ko| τo σημαVτtκo eivαι 6τl μnoρo0μe vο τηv

βρoιjμe oe κdθe oτlγμη καt oo κdθe κοτdoταoη τηq zωηq
μαq.

Me noλλη αγdnη κol oeβooμo oe oλoυq οoq
eκ μ6ρoυq τoυ Δ.Σ,

0 Πρ6eδρoq

Dr. Kυρloκiδηq Mlxdληq
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Aρκeτα μ6λη τoυ oωματe[oυ μoq οκδηλωoov τηv enlΘυμΙο
vo διοργovωΘei 6νο οeμlvdρlo υn6 τηv olγiδα τoυ ΣΕP.
ΠρoonοΘιbvτοq vα lκοvonolηoouμe τlq e nlθυμieq ooq
μe τoν κολ0τeρo τρoπo ξeκlvdμe μe την οκ6λoυθη προτοoη:

H.|vγκα Nτoυγκαvq |lnge Dougans) oε ouveργαoiα
μeτo Σ.E.P, Θα δloργαvιjooυv δlnμeρo oeμιvιiρlo
(workshop) oτlg 6-7 Σenτcμβρioυ oτnv AΘfvα μe Θeμα:
,,Avτlμeτιbnloη τηq eve ργe |αKηq oυμφ6ρηoηq κατd μηκoq
τωv μeoημβρrvιjν μεoω τηq ποροτηρηoηq oυμnτωματωv
κol oημαδlιbv oτo nρoοωno, xeρto κοl π6δto.'.

Πolα Εivαt?
H'|vγκα Nτoυγκανq, ουγγροφ6αq καl nαγκooμΙωq
ovoγvωρtoμεvη oμlλητρlο oτην Peφλeξoλoγiα, γeνvflθηκe
κol onoυδoοe οτηv Δαviα. H καρ16ρo τηq ξeκivηoe τo 1981
oτοv πlοτonolηθηκe ωq Peφλeξloλoγoq oτηv Konεγxαγη.
Tov 0κτιi:βρlo, τoυ iδloυ 6τoυq,

μετovooτeυoe oτηv Noτιo Aφρlκη
καl οvolξe τo δlκ6 τηζ γροφeΙo
Peφλeξoλoγiοq'

To 1983 ξοκivηοe τηv nριi:τη oxoλη
PeφλeξoλoγΙog oυvδυαzovτοq oτηv
eκnoiδeυoη τηv Θeωρiο τωv Klvezlκωv
Me oημβρlvιilv, μe τo ovoμα Δleθvηq
Aκoδημio Peφλeξoλoγiαq καl Θeρoneiοq
Meoημβρlνιbv (|ARAMT). H nρωτonoρlακη

τηv αφooiωoη κοι μακρα nροoφoρα τηc (1985.2002) ωq
tδρυτtκo μι1λoq τoυ oωματeioυ.
To 2002, Kα| τO σωματe io AoR τoυ Hvωμ6vou Bοolλεiου,
τηq αneνelμe oυμβoλlκd, δωρedv 5ετη eγγραφη oτα μητριilα τoυ
ωq αvoγvιbρloη τηq noλυeτoυq nρoοφoρdq τηζ στην
Pe φλe ξloλoγiα.
Anο τo 1991 6ωq τo 2004 exel μlληοer oe 11 Δleθvη
κot ΕυρωπαΤκο oυvθδρto, oπωq AoR, |CR κol R|ΕN,

ολλο κοt τo 1995 oτοv Kοvοδα, ''3" Πογκoομlo Συveδρlo
|oτρlκo0 Beλovloμου καl Φυolκηq lατρlκηq,..

Πeρlex6μevα Workshop
|\4doο απ6 xρovlο nρoκτlκηq εμnelρiαq καl παρατηρηοηq
τωv oυμπιωμdτωV τωV neλατιilν τηζ, η 

,|vγκα 
δtαnΙοτωοe oτι

υndρxel oxeoη μeταξυ τωv Meoημβρlvιilv τηq Πορoδooloκηq
Klveztκηq |ατρlκηq καl τηq Peφλeξoλoγiοq. To κoμβlκo oημe iο

eiναl η lδeα τηq nορoυoiοq των
eνe ργe tακιi.lv καvολlιilv (μe oημβρlvoi
zιiveq) oιov Beλovtoμo Kα| στηV
Peφλeξoλoγiο αvτiστotxο.
Kαl τα δ0o λelτoυργoυv μe βαoη 6τl η

zωτlκη evdργe lο δlοoxize l τo oωμο μεoω
κovαλlιilv (μovoπoτtιbv) μe oκρiβe lo κοl
τdξη. Kοl το δυo πloτeυoυv oτl η οoθevelο
nρoκολeiτot onο "μnλoκαρΙσμ]οτο" τr|ζ

eveργelακηq ροηq oτα κοvdλtα αυτd.

nρoοπαθelα τηq Aκαδημioq vο oυvδυdοel τηv δυτlκη
κol αvoτoλlκη πρooι1γγroη οτoυq μeoημβρlvoυq καt τηv θeωρiο
τωv 5 oτolxeiωv eivοl πoυ τηζ eξooφαλroe nληρη αvαγvcbρloη
5", enlneδoυ, δleτηq ovιiτeρηq eκnαiδeυοηq απ6 τo Ynoυργeio
Πolδeiαq τηq N' Aφρtκηq, wwt,t,.saqa.org.za, |.D number
36204.

To 1985 δημloυργηθηκe τo ',South African Ref|exo|ogy
Society,,, (www.sarefIexoIogy.org.) στo OΠoΙo

κol δlετeλeoe μιlλoq τoυ δloικητlκo0 oυμβoυλioυ 6ωq τo 2002
(17 xρ6vtα!)' Tηq δ6θηκε e lδlκo βρoβeio αvoγvωρΙzovταq

.Evα 
τυπlκo πoριiδεlγμα civαl ol πcρlπτωoeιg γυvαlκωv

ol oπoieg uπoφ6ρoυv απo oδυvnρo0g, 6,vτovoυg καl
ιiτoκτoυg κιJκλoυg πeρloδou. Σuxvιi oυvoδε0ovταl απ6
oδυvαμio απωλelαq βιiρoυq, αυvεxlig δiψog, επ6μβαon
γ6vατog, φλeγμovn τou Θυλιiκoυ τnq μeταταρσ!oφα-
λαγγlκfq ιiρΘρωong τou μεγιiλoυ δακτ0λoυ τoυ πoδloιi
(κ6τol), κλπ. Kolτωvταξ τnv Θeωρiα τωv μεonμβρlvωv
κα| τωv 5 oτolxεiωv, oλα τα oυμπτωματα oxeτizovταl
μe τov Mεonμβρlv6 Σπλnvο.Πιiγκρeαq υπoδεlκv0ovτog
πlΘαvn δlατοραxn oτo επiπeδα oακxιiρoυ.
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l.:: :ntβεβolωveταl nαροτnρωvτoq τα x6'ρlα, n6δlα καl
_'- i nn

- . -- .-. μeoημβρlvιjv βoηΘα τov Peφλeξloλoγο vo
' .. --- ολοκληρωμεvο τo μovoποτt τηg αoθι1veloq.. 1.: -ι',ολo oφeλoq στoV evτoΠ|σμ6 προβλημοτlκωv

' " _ ' :λλα Kα| στηV κοτοvoηoη μeγαλoυ ορlΘμητlκoυ eUρOUq

- -, - , 
-]OU πlθαvov e ΠηρεαZOUV τo oωμο.

' .] ] :::μμο τoU σeμ|Voρiou exel ωq eξηq:

--::: 1:
_ ::-:: τωv μeoημβρlνιjv - Θeωρ1α καl onμεlωoelq

. . '.-::lvoi καl Ζιilveq

. l . _ '.: ,lο καt Eoωτeρlκo[
.. - --:: vο[

r ], .- : τo; Γlv-Γiονγκ
. -:.::,:ο Chi
. - '. ]] σμaτο κοτα μηκoq

-.:"uβρlvιbvr l--::ωv5σΙO|XeiωV

- _. Qn,',n, πτn nnΛJP|νν νιν,,P-σωΠ0,
-.: : .: πoδlα - Θeωρiα καl

:. ρ ε lωoelg

- -.:.μβρlνοi Xοληδoxου K0oτηq -

.-].-: KO| τo στOlXeΙO ιoυ ξι-iλου -

:. μεlωoe lg
. :.-']1ση eVeργe|οKωV

.. ]J σμοΙων αΠ0 τIq γρομμeζ
,'. _J]σωΠ0.

. . 
._-,'ολ0nτOUV o| φOUσKαλeq

. : - .:λoq,/τ0λοq γlo τα Πoδ|ο σOζ
. ---..,rxlδeq KλΠ. στο X6ρlo

. . -::ημβρlvoi Στoμαxo-
' _-rηvοq/Πdγκρeοq κοt τo
. .: c τηq γηζ - onμelωoetg

. . -'ε πτn nnΛπr.rnn

. .]- vυxlo πoυ μeγολωvoυv μη φUσ|oλoYIKd κλπ. oτo ποδlα
r " :.:]:aσe Iq VUX|ωV τωV δοκτ0λωv τωV Xορ|d]V.
. -:rΓμβρ|Voq ιou oτομοxou σe σXeση μe eπeμβαoεlq oτo

. _-4.

- '..ρα 2.
: ..:1μβρlVoΙ 0UρoδOΧoU K0oτηq - Νεφρoι1 Kα| τO στo|Xe iO

''..]OU-αnμelωoelg
. - :..ic ιωv μαλλlιilv, δovτlιilv Kαι VUX|ωV ωq oημαδlα oτo

_ , _ --i]0
. 

] 
- - . 

ιοl πρoβληματο τOU μ|KρoU δακτ0λoυ ωq oημαδlο oιo

. : :::'οιo Vι]X|ο ωq σημdδ|α στο Xe ρ|o.

' -. '-.μβρlνοΙ Πvoυμovωv και Παxeωq Εvτeρου
. . ]τOIXeiO τoU μeτολλOU - onμelωoelg. - :-,^μοταoτοnρooωno

ο Δlαβοzοvτoc το πoδlο
ο Δlαβozovτoq τα xeρtο

7.0l μeoημβρlvoi Kαρδlαq, Λenτο0 Εvτερoυ, Πeρlκορδioυ,
Tρlπλo0 Θeρμooτη κot τo oτotxεio τoυ μeταλλου.
onμεlωoelg

. Koκκlvα μαγoυλo κol μ0τη oτo προoωno

. Kοκκlvο καl lδρωμevo xdρtα

8' t-] oυveδρiο μe ιOUq μeoημβρlvo0q - Πρακτlκn eξιioκnon

Πeρtoooτeρεg nλnρoφoρieg oτnv loτooελiδα:
httρ: / / www.vacuf Iex.com

Eγγραφεg
oool eπlθυμoιjv vo nαροκoλουθηooυv τo
οeμlvdριo Θα nρenεl VO KαταθeσoUV
0Λ0KΛHP0 τo πooο οτov λογαρtοoμo
τOU σωμοτeiou μdxρl τlq 31 |oυλiou,
Τo onoδelκτlκο τηq κατοΘeoηq vo
οταλeΙ μ6oω φoξ οτα γροφeΙα τoυ
σωμοτei0U Kο| Πρ0σeρXoμεVo| στ0
oeμlvdρlo να το exeτe μαzΙ οαq.
Aρlθμoq Φοξ: 210 645L532
AIPHA BANK αρlΘμoq λoγορlοoμου:
119-002101 162530

Tlμcq
Τo oe μιvdρlο μnoρo0ν vο
lορoκoλουθηοουv Οool θxoυv
oλoκληρωμevη βοolκη eκποiδευoη
οvογvωρloμevη οnο τοv ΣΕP.
Το μeλη θο φeρoυv μαzi ιoυq
ιηv Peφλeξoλογlκη τoυιoτητο τoυq,

η oΠοiο eκδiδeτol oπo τηv γρομματeiα
τoυ ΣΕP. Σπoυδαoτθq οl οnοΙol exoυv
oλoκληριboel τo 1" eτοq οτo μdθημο
τηq Peφλeξολoγiοq, μnoρo0v Vα τo
noροκoλουθηοoυv αρκei Vα φeρOUV

Meridian Drsorders

';,,

/,
/'; (
\\

βeβαiωoη φoiτησηζ οπo τηv οvογvωρtoμevη απo τo ΣEP oxoλη
τouq. Meλη ΣEP καl Σπουδooτeq 1"" eτoυq 180 Ευριb
Mη Mdλη (οnοlιeΙταl βeβαiωoη oλoκληρωμevηg eκnαiδeυoηq
απo ιηv oνoγvωρloμevη οn6 τo ΣΕP oxoλη τoυq') 240 Eυριir

Σt nv τ ι μ n oυ μ n eρ ιλα μ β civovτα ι:
το δ16ακτρα, τo μeταφρασμ6vo oτα Ελληvtκd βtβλio τηq κ'
Ντoaγκαvq, μeταφραoμeveζ oημcttiloeιζ, καφξδeζ/τodt,
αVαψυΚrtκα, nλοiαια σV0t<, ΠισtoΠoiηoη παρακoλoaθηoηq,
To oeμtvαριo θα δοθei στα AΥYλtκα και θα μeταφραzeταt oτα
Ελληvικα' To Σωμαrcio euxoρισrci τηv κ, Avvα Παvτozonoaλoυ
(ΝHS) και τov κ' Σταθη Λαzαρη (Δl0Δ0), γtα τηv ΔΩPΕAΝ
παραxιbρηoη τηq αiθoυoαq 6t6αoκαλiαq και του βivτeo
πρoβoλeα αVtισtoιXl για rc oeμιvαριo'

Γlo περloooτeρεq nλnρoφoρieq eΠlκoIvωv|iστe
μe τov ΣnOρo Δημηιρακoυλα, 6936 163 040
http://spiros-ref Iexo|οgia.bIogSpot.com/



Aυτ6 το dρθρo οvoφeρel ιρ6noυq γlο τo πιbq μΠoρeiτe Vα
δoυλeψeτe μe τouq αγxωμevουq neλoτeq σαq Kαl neρtγραφel
τηv οημοοiα του vα eioτe lκοvοi vo τoυq nροοφeρeτε
κοlvoυργleq nληρoφoρieq oxeτlκο μe τo στρeq.

To dγxoq γ|α τouq neρlοooτeρουq αvθριbπoυq οτlq βloμηxοvlκ6q
neρloxeg τoυ nλανηιη eΙvαl μ6ρoq τηq καθημeρlvoτητdq τoυq.
Kolτιi-lvταq μ6oο oτlq εφημe ρlδeq τηq Δοvioq τoυq τeλe υταΙoυq
δυo μηνeq, δ0oκoλα θο βρouμe Θeμα nου νο μην eμneρlοxel τηv
evνolα τoυ oτοec.
Στlq H.Π.A, η οθvικη αoφολe lα eκτlμο πωq κοθe μeρο evο
eκατoμμυρlο AμeρlκovoΙ αnουotαzoυv οπo τηv eρYασiO τOUζ

eξαlτiοq τOU στρeq. Aυτo κooτlze t oτηv κotvωviο το e vιυnωolακο
nοoο τωv 150 δlc δoλαρiων τοv xρovo,
Tην πeροομt1vη δeκαετiα eiδαμε μlα ραγδαiα οιjξηοη oυμβo0λωv
καl θeροπeυτιi-lv που πρooeφeραv βoηθelo οe ογxωμevα dτoμα.
Τo oτρeq μανατzμevτ exεl γivεl μ6ρoq τoυ μovτeρvoυ
λεξlλoγiou'
0l ρeφλeξoλ6γol 6xoυv οημαvτtκo ρολo vα nαiξουv oe ουτη την
οvdπτυξη.,Εxoυμe eξαlρeτrκd eργαλeiα γlo vα βoηΘηooυμe
οvθριbπoυq vο μelιbooυv τα eπineδα τoυ oγxoυq τoυq.

Γe iωon
nρωτα αn' oλα, τo 6τl eργοz6μαoτe oτο π6δlα βoηΘd τoυq
πελοτεζ μαζ στO vα eπloτρ6ψoυv οτηv καταοτoση τηq αioΘηoηq,
evωoηq μe τlq ρizeq-γe lωvovτol' Aυτ6 μπoρe i vα οκoιiγeτοl -κol

oντωq eτol eivol- noλ0 αnλo, αλλα οπoτeλei evo oημαvτlκo
πριiτo βημα οτo vα μelωθei τo oτρeq.

ΠαOon τnξ σκ6ψnq
Aπ6 τηv eμπelρiα μoq, eivαt μlo κoλη lδeα vo zητdμe ono τουq
oγxωμevoυq πeλoτeq μοq Vα eΠ|Kevτριi'lvovτοl oτο οωμo τouq KoI

lδlαiτe ρο oτο π6δlα ΙoUq τηV ιi.lρα τηq Θe ραne iαq. Zητηoτe τoυq
,,vα αφηoουv τo κeφαλl τouq,, KQ| vα oταμοτηoουv vα
oκeφτovταt. Τo eπineδo εveργeloq μoq enηρeαzeταt lδlοiτeρα
οnο τlq oκeψe|q μαq Kο| τηv oυγκevτρωoη, ουτo exel
αξlολoγηθei enlοτημovlκα οπ6 πoλλo0q eρeυvητ6q.
Πtoτe0oυμe πωg τo θeρoneυτlκ6 απoτ6λeoμα eπηρedzeταl
lδlαΙτeρα 6τοv υπdρxεl καl πρακτlκη ουμμετoxη αnο τouq
πeλdτeq zητωvτoq τοUq Vα ouγκevτριiooυv τηv nρoooxη τoυq
καl την πρ6θeoη τoυq oτηv oυveδρiα, enlτρ6πovταq oτov eαυτo
τouq Vα αIoΘαvθo0ν ιo eveργεlοκ6 τoυq eπineδo τ6οo
εoωτeρlκα ooo κοl οωμoτlκα.
Kατα την απoψη μαq η ουvεδρiα θα ηταν nto αnoτeλeoματlκf αν
ol neλατeq δev κotμοvτουoοv, eφ6oov η ev6ργelα τηq
oυvelδητ6τηταq τoυq δυvαμιbvel τηv θερoneυτlκη διjvαμη.

Τo oτρeg eivα| eΠiσng xnμlκn αvτiδρασn
ΠoλλoΙ ovθρωποl πloτeυoυv Πωq τO στρeq eivοl evο καΘαρα

ψυxολογlκo φοlvoμevo κοl εκπληoοοvταl oτοv μαθαivoυv oτt

exet vo καvel eπiοηq μo τηv xημeΙo του oιbματoq. H φυοtoλoγlκη
πλeυρα τoυ οτρeq δlευθυveταl αnο το AΝΣ καl τlq oρμ6veq τηq
οδρevολivηq κol τηq κoρτtzoληq'
Av βρlοκoμαoτe σε στρeq γ|ο μ|ο Πορατeταμdvη πeρioδo xρovoυ
- κοl vlιbθoυμe xρovlο ,,κυvηγημevot,. - θα καταληξoυμe σe μ|o
καταoταoη eξαvιληoηq. Tο ουοτημοτo του οιilμοτoq δev μπoρoUv
vο διαιηρηooυv τov eντovο ρυθμο καl οl ορμ6veq ΙoU στρeq
xοvουv τηv eπiδρooι1 τουg μeτα oπο μlα ιbρο κοl ορxizoυv vο
οπoδυvαμιbvουV τo αVoσOΠO|ητlκo μαq oυoτημα κol noλλι1g
dλλec δloδlκαοiec.
Αν η oτρeοογοvο κοτdoτοoη oυνεxizel, καπolα ατομα
uπoφθρουv αn6 oλoκληρωιlκη κοτορρeυoη κοl παΙρνel αρκeτoυq

μηveq μεxρl vα eξαφαvloθo0v το oυμπτιi-lματο, H οπιi.lλe lο μvημηq
eΙvol oυvηθηq eκδηλωoη κol μnορεΙ vο δlαρκ6oel μexρl κοl evα
xρ6vo επelδη τα veυρlκd κιlττορα οτov εγκeφαλo enαveρxovτot

μe αργ6 ρυΘμ6.

To αυτ6voμo veuρlκ6 σιiστnμα
Επelδη τo ANΣ nαizel oημαvτlκο ρολo oτo oτρeq Θα κorτdξoυμe
τρ6noυq με τouq oπoioυq μπoρo0μe vα απeυθυvθoυμe oe αυτo

μe τexvlκ6ζ ρeφλeξoλoγiαq,
Το ANΣ e Ιvοl τo υπooυve iδητο ,-..

μι1ρoq τoυ νeυρtκoυ ουοτflματοq
καt αnoτeλεiταl ono δυo μθρη: το
ουμπαθητlκo κοl τo
nαραουμπαθητlκo veυρlκο
oυοτημα. Aυτα τα δυo μeρη
πqizoυv αντiθeτουζ/
oVταYωV|στ|Ko0g ρoλoυq κοl μtο
loορρoπiο μeταξιj τoυq e ivοl
κρiotμη γlα τηv ομoλη λe lτουργiα
τoυ οιbματοq. Tο ουμnαθητtκo
eivαl δραoτηρlo oτοv κoiμe
εv6ργelο, δηλοδη η οvτΙδροoη

μοXηq η φυγηq. To
nοραoυμποθητlκo oυoτημο οπo
τηv dλλη eivαt υne0θυvo γlα τηv

?,: '.:

Ξ'' :

:Yl,lΠ4ΦΗnι{ο !YΣ, nAPAΣγι4nAΘtlIι : : :

e|κ6vα 1, Aυτ6voμo ΝεUρ|κ6 Σοστnμo AI!:

oπoκοτ6oτοoη τωv οπoΘeμdτωV μαζ, τηV π6ψη, τlq
enlδlορθωτlκ6q eργοoieq Kα| ΙηV αVοΠαρoγωγη. Σe κατooταoη
στρeq η zυγαρtd exet γ0ρet Πρoq τO oυμnoθητlκο, μe υneρβολlκη
δραoτηρloτητο oe αυτo τo ουoτημα. Aυτfl eivαl η φυοloλoγικη
nλeυρα ιου oτρeq. Kοlτιbνταζ τO αVατoμ|Ko oxeδto τoυ ANΣ
(εlκovα 1) nορατηρeioτe Πωq Ko| ot δυo nλeυρ6q τoυ ANΣ
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.. , rΠO ιοV eγK6φαλo KO| τoV Vωτ|αio μUολ6. Tα K0ΙΙαρα

--_cθητlκωv νeυριbvωv βρioκovταl oτov vωτloΙo μυελ6
- -'- 1ου θωρακtκoιj κοt 2oυ oοφuικo0 εvtil τo

. ---:θητlκο oιjoτημo exe t τlq ρΙzeq τoυ oτo eYκeφολlκo

..-: {O| στo ΠUeλ|Ko nλeγμο μετoξι] 2", leρο0 κoι 4",leρoυ.
, .: nερlοxeq xρηolμonolo0μe Kο| στο πeλμoτα oτα

.- ''] οVαKλαστlκα oημeio γ|o Vα Xθ|ρ|στoυμε τo ANΣ.

.c κα| Π|ασμevol μυeξ
-_:3ητlκo veυρtκo ο0oτημo eκτ6q on6 τo Vο νeUρωVe|

'.: :Πωq ιoαΙvετοl οτo oxεδlo, oτελvεl ve υρlκoOq loτουq

.. -:.lq λeiουq μ0eq oe oλeq τ|q αρτηρieq κol τρlxoelδη
: Ξτοt eλeγxeταl η ρoη τoυ οiματoq oτο δldφoρo μeρη του

---.-:. κt ουτoq eivαl o μηxovloμoq πioω απ0 τα ouμπτωμοτο

:.::. :κ-λαατlxιi ιoυ ANΣ

onωq ..ntοoiματoζ.., oδυvηριbv μυιbv
κql oλλωv oυμnτωμdτωv απo τo

μυo-oκeλeτικ6 oυoτημο ΠoU σUΧVο

oυναντdμe oe ογxιbδη ατoμα.
-. 

.. .ΓΓl[Πη.
Avταvακλαoτικα oxeτικci μe
τnv πρoeλευon ANΣ
Aυτο το οvτοκλοoτlκο evΙOΠ|ZΟVΙOr

oτηv πeλματlοΙο neρlοxη τ0υ

loδlo0 κl eφοoοv οφορο τlq

KeVτρ|κeζ οντοvοκλοoτlκeζ δομeζ
του veυρlκo0 oυoτηματοq
δouλe0ουμe oτην ooιelvη δoμ( τoυ

noδιoυ. H e lκovο 2 δe ixve ι πωq τα

oντακλοoτlκα τoυ ouμnαΘητlκου

βρioκovταl κατο μηκoq του nριbτoυ

μeτοταροioυ Kο| στo nρωτ0
oφηvoelδ6q oοτo.

..:ιλοoτtκα τoU ΠoρασUμΠClθητlκoυ βρΙoκovτoι oe δ0o

.'] στo eγκeφαλtκo oτCλexoq ΠoU αVτlστo|Xei στηV
.,. φαλογγο τoυ μeγαλou δακτ0λoυ eωq τηv πριbτη

: . : οnωq φotveτοl oτηv e lκoνc 2.

. : οιeλeoματlκOq τρoπoq νο
1-ε KαVεiq αUτα τα
..:σιtκd ndvω oτo oοτo, εivol
: 
_-3eτηoel τov αvτixetρα

.:: ποvω oτo oοτo, καl μeτo
': σel ιOV οvτixetρα Προq τηV

:. οΙο nλeυρο, Παραμερizovταq
: .ο μολακ6 tοτ0 κοl

- 'τΟq σe ',KαΘαρη,, enαφη μe
.. JαVeια τ0U oστou'-?l
. :ουλe0oυμe oυτ6q τlq

- \.q μΠoρo0μe Vο KoVoUμe τ|q

-: κeq τεxvlκeq
.:ioλογioq γto vα
.,.JOUμe 

τo ουμnοθητlκ6 καl
: - "μποθητlκo καI μeτα vo
::Juε τo oιi.lμα vα eξlooρρoπηoe | το σUσΙημοι0. 

^

-: οv πρoτlματe μΠ0ρeiτe Vα σKοφτεiτe σe οΠ|Πe00

-::ζ Kα| xολdρωoηq. Σe κoτdoταoη oιρeq θο ητov

-..:tκo vα τoνιiοeτε τo ΠαροσUμΠαΘητlκο oυoτημα KaI VO

:: :σeιe τo UΠθρφoρτωμ6vo oυμπoΘητtκ6 oυoτημo.

xνlκn xαλιiρωong
. :).η τεxvtκη xoλαρωοηq φαiveταl oτηv e lκoνα 4, 6πou

::.Ιε μe τoυq δυo αvτixεlρeq τoυτ6xρovο oλοκληρη την
..:oιlκη ne ρloxη. Xρηolμonοte iτe 6vο πoλυ οπαλo dγγlγμο

και οπλιbq κρατηoτe γlο λΙγo τηV Πeρ|0Xη K0l αφηστe ΙηV

eveργοιo vο κυληοel. 0l neρloooτeρot neλdτεq βρΙoκoυv αυτo τo

ογγrγμα πoλ0 xoλoρωτlκ6 καl oveτo. Kαvτe το γtο κ6nolo

δlooτημο καr βρeiτe ol iδlol μlo αveτη οταoη, exovταq υπoψη

nωq o πελατηq δeν eΙvαt nοτe nlo xαλορog on.oτt o θeροneυτηq!

Στρeq o xelρ6τeρoq exΘρoq τnq Θeραnciαq
,0ταv 

6xeιe 6vαv αYxωμ6vo πeλdτη, μπoρei νo eκτελ6οeτe τlq

nto ακρlβeiq τexvlκ6q ρeφλeξoλoγioq μe τlq καλ0τeρeq

πρoθ6oerq, oλλd πoλυ πιθovo vo ndve ol πρooπdθeteζ oαζ
xαμ6veq, enεtδη τo oγxωμ6vo oιbμo εivαt πoλυ κακ6q
.'οKρoοτηq,,. H ρeφλεξoλoγiα υnooτηρize t τlq αυτoΘοροπe υτlκeq

δυvαμεlq τoυ oιilματoq, αλλo το oυoτηματο λelτoυργ0υv oτo

eλoxloτo oτον υnορxet καταοτοοη oτρeq.

Γt, oυτo eivαι κοΘoρloτlκ6 vα ξeκlvηoeI KoVeiq τηv oυveδρiα με
τexvlκeq που θα μelιboουν τo eπinεδο ΙoU στρeq Kα| Vα

βoηθηoουv oτηv οnαvολelτoυργiο ΙOU ΠαρoσUμΠoθητlκo0.

Xelρloμog τoυ αγxωμcvou Πeλdτn
Νο κοποleq lδeeq πoυ μnoρeiτε vο δoκlμdoeτe oτηv nρακτlκfl

oοq οταv ξeκlνατe μiα ρeφλeξoλoγlκη ουveδρio μe evαv
ογxωμevo neλoτη:
ο Πρlv vο ξonλιilοel οτo τραπezl τoυ μαοαz η τηv noλυθρ6vα,

zητηoτe τouq Vα oτηΘo0v μe ολαφρlα λυγrομ6νo γ6vατα κοt vο

τlvdξoυν 6λo τo oιbμα, κοvτe τoυq vα τlvdξoυν τo oτρeq οπ0

το oιi.lμα τoυq. Aυτο ακρlβιbq e ivοl η evoτlκτιbδηq αvτiδραoη
τωv zιiωv oτηv φιioη, οτov entzηooυv οπo μια eniΘεoη, 0l
αvΘρωπol 6xoυv qκoμα αυτo τo 6vοτlκτo αλλd ol Πoλ|τ|στ|Kοi

κιbδlκeζ oυμne ρlφορdq δεv μαq e nlτρι1noυv Vα τouq

xρηolμoπoιo0με nlα.
ο Aν εivαl δυvοτo, αφηoτe τουq neλατeq oαq vα μlληooUV γ|α τo

στρeq τouq. Συμβoυλη voυμeρo 1 γtο τo oιρeq: μlλflοτe οe
dλλoυq Yl' αuτ6l

ο Meιd zητηoτe τouq Vο δoκlμοooυv ,,vα oφηoouv τo κeφολl
τOUq,, Kο| να enlκεvτρωθo0v oτo oιjμq ιoυq. Zητηoτe vα

νtωooυve το nοδlο ιOUc Kο| τo υnολolnο oιbμα.
ο Ξeκtvηoιe τηv θeραnεiα

ε|κ6vα 4 δoυλeιioντoq τo ANΣ. Σe πoλ0

. ι Xoλαρωon τoυ ογxωμevα dτoμα δoκlμαoτe τηv
-.::.==.--} ΣuμπαΘnτικou τexvtκη xολαρωoηq nou eΙδαμe. :.::.:::].Ξ-

\ ovιovακλoστ|κou nlo nοvω.

ΔleΘv6g αργ6 κivnμα
,Εvαq 

dλλoq τρ6πoq vα βoηΘηoeτε
ογxωμevoυq Πeλατeq eivoI Vα τouq

evημeριboeτe Yto τo δreθvθq
αvοnτυοo6μevo κivημο''oργη
κivηση''. Aυτo e Ιvot 6vο
onoκevτρωτlκo KΙVημο ΠοU προωθei
nlo ορYoυq ρυΘμoι]q zωηq,
δivoνταq eμφοoη oe nρoγματα noυ

xρelαzovτol xροvo.
0 μeγαλoq εμπveυoτηq oυτoυ τoυ

κtvηματog eivαl o Kαvοδoq Kdρλ 0voρ6 καr το βtβλio τoυ

',Πρooeυxη τoυ Aργoυ Pυθμo0'' τo onoio 6xel μeτoφροoτei oe 26

γλωσσεq.
To ,,S|Oι;v,' κivημα αnλιilveτol oe noλλd Θ6ματo καl δtoφoρeτlκoOq

αvθριinoυζ, ono μdγerρeq noυ υπeραonizovτo| τo'.Slow food.,

μexρl oτeλexη τηq |BM πoυ eκnotδeυouv τoUζ υnαλληλoυq τoυq

να τoεκdρoυv τo e-maiΙ τoυq μ6vo 2 φoρeq τηv ημ6ρα.

ΙV]oτdφροoη Nτivo 0ρφαvoυδdκη, PeφλeξoλOγoq, 86λoq
dinorf @smail.com
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Aυoτ ρολiο)
. Δρ. |V]nlμnldvo Kορdoκο [/lD, P|.]D, (Bορκολωvη).0 eμπetρiοq

Ιηq Xρησ|μoΠOlιjvτοq Pe φλeξολoγiο oe ποlδic καt e φηβoυq μe
κορκ[νο oιo Sant Jοan de Deu Νoοoκoμeio.

o |./πe ρυλ Kρe ν. (Αγγλiο) δle θvιjq οvογvωρlομevη σUYγραφe Oζ-

ε,ηο δeυιρ ο Peφλeξολοviοq θο nορουοIοοοl ,'AnοτeλεσμOτ 
Kη

P:φiοξολοιiο oιOv Kορκ νΟ',

ο,\e λο Ξρ κοοv (Δοvlα), η κυρrο lηγη lληροφορησηq στ|q

Peυλεξολογ κοq eρeυvοq θο nορουolοoοl δυο ερeυveq.
. Δρ Nιορ τ [κομoυq. ( οροηλ) ι/D PHD θο δωoεl oδηγΙeζ γlα

το πωq γiνeιο μiο eρουvο Peφλοξολογiαq
. Kορoλ Νιοvdλλυ (|ρλοvδiα), vοoοκομο κα Pοφλeξολογοq, η

αξiο τηq oυvexlzομevηq eκποΙδeυoηq του Peφλeξολoγoυ,
ο Λυvv lMπoυθ (Aγγλiα), θο

μlληoel γlο τηv μoθoδο VRΤ
ο Σoυzαv |Vne ρevooν, (|-,1,Π.Α),

Εivοl nlοτοnοlημevη
Νooοκομα/PeφλeξoλοYοq, το

τολeυιοiο 9 xροvlα
^Οnσrnεοε| Pι:ιrλεtολονlO
oτο l\4emοr aI S|οan-Ketter ng

Cancer Center. Θο μlληoel
γtο Peφλεξoλoγiο κοl
δtαxeiρloη oυμnιωμοτωv, καl

ovτevδeiξοlq oο οoθονe1q μe
κορκiνο οτηθουq κο

πνeυμ6νωv.

Σι:νε.-.:ξι:l* uΩ i*Ξ
lcοrg " "nq, iry***i.ιΓ.,,
Φc **ι:μ
p ει;:Ξ: l*Ξ*γlαc;,
flJlaι.: η ε.: i= ii\ilοE h*Ξ

Κrι:e*ik.

Προκe τοr γ ο τηv nρωτη φορο
στηV |σΙ0ρi0 τηq

Peφλeξολογiαq oπου, ol λ6ξοlq
PeφλοξολογΙο κοl Kαρκivοq, θα
τnnnAcτnAnlr'l πο οιln rnnr-- -,- *-Jouu
οlου θα oυzηιηθei η

oυνe loφoρα κοl η πrθοvη

ωφeλe lο τηq Pe φλeξολoγiαq ωζ
θeροneiο, oιουq οοθevεiq μe
K0 ρ KiV0,

|ατροi κοl Peφλeξoλογοl θο
oυγκeνιρωθο0V γ O VO

aΠaVτησOUV σΙηV eρωΙηση,

'.Mnoρei n Peφλeξoλoγiα
vα ωφeλnoel κοnolov noυ
exeι δtαγvωoτei μe
καρκivo?,'

Kιiπolol απo τoυq
oμlλnτeg:

ο Δρ. Ι\4ορτΙve Φορe-Aλvιe ρoον
(Γαλλiο) , Πlλοτlκη ερe υvο γlο ιηv
5 νooοκομeiο (Hνωμevο Bοο1λοlο

0 Πρ6eδρoq τoυ Σ.E,P Δρ, 1\4, Kυρlοκiδηq μe τov
Γev κο Γραμμοτeο |, Πoλυοκτoρiδη κοl τov Πρ6eδρo τoυ |oρoηλlνorj Φoρoυμ
PεφλeξoλΟγ1οq. λ/auricio (Ιι4oshe) Krυch k, (2ΟΟ6. 6ο Ευρωno κ6 Συveδρ o

Pεφλεξoλογ1οq. R|ΕΝ, Λiμμeρlκ, ρλοvδio)

xρηoη τηq Pεφλeξoλογiαq oe
Γολλiο, |-]ΠA. Ioλαvδiο κο

Tl oαg 6δωoe τo ερ6Θloμα
γlα vα oργαvωoe'τe αυτn τnv eκδnλωon?
l-.,] lδcn.,lnitlnzc ||ρnl ||n||πnλ'l κnlnn τr,lnn λ,4ρvnλρ-*Υ-,,,'d-'ζ eη|τUΧle(
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Παραδooιακη Kιv6ζικη |ατριtΦ

Bελovιoμ6g
ΣιατσoU

oλιαrικη Mαλοξη
AρωμoτoΘερoπεια
Tαiλαvδικo Mαoαζ

Mασ6ζ ο-rηv Eργoσια
Λεμφικ6 Mαo6ζ

Pεζoυβαvq
ΦυσιK6 Λιφτινγκ Πρooιbπoυ

Φυoικη Kooμητoλoγlα
Σoτ6ι ΔιoρΘωτικ69 Tε1vικθq

MoξαΘεραπεiα & Bεvτo0ζεg
ΠΛ6τε9, Γι6γκα, Τoικoιjvγκ

ξ ι.]/ C) 
{) υ C.]{)

Eυρωπα.ικη Σxoλη ΣιατσoU
H Koρυφαiα Eκπαiδευoη Σιατooυ oτηv Eλλαδα

. Eπαγγελματικη πιαroπolηoη oε 1 1ρovo

. Tριεη Eπαγγελματικη Eκπαiδευoη (1300 ιbρεq)

. Δiπλωμα ΕSS' Aψ'λiα

. Πρoκαταρκτικd Σεμιvαριo για 6λoυ9

. Eιαιαiδευon Δαoκ6λωv

. Mετoπτυxιακd Σεμιv6ρια

. Tα10ρυθμα τμtματα

| |J ι

JΙ]jJjJ

iι:]rr/'JJ

. r.',,λeξoλoγΙοq γlο αoΘeve Ιq μο κορκivο, μe oδη'lηoον
- JΠeρOσμO οτl (οl enlτυxieq) γivοντο xωρtq οvτολλογη

.-]:!V KOI eμπεlρtωv, αλλο oο eVO OΠOμOVωμeνο οliπeδο,
.-l - '.(O oτl ηταv μeγdλo κρiμα, κοl τΟτe eiδο κοθορο οιi

: : ν.O γive t evo δleθvεq oυvdδρlο, τo οnοiο Va φe ρe
- '.: : q ορολογΙeq Peφλeξολoγiο κοl Koρκivο,

_ . - . εδρlο γevvηθηκε αno τηv αvαγκη τοποθετηoηq κοl

-:::ι οηq τηq φημηq ιηq Pεφλeξoλογiοq ωq θοροneiαq.
. - : ;nοuδοiο πραγμοιο oυμβαΙvoυv κol eπlτυγxαvovταl

-. - ^-^.^1;^.,- ] ]ΠoιeΛεσμaτο, γIaτ| Vα μηV τo φωVOZoUμe οτ|

]'']UV KaI nερlορlzoμαοτe στo Vο το oυzηιομe oτov
. . ..-l κ0κλo τωv Pεφλeξoλoγωv?

-.lc βλ6neτe τnv Pεφλeξoλoγiα vα πρooτiΘeταl ατlg
:ιροnευτlκeg αγωγ69 τωv αvΘρωπωv oι oπoiol
: ιoυv δlογvωoτe1 μe καρκivo?.-.-. 

κοτl vα καvoυμe γ|ο Vo evημeριiloουμe τo κolvo γlο τo

_ 1 
.. τηq Peφλeξoλoγiαq ωq θe ροne iοq φtλlκηq, οκivδυνηq,

.:t OΙηC κοl οποτeλeoμοτlκr1q.

-JIoξ o μeγαλυτeρoq oτoxoq oαq
, ] τnv eκδnλωon?

- -. ιΟUV ιoe lc oτ6xol:
: -:.,]q oοθεve iq, vα πρooφe ρουμe μiο κotvo0ρto eλniδα, vo

- : ' .lροoκολe 
σOUμe Vο δoκlμαooυv τηv ,,αvθρωntvη 

e παφη,,

-: -eρ0q τηq ογωYηq τοUq,
- : .: ποlδiα μe κορκΙνo που Θα ερθoυv, Vα τouq φρoVτiσoUV
" r:φλeξoλoγol πoυ θα βρiοκovτol oιo κolvo.
- : :1v Peφλeξολoγiα κοl Peφλeξoλ6γoυq, vα ovαβοθμloτei

-.Jη τηq Peφλeξoλογiαq oτo κοlvo, vο eρθεl οe κοθe
]- - (ο| voοoκoμeio τηq γηq ωq evαq φυotκoq τρ6nοq
' '.] cσηq, να οπoκτηΘei o οnαραiτητοq oεβαoμοq κοl
: ' :,..,lωρloη.

, ]aρXε| ιiλλn eλπiδα..' αq μlλnoouμe γlα αυτnv.
- :-.l vο oαq δω oτo lοροηλ τov Oκτωβρto τoυ 2Ο08.
', 

a --t,

Επαγγελματικη Eκπα[δεUση
Yι$ηλoΟ επιπεδoυ, με κoρυφαioυg Eλληvεg και ξ6voυq καΘηγητ6q

Aτoμικεg Συvεδρiεg για 
,oλoυg

** Traditional Chinese Medicine

'Δ Acuρuncture> -.-ll" Ξ-: : #;€ ιin|atsu
\Λ/ho|istic oiI Massage
Aromatherapy
τhai MassagΘ

€ * on-s|τe MaSSage

. * ._ Lymphatic Massage

i . _ _ RejuvanceMassage
} !t Naturaι Facia| Lifting
e--,*r-..

Νatura| cosmeto|ogy

λ:. - Sotai corrective Body\,vork
- 

'.ΙΔ 
Moxibustion& Cupping.il 
Pl|ates, Yοga, Q|gong

Ψ*,

b*
ηΨ

Kouμαvo0δη 46, Γκ0ζη 114 74' τηλ: 210 6440023

Αγ' Σoφιαq 47, ΘεσσαλovιKη 54631 
' 
τηΧ:231a 272850

ι1,νι,\,,.shiatsu.gη emai|: info@shΙatsu.gr

EΙjRoPE:\N
SιΙ]Α.ΓSι']
Sc1ΙooL
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Oxl, το evevηvτO Ιρ|α cKOτOμμUρ O μ λ c lου xωρ zουν ιη [η
αnο ιοv ηλlο δe δivoυν οnμοolO σιηι] ωρO ΓΟJ Ιρωμ.
μeoημερlavΟ η δ οoκοδοzουμε, Ο ηλ οc βρ oκeιc ουc :οl κο

οτηv Ιδlο οποoτοoη οlο τη μυιη σΟU ΠOι hJl.ι,, . Z. ο,.e : . ι
ωρeq τηq ημορaq. Aλλο η lαxι)q τoυ ηλ οκου φωιοc δ Oo.ρ. .

γlο δ0ο λ6γουq, 0 evοq exer vο κοvο μe τηv ατμΟoφO.OO (O O

ολλoq μe τη γeωμeτρiα.

Φαvτdοου τη Γη oοv μto oφοiρο noυ κολ0πτeιοt αnο evο
oτρωμο οe ρο, τηv αιμooφοtρο, με nοxoq δlακ6otα μΙλlο,
oτοv ο ηλtοq eivοl ακρlβιjq οπo nανω μοq, οl ακτiveq του
καιeβαΙvoυv κοθετο πρoq τηv ατμοoφαlρa Kο| τo θδαφoq,
δlαιρυπωνταg τη λlγ6ιeρη δυvοτη nοοoιητο οτμοοφαlραq oτηv

πορe io. 0ιοv ο ηλlοq e Ιvαl οκρlβωq
OΠ0 ΠαVω μοq, οt ακτiveq του
Kαιeβοivoυν καθeιο πρoq ιηv'-. ' : οιμ6oφαlρα κοl ιo eδοφοq,
δlaΙρUΠωVτοq τη λlγoιeρη δυvοτη

:: Γ|oooτητα οιμοoφοιροq oτηv
πoρe Ια. oταv, oμωq, o ηλloq e ivαt

χ:J; iι: : : ;:,.i:δ#lx J,l,.
δlοτρυπηοoυv πολ0 πeρlooοτeρη

οτμooφοlρο πρlv φτdoουv oe ομdq. Eπe lδη η οτμοοφοlρο
σKeδοZε| κοl οnορρoφο evο μeρoq ιOU ηλlοKO0 φωτoζ, οoο
neρlοooτeρη ατμοoφαtρο προnοl vο δlοτρυπηοουν οl οκτiveq
τ6οo λlγoτeρη oxΟ θο exουv' tnoμevωq, 6ταν ο ηλloq βρioκeτol
xαμηλο, eiνοl nlo οδ0νομοq οπ' o,τ οτον βρiοκeιοl ψηλο. Στηv
ανοτολη καt οτη δυoη, eivο πeρinου τρlοκooleq φoρeq πlo
αδuvoμοc οn,0.τ e Vα| ΙO μεσ.lμcρ|.

Aλλα ακoμη Kαl αV η Γη δεv elxε οτμOσφa|ρο, κοl πdλl τO φωq
του ηλΙoυ θα ητοv nlο αδυvομο οταν ο ηλloq βρioκeιοl xομηλd.
Προκetταt γlο evο κοθαρο γeωμeιρlκo φO VOμeVo που οφeiλeταl
οτη λoξ6τητο ιωv ακιΙvωv. 0 κολυτeροq τροποq γlο vα
καταλοβe lq τηv e πiδροoη ιηq γeωμeιρΙαq τωv οκτivωv εivαt
xρηolμonοlωνιοq evο φακο καl eνο nορτoκολt.

ΔoκlMAΣΕ AYTo
Σε evο oκoτetνο δωμοτlο, φωτtοe τηv eπlφdvetο οvοq
πoρτoκαλιo0 μe τηv οκτiνο evοq noλυ λeπιο0 φοκο0.
Το φωq του φοκου eivοι o (λlοq κοl τo nορτοκαλl eivοl η Γη.

Σιηv οοxη, κροτο το φωζ τOU φοκoυ οκρlβωq ποvω οnο τov
tοημερlvο, oιη Θe oη ιoυ ηλtou ιo μεoημe ρl'
Θο δe lq μlο τελεiωq κυκλtκη ηλtοxτiδα vο πρooγe lωvοτοl oιη Γη.

Τriρο, κροτωvταq ΙOV ηλlo oτηv iδlο αποoτοoη οπo τη Γη (oε

κdνοl vα vtιiθetq nοvτοδ0vομοq, eτot δev eivοl?), ρΙξe τηv οxιiδο
oτη Γη λοξο, λΙγο πρoq το ορloτeρd (δuτικα) qπo eκe[ ΠoU τηV

οixeq nρlv, oιη θeoη τoυ ηλloυ τo απογeυμα. Θα δelq evα οβολ
,ω( -Oνω oτο πoριοηολ , σοV VO eXe| μOUVτZOUρωθei. H iδlο
-]σOτ.ΙO ωωτOC τωρO 61g1 qrλ6Qgl oe μeγολυτeρo xωρο.
οlΟιe ιουo κο η evτοoη ιου oε οnοloδηποτe oημeiο θο nρeπet
!α ε r,,C xαunλοτeοn,

Ευxαριoτo0μc τιg eκδooeιq ΚΕΔPoΣ Kαι τnv κ' Γιωtα
Κακαρo0κα Yια τnv ci6eιo αvα6nμooieυong eρωtnong -

αΠovtnσnζ απ6 τo βιβλio ιoυ Poμπeρτ Γoυoλκe, r ooα 6ev
ιiξeρe o Aivoτeiιv'l

ANAK0lNΩΣI.|
H υnoδoxη Kο| eγYροφη τωV VeωV μeλωV
θα γivel στ|q 14 Σenιeμβρioυ στα γροφeiο
τoU σωμοτeioυ, Σnοθαρη 2, Πoλυγωvo
ιbρα nρoοeλeUσηq 19.00,

Τα veο μeλη vα φeρoυv μαZi τoUζ
2 φωτoγρoφ[eq,
Φωτoτυn[α, αVτιγραφo Π|στoΠo|ητ|Koυ οπoυδωv
70 eυριb eγγρoφη - σUVδρoμη.

ooot exoυv δrοθeoη Vο σUVe |σφeρoUV
eθeλovτlκα σUμμeτexονταq στηV oμαδο
eκδooηq τoU Πeρ|oδ|Ko0 Εvαρμ6vloη
Vο Παραβροθoυv oτηv eκδηλωoη,
θα oυzητηoouμe στ|q 2Ο.3Ο πeρiπoυ.

t4
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Memorial Sloan-Kettering Cancer
nter τoυ Memoria| Hospita|
.:λοtοτeοo voοoκoueio Kαοκiνoυ των

Πρ0σφeρe| Πρoγραμματα εKΠοloeUσηq
::3ενeΙq, vooηλeυτrκo nρooωntκo κοl

;λμoιiεq υγeiοq. Πρooφερoυv eπiοηq
-: 'οoρie q γροnτe q η πρoφoρlκεq γlο Συμnληρωμοτtκη η

;κιrκη |ατρlκη, ουμπeρlλομβovoμdvoυ xρηoη βoτοvωv κor

μη αnοδeδelγμevωv θeροπειιiV KαρKΙVοU.

- -eρOUV eπioηq eκπαlδeυτlκd πρoγρoμμoτα γ|o
--οlημevoυq xelρομαλoκτeq (massage therapists), κol γlο
.:vetοκd μ6λη noυ eπlθυμo0ν vα μαθoυv vο nρooφ6ρουv
:.η κοι μη eπεμβοιlκη μoλoξη oe

: -ομevo eκnolδeυτlκο nρoγραμματα
-:ρ lλομβαvovτot Peφλεξoλoγio,

:i1. Peiκl (μoρφη workshops) κoι
- , oμοq (oeμtvαρlο).

::μονloη,, eπlκolvωvηοe μOZ τOUq
": -:3ομe oτl eixαν ηδη oυμπληρωθei οl
,. -.. :, Ωoτooo Θο μoq evημe ρωσOtν γ|O
. :-]μevθq ημερoμηVieq.
: -.μοtωθe Ι eδιj oτl oτηv noλlτe Ια τηq
.:. r'oρκηq δev αvαγvωρizeτο| ωq

-.- : - ] O clδικoτητο η Peφλεξoλoγio,
^)}a', ^-^.^)^i 

,,χ.. - -l1ΛυV ol|υιυΛc| μυρ0q τηq
..-: :ειoηq τoU maSsage therapist.
_' :-.' o κ. Koυvz (δloκeκρrμevoq
_..: ιοvoq Peφλeξoλ6γoq) γlο να

. . .. lλnllAnπcl τΛ rοl Il\/i..- --μ,"Jρ|0 οUτ0'

-._: nριjτα vo πdel oe oxoλη μασαZ Kο|

: -':κληριboel την βοolκη eκnοiδeυοη.
- - . -.μμοτt τηq Peφλeξoλoγioq θα το
- ::.]εΙ οno τo βιβλio τoυ! (ΕΙπατe κοτl?)

Ξεφλeξoλoγiα γlα τov ασΘevn
,' : ρ κivoυ
-- .: |oυνioυ, 2008

T υ nog:
-'. snop

Πcρ lλnπτlκιi:

. - 

'. nρooφ.ρouv σe Pεφλeξολ6γoυq
..' YVωση Kα| την |KαVOτητα Vo

'ροvτizoυv αoθeveiq μe κορκΙvo, μe
: :φολetα Kα| oΠoτeλeσμoτlκ0τητα

. 'ο δlδαξoυV τeXV|Kdq αξloλογηoηq μe
:ηοπo vο δημloυργηooυv τηv
.:τολληλη θeραne[o γlα τouq οoΘeveΙq

-ε ιην oυvηθtoμ6vη δlαγνωoη
, ορκΙvoυ

o ,: οvοδeiξoυv πoλλαnλd θeματα πoυ
:μφοvizovταl κoτd τηv eξdoκηοη τηq
:ιφλe ξoλoγiοq οτo xιilρo τoυ
, cooκoμeioυ

ο ,: eΦοβUOoουν PεφλεξoλoγIκd
_lωτ6κoλλα 

μeτoξ0 τoυq ol
- ουδαoτeq

Συμμeτεxovτeg:
To ουγκeκρlμeνo δtημeρo nloτonοtημevo
eκπolδeυτlκo πρoγραμμα απeυΘιiveταl oe
Πl στoΠo | ημeV0Uq,/ K0τοXωρ ημeVoUq
Peφλeξoλoγoυq nou εvδloφeρovΙο| Vο

eργοοτoυv oτo xιilρo Ιηq oγKOλoγiαq.

Memoriaι Sloan.Kettering Cancer Center

ToπoΘcoiα:
Rockefeller Research Laboratories
43Ο Εast 67th Street
(between York and First Αvenues)
Νew York, NY 10Ο21
http://www.mskcc,οrglmskcc/htm|/ 11802.cf m
e-mai| : ref Iexo|οqγΞmskcc.οrg
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Ετηoια σUvαvτηση .t:ffF
** 

* rt*

ο Νo ουξηooυv ιηv lκαvoτητο
δloxeiρloηq ιηq αοΘdvelαq

ο Nα βeλτlιboουv οveπlθ0μητeq
δlοοτoοe lq τηq οnolαq αoθdve lαq

Aυτo Θα eπlτeυxτei μe τo υπ6 oιivταξη,
Mητριbo Εξolρeτlκιbv Πeρloτατlκιbv
(RΕSF), πoυ αoxoλeΙτοl oυτη ιηv neρiοδο
μe Πeρ|Πτωσelq ημtκραvlιilv κοl τηv
οvτlμeτιi-lπloη τouq στ|q Boρe le q xιiρεq.
Σe δleθveq eπineδo τo NAFKAM
oργαvιbvel ετηolα δlεθvη workshοp oτo
Tρομοο καl οvo παγκ6oμlo oυvεδρlo τo
2010 oτo iδlo μeροq oe ουveργαoiα μe

τωv μελιbv τoU Rl EN
Στlq 10-11 |Vlοiου oυνοντflθηκον oιο Πορiοl 4Ο eκπροoωnοl
ΣωμοτεΙων καl Σxoλωv ρeφλeξολoγiαq αnο 15 xωρeq τηq Ε.Ε.
0l φeτlvoi olκoδeoπoτeq ητοv τo Federatiοn Francaise des
Reflexologues (FFR).

H oυνovτηοη ξeκivηοe μe ΙηV Παρouσiαση τηζ veαq loτooeλiδαq
τoυ R|ΕN http://refIexeurοpe.orglindex.htm| καl nρoοκαλo0vτοl
oλο τα μeλη vο enlοκeφτo0v τηv lοτοoeλΙδα.

Aπo τηv e nlτροnι1 6ρeυvοq eναλλοκτlκιilv κοl oυμπληρωμοτtκωv
θeροπelιjv ΝAFKAM τoυ Παvεnlοτημiου Tρoμoo τηq Nορβηγiαq,
παρoβρeθηκe η κ. Λαiλα Λdουνoο, Kο| μαq μΙληοe γtα τηv
6ρeυvο πoυ eivοl oe eξeλlξη κοl οφoρd, κοl τηv ρeφλeξολογiο.
0 oτ6xoq του NAFKA|V] e ivοl vο ονonτ0ξel/καταγροψe l γνιi:oη
γ|α τo Πωq μnoρoυv vο ουveloφeρoυv οι
oυμπληρωματlκeq/evολλακτtκeq θeροneieq (ΣΞΘ)
ο Στo νo ονακουφiooυv η vο μεiωoουv οοθeve leq
. Να βeλτlιjοΟUV ΙηV ποlοτητα zωηq

- -EΞΞΠ*

Δev eπlτρ6πeταΙ Vο τηV eφαρμozoυv oe nαlδiα κατω των 8 eτιi-lv

Bdoεl vοuoυ|
H εκnοiδeυοη eivor 400 ωριilv.
Tο οωματeΙα Πoλωviοq - Σλoβeviοq exουv καταγραφei oτlq
xιiρeq τoυq κol nρoxωρoOv Θeτlκα. H δe Σλoβeviα απeρρlψe
ιοv ορo preventative (προληψη) κol πρoxωρd μe αυτo
τηq ''nρoφυλοξηq'' γlο τηv πeρlγραφη τηq δρdoηq
τηq PeφλeξoλoγΙαq.
Στηv Φlvλαvδiο παροuοldοτηκον nρoβληματα μeτα τηv ιivταξη
τouq στo οωματe[o .,oμnρeλα', πoυ δημloυργηΘηκe.
Στo Λουξeμβo0ργo μαθαμe oτl 6xεl πdρel αvηoυxητlκeq
δlαoιdoe lq το θ6μα μe τouq Peφλeξoλoγoυq ,,αλeξlnτωτlοτeq,' 

,

δηλαδη Peφλeξολογol τoυ oοββατoκιjρlακου η αloθητlκoi/μαο6ρ
μe αvαλoYη (eλλlπη) eκπαΙδeυoη.
Ευxορloτη eκπληξη eΙxαμe οταv μοq oυoτηΘηκe η Ελληvlκηq
καιογωγηq εκnροοωnoq τηq Ioπαviοq, Aλiκη Bυθo0λκο.
Προκe lταl γlο οωμοτe[ο οτο nριilτο τoυ βηματο, καl ο ΣΕP

nροoφeρθηκe vα βοηθηοel onου μnoρei.
0l |ταλol evτυrωoiοoοv πορoυolοzοvταq
ιο oυve δρ ο τουq, δlορκe ιoq 2|/z ημe ριilv|
l-1 e κπαΙδeυoη e ivοl τωv 600 ωριbv και τo
2007 αnoφoiτηoqv 54 μαθητeg.
Στηv Ελβeτiο oυoτηθηκe οωμοτeio
oμπρeλα για τlg ΣΕΘ με 9000 μeλη.
Συλλ6γουv υnογρoφeq αnο τov πληθuoμο

γ|ο Vα Πρoστατeψoυv τηv πρoοβαοη τουq
oτηv Φυοlκη |ατρlκη καl vα πρoωθηooυv
ΙηV σUVeργοσΙα |οτριi:v ΣΕΘ.
Στηv Aγγλiο, μeτ6 τηv πρωτoβoυλiο του
|δριiμοτoq τoυ ΠρΙγκlnα γlο Συvδυooτlκη
|οτρικη, vα δημloυργηoel evοv eθeλovτlκο
φoρeο eλeγxoυ τωv ΣΕΘ' οπoxιiρηoαv

tΞ
-ΞΞ
Ξ

ffil
*EΞ"*.sn
**Ι#t'

**Π
ffi

*tffiFrκ Π
= ffiIffiffi

τov Πογκ6oμlο 0ργαvlομo Yγeiαq. 0 oκoπ6q eivοt vο δlδoξel oe
eρeυvητ6q πιilq vο δleξαγουv eρeυveq μe τov καλυτeρo τρonο

γυρω οπ6 τηv ποροδoοlακη lατρlκη καl τlq ΣΕΘ.
To eντυπωοlακo πoυ evτonΙοαμe στηV κοτογραφη τωv
neρtoτατlκιjv ono τoυq Peφλeξολoγoυq, eΙvοl oτl γlα πριbτη

φoρα zηιeiτοl vα oυμπeρlλομβαveταl oτo loτoρlκ6 κοl η
Pεφλεξoλογlκfl δlαγvωοηΙ
Τo oλo 6ργο xρηματοδoτeiιαl οπ6 ιηv κuβeρvηoη τηg
Νoρβηγiαq,

http://www.is cmr.or g /
hΙtp: / / w νν w,ef cam'eυ /
http:/ /nafkam/.no
www.nif ab.no
www.iccmr201Ο.com

Στo Nορδrκo δiκτυo καl οe αυτo τηq Mπeveλoιlξ oυvοvτοuvτοl
πeρloδtκo οl xιjρeq μeλη κοl evloxυoυv/oυvτovizoυv τlq
nnnπnΛAρlρn τnlln

Στηv Σoυηδiα πeρlγρdφoυv τηv δρdoη τηq Pεφλeξoλoγioq ωq ,,

Εvioxυoη τηq οπoκατdoτασηq, Kο| oιl βoηΘd oτην ολloτtκη
θe ροπeiο,,.

eκπρooωnol τρlιbv μeΘoδωv. Εκτog των Peφλeξoλoγωv,
απoxιjρηoοv ol AρωμοτoΘeραπευτeq καt οl θeραneυτeq Peiκl.
0 λoγoq eivοl επelδη καt eκei δev eβολοv αvτlπρoοωnουq
τωv 3 μeθoδoλoγlωv oτηv entτρonη eVω αVτ|Πρoσωneυoυv
τηv nλelονoτητο, ol Αγγλol Peφλeξoλ6γol eiναl 35.000!
Εκμeταλλeυ6μevοl το κολo αvτovοκλαοτlκο ιουq, δημloυργησοV
δlκo τoυq eθeλovτlκo φoρ6ο eλεγxoυ, δlοoφαλizovταq το
επiπeδo ιωV ΠρOσφeρομevωv υπηρeotωv καl τo γevlκoιeρο
καλo τou nληθυoμoυ, οπ6vοvτl σe,'KοKoUq', η μη enαρκeiq
enαγγeλματieq.
Πoλυq λoγoq 6γlve γlο τηv eκπομnη του BBC μe θι1μα τηv
Peφλeξoλογiα τov τeλeυταio κοlρο. 0t eκnρooωnol τoυ A0R μαq
eiπαv οτl εvιil δυoαρeoτηθηκοv καl ot Ιδlοl μe τov τρoπo nου
noρoυοldoτηκe η Peφλeξoλoγiα, οl eπlοκdψe|q σΙOUζ
Peφλeξoλoγouq ι1xoυv qυξηθei κoτακορυφα!
|-1 eπ6μevη ουvαvτηoη θα γiνel οτo 86λγlo.

Σπaροq Δημητρακουλαq, Peφλeξoλ6γoq
Εκπροαωnoq τoυ ΣΕP oτo RΙΕΝ
ht t p:,/,/ s p i r o s - r ef I exo I o g i a. b | ο g s p ot. c o m,/
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Νerve
Reflexology
Συvevτeuξη τoU Νiκo Ποoλυ (Nico Pauly)
για τηV Ne0ρo - Peφλeξ
Nerve RefIexology (ΝR)

oλoγiα (NP)

evveυριilvoυv τηv μdoη (οoφυlκo nλeγμο), καl τα iδlο ve0ρα

μεταφ6ρουv τo μηvυμα του noνoυ oτov eγκιlφoλo μεoω τoυ
νωτlοioυ uυελoO!
Σlγιi-oιγιi, πεq μαq γ|α τov Γoυoλτeρ Φρovεμnεργκ
nρωτα'
0 Γoυoλτeρ Φρ6veμneργκ ηταv oρxlτeκτοvοq o onoioq oτov B,
Πογκooμro πoλeμo, dxαoe τo xeρl τoυ αno xetρoβoμβiδο',0ταv
ιeλeΙωοe o noλeμoq δev μnoρo0oε να eξοoκηoel τo enαγγeλμο
του, ετol οvοzητηoe veο εnαγγeλμα. Παρακoλoυθηoe μαΘημoτο
μο τηv Χαvve |V]dργκουορτ, τηv γvωoτη Γeρμοviδα ρeφλeξoλ6γο
Kο στηV oυvexelο οveπτυξe τo MNΤ, ve0ρo.θeροneiο μeoω
xelρloμωv, κol τηv vε0ρo-ρeφλeξoλoγiο.
Θελclg vα μoU πelg oτl cκαvε ρeφλeξoλoγiα καl μαoιiz
μe το cvα xερl?
Ναl, Peφλeξoλoγiο καt μολαξη'κlvητoπorηoetq τηq onοvδυλlκηq
oτηληq. Kοτo τηv oυveδρiο τoυ, εργozoτov eναλλdξ oτα πoδlο
Kα| στηV onovδυλlκη oτηλη γlα vο eπlτ0xeι θeτlκo οπoτ6λeoμα.
Σιηv Γeρμοviο υndρxet η τexvlκη Ref|ex Zone Therapy.0τοv
δlαβαοel καveig τηv loτoρiα τηq τexvlκηq ουvαvτd τα ovοματο
τοu ΦρoveμπeργK Kο| τηq |Vloργκoυαρτ.

Εγω κουριizoμα| μ€ δ0o x6ρlα, καl αυτog eixe μovo
εvαI?
Nol, καl η τexvlκ6q nou eφαρμοzοvταl δev κoυραzoυv.
To NP πωg βonΘιi, μiλα μoυ γtο oυτo.
0 elδlκog ve0ρo.ρeφλeξoλογoq, αρxlκd ουμπληριbvεl τo
loτορlκ6 ιoυ οoΘevoιiq κοl καταγραφel τα oυμnτιiματα τoU, τlq

πeρlox6q noυ οlοθαvετοl nοvo καl evορμονizel
πldzovταq τα elδlκο ve0ρo.ρeφλeξολογlκd
oημeiο. Πρoκεlταl γlα etδικo0q υnοδoxeiq
δovηοeων veυρικeg οπoληξelq oτo neρlooτeo,
ol onoieq entτρeπoυv τηv γρηγoρη αvτiδραoη
τoυ veυρlκoυ ουoτηματoq (εvoρμovtoη) οτoυq
loτo0c noυ oτoxeυoυue.
Δnλαδi γtα tα vε0ρα πou αv6φeρeg
uπιiρxoυv oυγκεκρlμevα οnμeiα oτo
noδl.,Εxoυv 

βρeθe Ι oημeio γlο oλo το νευρlκo
o0oτημα, κevτρlκo, αυτoνoμo (oυμnοΘητlκo καl
παροoυμnαθητtκo) ολλα κol γlα τα κυρtα
neρlφeρlκα ve0ρα.
Bρioκoνταt οe πoλ0 e lδlκo oημeiα oτov
oκeλeτo (neρl6oτeo) τoυ ακρoυ noδο,
Πl6zovτoq μe oυγκεκρlμevo τρ6no, κdθe veOρo

H γvωρtμio μoU μe τoV Niκo eγlvε oτo oυv6δρlo του RΙΕN, οτo
Plτoiove τηq |ταλiοq. Θυμαμοl οτl τo Σdββοτo ol oπoυδοfol ΔovoΙ
Nτορθε κol Πητeρ nαρoυoiαoοv τηv οργαoΙα τoυq oxeτlκα μe
nρoβληματo γovlμoτηταq. Συνexιilq αvoφερovτoυoαv oτo ovoμα
NΙκο Πooλυ, Kα| στ|q τexvlκeq τoυ ΝR, Meταφρdzοvτoq κeiμevα
γlo τo πeρtoδtκo μαq, πoλλeq φoρeq εβρloκο οτα ορθρα
αvαφoρeq oτοv Niκo Ka| στηV Νeυρο-Peφλεξολογiο , το τl eΙvοl
ακρlβιbq ρeφλeξoλoγΙο μοoω τoυ veυρlκο0 oυoτημοτοq ομωq
δev οixα κατολdβel.

Νiκo, nωg αoυ φαivεταl τo πeρloδlκo τoυ ΣΕP,
κoiτα, eκei αvαφeρel καl τo ovoμα ooυ.
ΕΙvαt oτo eλληvlκd θα nρeπel Vo μoU τo μeτοφρdοelq.
0l φωτoγραφieq Kα| η oeλlδonoiηoη eivαt καταπληκτtκη.
Τo αρθρo oe τt αvοφeρeταl?
Εivαl τωv Πnτeρ καl NτoρΘc αno τn Δoviο καl
αvαφeρeταl κα| στnv Ne0ρo.Pεφλeξoλoγiα.
Εivαl φiλol μoU, Kο| oυveργοzoμαoτe enαγγeλματlκο
Niκo θeλω vα μoU netξ γ|α eoevα. Δev eioαl
Peφλeξoλ6γοq, €τol δεv εivαI?
Εiμοl καt Peφλeξoλ6γοq. Δoυλeυω ωζ φυoloθeροπeυτηq απ6 τo
7972.'Εxω eκnοlδeυτei oτo MNT (Manua| Neurotherapy),
Kραvloieρη Θeραneiα, Neurodynamics, xelρoμαλαξη καl θκαvα
oρxlκd ρeφλeξoλoγiα μe τηv Xαvve Mdργκouoρτ RZΤ. Στηv
oυvdxelα 6καvο ART μe τov Avτovl Π6ρτeρ κοl exω
nαρακoλoυΘηoel τα oeμlvdρlο τηq Λ0vv Mnoυθ καl πoλλιbv
αλλωv. Εξαοκιb κοl δlδαοκω Ne0ρo-
Peφλeξoλoγiο, oπoτe vα μe Θεωρεiq καl
Peφλeξoλ6γo.
Τo NP (Nε0ρo-Pcφλeξoλoγiα) τl εivαl? t
Στnρizεταl oτlg zωvεg τou Φιτzθραλvτ,
oτnv πoρεiα τωv μεonμβρtvΦv,
οτnρizεταt αλλo0?

,l

\'y -l
-"\

Nεiρo.FφλεξζλcγιΧ; Σημειo
Ιi! ΙΦ.ι1κ)ι Nει.cυ

\.'. *: --j"''ξ

t'lευρo.Pεφ,ιεξoΛoγlκo Σημεio γlα το

Λ4oοxoλloio Νευρo

To NP onωg κοl τo MNT δημtoυργηΘηκov αno
τov Γερμαvo Γoυoλτeρ Φρoveμneργκ τo 1960.
Προκe lτοl γlο e ξεlδlκευμ6vη μoρφη θe ροπe iαg
oτηv ηδη υnαρxoυoο zωvoθeρoneΙα. To NP
eoτldzel τηv πρooοxη τoU στOV πovo noυ βtιjvet
o αoθevηq, oτηv αvτlμeτιbπ1ση τOU, Ko| στ|q

λetτoυργtκ6q oνωμαλieg πoυ προκολeΙ η nαΘηoη
τoυ. Aυτ6 enlτυγxdveταl, nαρeμβοivοvτoq oτο
πeρlφeρlκ6, oτo κevτρlκo veυρlκο o0oτημο,
αλλo κot oτo ουτovoμo νeυρlκo o0oτημο. Nο

- 1,

, 
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θυμοοαt Σnυρo, 6τl oτov πovοq oτηv μeοη, novο0v το ve0ρα nου η veυρlκη δoμη, μnoρei vα τροnoπolηθeΙ, vα evoρμovloτei.



Πtezetg onμεiα oτov ακeλε'τ6, πωg επlδρoυv ol πleoeιg
σoυ σto veυρtκo oOoτnμα?
Ο veυρlκεq oπoληξεlq κοτογρdφoυv φυοloλoγlκeq καt
.οθoλoγlκεq καταoτdoelq oe 6λo τo σ6μο Π.X. μυq, oυvδeoμουq,
:ρθριilοelq, oργοvα κλπ. AnoδeικvOeτα| eΠ|στημovlκα 6τl ια
-ηvυμοτα (ποθoλoγlκα φυoloλoγlκd) μeταφeρovτοt μeoω
:οvηοeωv οπo τov μυeλo ιωv oστ6V στoV eγκ6φαλo, 6πoυ καl
:.lοξeργdzovτοΙ γ|α Vα οvτlμeτωnloτoυv κατdλληλα. Aυτo exeI
:αν αnoτeλeoμο :

-λλαγ6q oτηv κivηoη (τρoπoπolημεvoq μυiκ6q τ6vοq, αλλογeq
-:ην oτdoη του oιi.lμoτoq, δυoλelτoυργΙeq οτlq oρθριiloelq κλπ.)
.:λλαYeq oτα 6ργοvα, eπlβρdδυvoη τηq π6ψηq,
:.lξημevο 6ξlvο eπiπeδα σΙo σιOμoX|, αυξημ6vo
-ιτοβoλloμ6 oακxαρωv κλπ.
.-'..λαγeq oιo oρμovlκo σ0στημο π.x. αuξημ6vη
.. (ρ|ση oρμovιilv τοU στρe q
.-i]ογeζ στO VεUρ|Ko ουοτημα, οπoυ ol veυρlκeq
:-:ληξelq, η oπovδυλlκη οτηλη, o eγκeφαλog
--:ρο0v να μerιbοoυv η να ουξηooυv τηv οioΘηoη
.:.] nοvoυ.
(λoαlκn ρeφλεξoλoγiα cφαρμoze|q στ|q
cυvcδρieg αoυ?
:-: κα καt xρηolμοnolδ κλαolκη Peφλeξoλoγiα oτlq oυveδρleq.'r 

Οl δlκeq μoυ ol nleoeιq οnλιjq oυμπληριbvουv με τοv
.:;jτeρo τρono ιηv κλοοtκη ρeφλeξOλoYΙα. [Vου eΙneq nρlν oτt
. -..nlnAlxΛ πnn λirzρτnl Γ:VαρμOV|ση, αUι0 KOVoUμe μe eVο

,:-]Ο ΠOU πovd, τo ΕΝAPIVIOΝ|ZOYIMΕ!

lορlγριiφclg 6τl τo NP βonΘα oτnv αvτιμcτωnlon τou
aovou καt oτιg λεtτouργlκdq αvωμαλicg, Miλnoe μoυ
.,:ερtoooτερo γlα αυτo._' 

'']P οnοδelκVυel eΠ|στημovlκα-μeτρηοlμα, οτl eivol καταλληλo
: .ηv αvτlμeτιiΠ|ση τoU noνoυ καl Y|α λe |τoUργ|Keq ovωμαλieq

.: :xl γtα οvατoμtκεq αvωμαλieg, η αoθdveleq 6πoυ

' - . <eκρlμeveq δoμeq exoυv τρoπoπotηθei-eκφυλloτei. Π.x. η

':.:οορΘρiτlδο eivαl nοραμορφωoη ορθρωoeων πoυ δev
---Jε| Va οvιloιραφei, Σe ουτην τηv neρΙnτωoη το ΝP φροvιize
' . )eτoυργlκ6q οnlπτιboelq ουτηq τηq παρομορφωoηζ: μU KO
-- 

' -, οvωμολiα oτηv oτοoη τOU σωμOιOζ, nδvοιq τeνovτωv κλr,
_ : .loκοlλloτητο παλl δe v οivοl οπoλυτo oιl oxeιizeτοl μe
--:ενelο, ολλο μπορel vο πρoκαλeiταl οπ6 δlατορογμevη παροxη
,.. -: κωv eρeθloμdτωv η oυμφυoe lq μυιi:v. Σe ουτην τηv
-.: ΠΙωση ΠρoKe |τa| γ|α λe |τoUργ|Kη ονωμολΙο τηV oΠoiα

- :οο0μe Kο| Vα αVτ|μeτωπiooυμe μe NP'
Anoκατιioταon - 

.|ασn 
μ6oω NP unιiρxet?'' 

.οv θο υnορξel ,,iαoη,, eξαρτατο| ono τo βαθμο eniδραoηq.

παρομoρφωoηq nου exoυv UΠoστei ot δομeq τoυ oιiματοg
eξοlτΙοq τηq xρovlαq επΙδραoηq.
l-| δlιiρκeια μiαg oυveδρiαg NP, πoια εivαI ?
3Ο λenτα ΠeΟΙΠOU.

Yπιiρxεl καθoρloμθvoq αριθμog oυvεδρiωv γlα κιiθε
πεploτατlκo?
0πωq ξ6ρεlq, δev υndρxel οτοvταρ, αλλα η πρdξη 6xεl δeiξel oτl

μe τo π6ροq 5-6 ουveδρiωv μe|6Veτο| oημοvτtκd η αioΘηοη τoυ
π6voυ, αυξαveταl oημοvτtκd η κivηοη κot η φυotoλoγlκη
λeιτoυργiα. E6v δev δο0με oλλαγeq μexρl ι6τε (5 6 ουveδρieq),
δev μnoρoυμε vα βοηθηooυμe! Aυτo oμωq πlοτeυω lox0el γlο

oΛeq τ|q τeXVIKeζ.

NP πoloq μπoρci vα μιiΘel?
Φυolκo ολοl οl ρeφλeξoλ6γoι μe βoolκη
eκπαΙδeυoη. Aλλα κol oλol ol oωμoτοΘeροπeυτeg,
πλοlolωvεl πoλιj κολα τηv ηδη υπορxoυoα τεxvlκη
τ0Uq.

To ΝP Πo|oυq μπoρεi vα βonΘnoer?
oooυq βlωvoυv xρ6vlουq noνouq μ6oηq-αυx6vα,
xρovlα oρθρΙτlδα, ημlκροvieq, xρovlο κοπωoη.
Διαταραxdg τoU VeUρ|KoJ oυoτηματoq 6πωq πoνoq
οπo π.x. nleομeνo νe0ρo η φλeγμoveq 6nωq κηλη

μεoοonoνδυλioυ δΙoκoυ, oκληρυvοη κατο nλακαq κοl Πdρκlvoov
Στoμαxlκα-evτeρtκd nρoβληματα κοl διατοραγμeνo oρμovlκo
o0oτημο. H δρdοη τηq eivαl πoλ0 evτυπωοlακη oe neρlπτιjoelq
onoυ αvοφeρel ο neλατηg oτl ι1xω καvel 6λeq τlq eξeτdoelq, κol
δev μoυ βρioκουv γloτi πovιb!
Beβοiωq δev eivοl παvdκοlα, οxω κol nολ0 evτυπωolακeq
οπoτυxieq.
Γlα τnv ρeφλeξoλoγlo oτnv Ελλιiδα τι ξdρetq?
Ξcnr,r Λτl Δγcτc οπlnnnie '.,,YP--\ KQι aΠ0 τOUq Λ|VeZ0Uζ 0ΠoΙe

γVωρizeτe γ|a ΙOUq μeσημβρ vo0q, xρηolμοnO eiτe ΠOλ0 τa

ξυλακlο, κοl οτι nρlv μeρlκd xρoνlο ολοκληρωοοτe
εvδ οωeρουoο eρeUVο σe ,eγολο vοοοκOμeIO τηq AΘηvοq.
0l -eοnμjρlνο| hO| τO νεJO ηο oυοτη-lο eIVO| τO lδlo nρογμο oe
δtοφορeιlκη γλωooο,
Τl θο oυμβouλeυeg τoυq 

,ΕΜnveq 
ρεφλeξoλoγουg?

0πωq nοντου, eΙμοl οiγουροq oτl κοl οιηv Ελλοδα η

ρeφλeξολογiο κeρδΙzet δημoτlκoιητο xαρη oτηv κολη δoυλeiα
τωv Ελληvωv Peφλeξoλ6γωv. Τουg ουμβoυλe0ω vα μοΘoυv ιo
vευρικo o0oτημα nολιj καλd, δlοτt η αnοτeλeoματlκ6τητο καl τηq
κλqolκηq PeφλeξoλογΙοq οφeiλeταl oτηv δoμη τoU VeUρ|Ko0
oυoτηματoq.
Πληρoφo ρΙ eζ http: / / νι νι νι. mnt-nr.com/
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ΧUTΤ*ληTr}
LJΥ€1tr
l\4oρiα Ταραzη, Keφoλοvlα
mariatarazi@yahοo.gr

oλol ξερoυμe nοοο οημovτlκη eivοl η φροvτiδο τωv neλμdτωv

μοq, oλοl ξeρoυμe γlα τlq neρinoυ 7000 veυρlκeq απoληξεlq πoυ
κοτοληγουv οe ουτd, oλοι λolποv γvωρΙzουμe πooo προoeκτlκoi
πρenel vα eiμοoτe με το nαποιiτolα πoυ δlολeγouμe να φορdμe,
γ|α Vο ΠρoσΙατ6ψουμe το τοoο nολυτtμα πeλμαιο

μοq. Mηnωq oμωq eiμαoτe oe εντeλιbq λοθοq
δρoμo; Mηπωq Oι ',οoπiδeq', ουτeq (το ποπο0τοlο),
οπoδelκv0ovτql xelρoιeρol οxθροΙ oe oxeoη με το
κρυο, τlq πι1τρeq κοl οτl αλλο πloτe ιjουμe οτl

βλοnτeι το πeλμοτα μαq;
l-1 οληθelο eivοl πωq η 

,,οVdγKη,, 
γlα nρooτοo[ο,

μπλexτηκe μe τηv αvdγκη γlα ''oμoρφlα'' καl ιο
nοnoυτolα κατeληξov vο eivοl evοq nολ0
eπlβορυvτlκoq παραγoντοq γlα τηv υγeiα μαq.
Tο neλμοτd μοq οποτeλoOv evο θο0μα μηxαvrκηq.
0l μ0eq, το κοκολο, ol τevovιeq καl το xlλldδeq
ve ι-1ρα, δημloυργoιiv μlο dψoγη μηxοvη lκοvη vα
οvτtλαμβαveτοl eρeθioμoτο, vο xορτoγροφeΙ τηv
eπlφοvelο του eδdφouq Kαl Vα ΠρOσορμozeτοl eτοl
ιboτe το βαδlομο vα γiveταt ομολo, vα
οnoρρoφoυvταl ol κροδαoμoi καl vα γelιbveταl τo
σωμα μοq, eXOVτοq μ|α σUVεXηq eΠαφη Kο| Π|o

oUσlασΙ|Kη e Π|KoIVωViο μe Ιη γη κοl τη φUoη.
l-1 Δρ. Irene Davis, καΘηγητρlα φυoloΘεραne Ιοq τoυ
Παveπloτημioυ του De|aware, eκαve μlο oelρd
πeιραμdτωv oτο οποiα μετρηοe ιο μeγeθoq ΙOU σoK

καμdραq. Φoριilντοq nοπoυτotα μdθαμe το nι1λμοτ6 μοq vα eivοt
τeuπθλl κα.
0 Δρ. Lynn Stahe|i, κοθηγητηq οτο Ποvenloτημtο τηq 0υοοlγκτοv
κοl δleυθυvτηq 0ρθoπεδtκo0 οτο Παlδlκo Nooοκoμeiο οτο

Seatt|e γlα 15 xροvlα, τovize l πωq e ρe υveq
eδelξοv oτt οt λαoΙ που oυvηθizoυv vα πeρπατoιjv

ξυπoλητοl exoυv πlo δυvοτα, πlo υγιη καl πlo
eυκ[vητα neλματα αn6 ουτoι-1q πoυ φoραve
nαπoυτolα. 0l eρeυveq πoυ δleξογel οe nαlδrα ιο
oποiα nαρoυolαzουv πλοτυnοδiα η oτροβα nοδtα,
δeixvoυv πωq oυxvα οuτο τα φοlvoμevο eivοl

φυοlκο καl φτlοxvουv απο μοvο τOUq Xωρiq
θe ροne iο,

"oλο τα σιO Xe iO δe ixvουv nωq η ξυnoληold e Ιναl

ωφολlμη γ ο το πeλματα' Εivοl nολ0 nlo υγleq οπο
τn \/Π ΠρnΠΠτn. ]ρ ΠΠΠn, |τrln,, λρρl n Λn Stahρ|iιν νν l|ιY||νι9\

Προoθeιεi OJωζ lωq το lοΠOUτσ|ο e ival κολο γlο
προoιαoΙα oe eπlκivδυvο eδαφοq κοl γlο λΟγoυq
eμφdvloηq. Επiοηq τοvizοl nωq οτομο που

αvτlμeτωπizουv πρoβλημοτο μe το πeλμοτο τoυq,
6nωq πτrioη μeτοτορoiου, η ατομο nου παoxουv
αnο δlοβητη, nρeπel να οnoφe0γουv τo neρnoτημα
Xωρ|q Π0Π0Uτσ|0.

Aκομα μlο eρeυvο πoυ 6ρxeταl vα eπlβeβοlιboel ιο
nαραnοvω eivοl oυιη πoυ eγlve oτo Παveπtoτημlo
του Witwatersrand οτo Γloxοve oμπoυργκ τηq

0 Barefοot Rick exeι τρ6ξet 11221,65

μiλ|α ξUΠoλUιoζ οπo τo 2Ο03,
Θeωρei oυτov(τeq τtq υπoθeoetq τωv
eπιoτημ6vωv τoυ Xdρβoρντ, oλλo ol
eΠ|στημoveζ XρεldzovτοΙ απoδeiξelq,

τηq προoκρoυσηq τωV πeλματωv, oe ξυπoλητoυq αθλητeq κοl oe
οθλητeq noυ φoρoυoοv nαπo0τolα, Avακdλυψe πωq οl

ξυnoλητol οθλητeq υtoΘeτo0v μtα φυoIκn ''μΠροστ|Vη,,
προoκρoυoη οe αvτiθeoη μe ΙOUq,,παπOUτσωμεvoυq,, οθλητοq
noυ η nρ0oκρoυοη γiveιοl oτη φτeρvο, μe αnoτeλeoμα, τo σOK
οτα κοτω οκρο nου δ6xovτοl οl ξυπολητol αθλητeq να eivαl
μlκροτeρo! Πoρατηρηoe eπΙoηq oιι μelιjveτοl ιO σOK Kα| στOUq

αθλητθq nου φoρo0oοv
παnoυτοlα eον υtοθeτo0oαv
ΙηV μΠρ0στ|Vη Πρ0σKροUση.
H Δρ. Davis πορατηρηoe πωq
6τοv καnοtoq eivο ξυnoλητoq
κοl δev υπαρxol oτηρlξη oτην
κομαρο ιoυ neλμοτoq. elδlκο
0ταv πeρποταel oe οvωμολο
eδαφoq, τα noδlο δoυλε0ουv
tδlοΙτeρα oκληρο γlο vο
lοορρonηοoυv τo oιbμο. Ι\4e

ιov τρoπo ουι6 γυμvdzοvταl
κοl δυναμιbvουv neρloοoιeρο
οl μυeq τωv noδlιilν, τωv
neλμοτωv καl lδlαiτe ρο ιηq

Noτlοq Aφρlκηq καt δημoοte0τηKe μο τov τΙτλo .,Shod Versus
Unshοd: The Εmergence of Forefοot Patho|ogy in Modern
Humans?,, οτo noδtατρlκ6 neρtοδlκo The Foοt, H ερeυvα

0 Abebe Bik]la το 1960 στOUζ 0λυμnlοκο0q
τηζ DJμ1q nl.o -ρl;.eρδloε τo xρυoο

Lιιo1\ Ο οΙoι AιL'ο ioJ Voροθωv,c-,,Εκονe 
nαγκdoμlo ρeK0ρ 2:15:16 τρ6xovτοq

ξιπdλυτοql Δeiτε ιOv τeρματ|σμ0 στo
WWw,yoUtUbe.cοm/Watch?
v=Q7Ζ|B-0fyw

0,ΕΜηvοq υneρμορoθωvoδρ6μoq
lωαWηq Ko0ρoζ κοτdxel 6λo το ρeκdρ
στ|ζ UΠeρoloστdσeIq. Στο β|βλio τoU
,,To cξοηLeρO τoU o ωVo,, ονoφeρeI Oρ1€..ζ
φoρ6q oΙ] μ]κρ6ζ dτρexe ξυndλυτoq.

eξeταoε 18Ο ουγxρovoυq
^',Δ^.,'-^,,^ ^-^ .^^,^uννιJψ||νυ\ u||ν ιμι|\
Εlnrnnnοτlxin nllnΑcn

πληθυομιilν (Σοθο, Zουλο0 κοl
ΕυρωnαΙουq) κοl ουγκρlvε τα

neλμοτα τoυq μeτοξ0 τoυq
καθιiq καt μe τα πeλματα
σKeλοτoU 2ΟΟ0 eτιilv.
0l ερeυvητοq oυμneραναν
Πωq ΠρlV τηv αvοκαλυψη
τωv ποπουτolωv, ol dvθρωπol
e iXοV Π|O υγlη πολματα.
Aπο τουq o0γxρovoυq
αvΘρωπoυq, ol Zoυλoυ noυ
oυxvο πeρποτoυv ξυn6ληιol
exoυv τα nlο υγlη nελματα,
evιil ot ΕυρωπαΙοl πou

oυvηθ[zουv τη xρηoη
ΠaΠoUτσ,ωV, Ιο Π'o οσθeVIKο.
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0 hoλ6ξ ..Ξυn6λυτoq,,

AλΠlviστoζ, Tom Perry
δeν exeI oφι1σeI
oφαΙστεlo, βoUvo η
dρημo nou νo μηv
6xο| τρdξε| ξυnoλUτoζ!
0l |τολoΙ ρeφλεξoλ6YoI
πoυ eξdτooov τo ndδlo
τoU στo τoλεUIoio
σUνdδρι0 τouq,
evιUnωσ|dστηκov
oτov δεv ovoκ6λUψov
KdλoUq, σX|σμdζ

η KdΠo|o μ0ρφη
Koκ0Π0ιησηq
στα n6λμoτd τoU,

WWι,γ,tomperry'it

.:]V|ο, με evo οnρooeκτo
:.'.δ|oσμevo oργovo, τα ΠoΠo0τσ|o,
-::3μOρφ6σομe τηV ογvη, ovοτoμ|Kη
.-- φ0ρμo, εμΠoδiσαμe τηV μηXoV|Kη
..- ητnτΛ τnll τn πτnlltrjrFr\Jμe K0| τo

':]υμοτiσαμε Kα| αρVηΘηKoμe τη

- '] Kη τoU Xορη Kα| KiVηση''.
::3μOIo ι1ρe υvο δle ξdγeτοl KαI στo

.::3ορVτ αΠo τοUq Δρ, Wi||iam
,.:.3eI Kαl Δρ. Danie| Lieberman ot

: -: ]| μελeτouv τ|q δ|oφoρeq ιoU vo
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μovαδlκ6 αvθριbπtvo
π6λμο μαq κot τo
lδloiτeρo, evoτlκτιbδeq
πeρπoτημo μαq ΠoU
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ovτυπωotακo δeiγμo
βloμηxανtκηq. 0μωq,
σe λiγeq xlλloδeq
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edv Θ6λoυμe vo Θωρακiooυμe τηv υγeio τωV ΠeλμdτωV,

τωv noδlιilv μoq ολλd κot 6λoυ τoU oργοV|σμoυ μαg, nρθnel νo
eκnolδeυτoιiμe ndλl vο πeρπατdμe ξυn6λυτot, Σlγα olγo vο
αneλευθeρωΘoιiμe on6 το ΠαΠoιjτσ|α μαζ τ|ζ 6ρeq noυ δev
eiμαoιε υnoxρeωμdvol vα τo φoραμe. Στo onΙτl, oτηv oυλη μαq,
οτηv παραλiα, oτo ndρκo, στηV eξoxη, nρ6nel vα διbooυμe την
eUKαιρiα oτα π6λματd μαζ γ|o eλeuθeρio κol φυolκη κivηοη κοl
οτo oδμα μoq τηv eUKCl|ρiCl γlo κολιiτeρη UYeiα Kα| eueξiα.

http://www.baref ooters.orgl
http://www.ori.org,/Research/scientists/f isherJ.html
http://www.baref ootrunner.org

Ξιiλlγο φoPnld ιpε88ιiι:o
& Ξp6ovoμlκli κopεrλo

B.λδ4t ΦE.bηομryΦη:B.bφd
Idrdαζ
oξryovooΦdΦξ: ffir*ζ
3υ Joκ. AgΦρ μbγFPd] furφ9Φtξ. sε|rui. 

BryΦ0ζ!6 οe E dη:rΦΔa.bμffi|1lΦrξμrΦEgο,ilξ. rrηffrcEη*F*
(}!'μ,oΦMe}

Ι6ξr - ΗλtρqΙ3ξt + A.ΦoυΦ
Aι,8$irffi gffiιiα μ E oηβE,fuΦ}rqμry,βΦξ

rdμrr gη}'6ia $Ιρνφμol, rmγ
τfloοEnffi
aχnτgι
rE,ΦΙr$b

oργtκ ιΜtζ, }|λfitμrξ Φiυξ ffi (Φg trΨ)
ΦM

ΞfλΦ.oρ.Ι,6 xβ.s,tnq t 
^il. 

d
Ξ.Φ|Ξiη'Φρ.rr' FrμΦβω ηo{Mdχ,ιηJrfu.lζw1ζιFdE π*qfrdl

ri{ε Ld
IAτPι$ElΜ f ':-

8EΛoΝ|Στ|μΝffi ΣlM ;Ξ:iL€
AτPInB|BΛA :-

lιιυLτ|oss|GξΝMH&Ν/τaaειΔB o ...] . sΦ Ξ="* Φ
ozoΝooεPAnElAΣ

.ΡαΙτEi Pιλsε,,qΦ{r!Ξι,'feed.Φc.E{.,

.,εΜrεξ γκ,.λ{flqr d,ι,.$ ιtlr Φqβξ
.iεMtΞξ sι, Jα( @, lΦ{ι Effi 1ωnι
.i.ιftE{ it,'{t{ g, &! -ffi rB

χdρrεqρ€φ.λεξo,ιoyioqoδ''Ξ.:
εΝ{ιvικη ε16οη 'idJ?

nαλiμηξ (ol noδιoti

b

. P0|ι{τ0sEιεcτ 0EΙτΛι rWσι* E ..!Φtη! Φι.r EMF.
ι sfHlΛ.ιιεtΙc0 ngφ:jιryι

2t



,ffiΨffi 
Υραμμα AΓAΓ| HΣ απο TηΨ ffiι:τιληγη

,Hρθeq 
οαν τηv dvorξη μ0oα oτην dvοlξη.

Nαl, ητοv 29 Aπριλioυ 6τοv xτ0nηoe το τηλdφωνο μου, 
,l-1τοv 

η κυρiα
nου θα εφορμoze τηv Peφλeξoλoγiο γrα τηv θeροneiο ιωv
πρoβλημdτων μOU, ΠOU μe oixοv κdver αvημnορη, λdω oυγeνrκd
οvημnoρη Yiα Vα μηV nω αviκαvη 0xl μ6vo νo zηoω oοv dνθρωnοq
ολλd κol vο κοlunθω,
-Ευλoγημdvη η ωρα. Tωρo μnoρω vα nω 6τl δov ητοv xιυnοq
τηλeφιbvου ητοv xτιjnοq XαρμOσUVηq Avοoταorμηc, Kομndvοql
Γvωρlzο πoλι-1 λiγο nρdγμοιo yIo e σe Vο μe γολη μου κυρ|ο ΠOU

λdγeοαl .PeφλeξoλογΙα"!!,Hξeρο eλοxloτα αλλο eΙxο nολλd
neρloo6τερο eρωτημoτα, αnoρΙeq, δυonιοτiα οv κοl oοβ6μoυv τηv
καταYωγη τηq oπ6 τov |nnοκρdτη καl τηv xωρα nρodλeυoηq τηq,
αλλd eλeγo μηnωq κατd τηv δlαδρομη τηv μακρrvη αn6 οκei 6ωq
eδιi:, eixο υπooιe i ολλolιioe lq, μeταλλdξεlq!
oμωζ μeτd αn6 3-4 oυveδρiοq μe dκοveq vα nιoτ6ψω καl oργ6τeρα
vα unoκλtθιb μnροoτd ooυ. Τιi.lρα oe noρομoldzω oov λομneρ6 ηλlο
σe ΠαγωμeVη ημeρο, σοV αΠaveμ0ζ 0ρμiσK0ζ στ0 φoUρτOUV|ασμCVo
n6λαγoq κοl eγιj θvα οοnιοκdροβo μ6oo oιηv οvτdρα, οκομo καl
oοv 6οoη μdoα oτηv eρημld μουl
Aυτd και dλλα noλλd,'oοv'' Θο unoρο0oο Vο σOU Πω Vο

βρovτoφωvdξω tηv οωτηρΙο μου.
Tdooeρo xρ6vlο eixο τολο nωρηθεi οn6 γlοτρ6 oο γlατρ0 οn6
VOσoKoμeio oe vοοοκoμeio καl κoταλοβαΙvοlq τl φdρμοκα
καταvdλωoo, nληρηq onoδloργοvωοη γ|ο Vα μηV nω αnοoιiνθeoη
τoυ oργοvloμoO μοu.
Δev ηξορα τt μou γlv6ταv!! Εixα αnoφαoΙoel nλdoν vo μηv κdvω
τΙnοτα. Anoφdoloo vο neρlμι1vω τo μοιρoio nou eγιil το dλoγo
eυλoγημdνo τoξiδl oρloτlκηq οvαxιiρηοηq, αυτ6 οβλenα σαV τηV
καλ0τeρη λ0oη, αξlοπρeπη, vo μηv γivoμol βdροq σe KoVeVοV ιηV
oτlγμη noυ zo0οα eγ6 nαρ6ο μe τηv oκld μoυ!
Το μ6vο nου nρoonοθo0oα ητov Vα μηV μoU 6ρθel lδdα, καl τo
nloτeψω vα entoneιjoω τo τοξiδl' oxl αυτ6, 6xl δev το ηθeλα eγιi.l

vα γivω αvιiτeρη οπ6 τo Θe6 nου eκeivoq oρizel τov cρXOμO μoζ
κοl τηv αvoxωρηση μαq οn6 τηv zωη. AYΤO OXl.
KοΘωq θο δelq αl βουλαi τoυ Kυρioυ ηταv dλλeq, καl o,Yψιoτoq δev
μe eΙxο eγκοτολeiψel Ylο noλλοoτη φoρα στη zωη μου 6nωq κοl vο
Πτ0V aUτn.
Nol, τo πloτeυω οκρdδαvτo 6τl ητοv θdλημο Toυ vο oυvαvτηθoιiμe
KYP|A MΑ|PH "l\10Y"'
Δixωq την dδeιo ooυ βdzω καl vtιbθω το "μOU", σe eυxαρloτω nου

ue 6κovec κοl τo eνlωoα]l
Πeρnατιi-l τωρο, οuτoeξυnηροτοUμο, Zω σαV dvθρωnοq, eΙμαl
zωvτοvη ψυxlκd oxl μ6vo oωμοτlκο'
ΕuγvωμονΦ ουτoι1q noυ nρo xlλreτηρiδων οoxοληθηκανe,
κoυραοτηκαve κοl αvακολιiψοvε αυτη τη μ6θoδο. |\4e oeβαομ6
oτ6λvω ιη oκdψη μoυ Vo τouq πω eυxαρloτcbl
Εuxαρloτιb αυτo0q noυ κoυροoτηκοve κot eixove nloτdψel oe ουτη
τηv θeρoneiα ΠOU μe τηV oetρd τoυq τηv μeταλομnαδeιjoαve oe
αvθριbnουq τηζ oημeρlvηq enoxηq, κot dvαq αn6 τουq oυγxρovoυq
οioοι καl eο0 Mοlρη μου.
Ευλoγημdvoq o δdoκαλoq σoU ΠoU πρdπet vα eΙvαl neρηφοvoq γlο
τηv μoΘητρlο τOU, γlο τo τl nρooφ6ρel oτoυq oυvοvθριbnoυq τηq.
Θο eivαl neρηφovοq γlατi κdvelq λeιτo0ργημα, δivelζ τηv xαρο τηq
zωηg, δivetq κουρdγlo οn6 το ψυxlκd oου οnoθeματα, nου τooo τα
elΧο αVaγKη.
Θα oe eυxoρloΙω "VUV κql οοi" κοl 6ταv υπdρxel μvημη καt oτoν
κdτω κ6oμο καl eκei θα οe θυμdμοl μe eυγνωμοoOvη,
Εoeνο oe eοτe λe o Θeοq καl η Πovαγld oτο δρ6μο μο-.
Την eυxορloτω Kα| τηq τO λdω γlοτi μeτd οπο τθooeρα xρ6vlο ιιilρα
nηγoivω καt αvdβω κeρdκt κol γlο eoevα κol γtο ουτο0q noυ oe
δlδο[ονε, oe μlηoove oτηv Deφλeξoλογlo, Koθε φOρο ΠOU eρXeσα|
στη σhoψη eΙoοt oοv το oυρdν ο τoξo nου δηλιivol 6τl η καταιγiδο..
Σe φtλω
Π. Bοolλetdδη
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