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flgiα εivαι η oωoτη Θεραπευτικη πoρε[α
Φoτε vα απαλλαγo0με απ6 τη vooo;
oι απoΨειζ πoυ εκφρdζovται

.

ε(vαι τωv oυvτακτΦv των κειu€νωv

και oxι απαρα[τητα τoυ ΣEP
Για να πρoμηθευτεiτε
πρoηγo0μεvα τε0xη,
παρακαλo0με επικoιvωvεioτε
με τη γραμματεiα τoυ ΣEP
η με τoν Σπ0ρo Δημητρακoυλα

,3ot

και

l

t

oικovoμιKη κρ(oη?
ρooΘ€oτε €vα oτρiιpιμo
στηv oυvεδρiα oαζ!
Π

την oικoνoμικη κρioη, καΘημεριvα λ€γoνται πoλλα, τooα
πoλλα και αoxημα πoυ πoλυg κooμoq πρoτιμα να μην βλiπει
ειδηoειg πρooπαΘΦνταg vα κρατηoει τηV oπoια αιoιoδoξiα τoυ

fΙια

l

6xει απoμεivει!

Ωoτooo δεν εivoι η πρΦτη φoρα πoυ βιιbvει o πλανητηq μ[α τετoια κρΙoη. H παγκ6oμια oικoνoμικ( 0φεoη τoυ 1929 ηταν μια
καταoταoη διεΘvoOg oικoνoμικ(g Οφεoηg πoυ διηρκηoε απo
€vα μ€xρι δ€κα xρ6vια oε διαφoρεq 1Φρεg τoυ κooμoυ. Eπρ6κειτo για τη μεγαλ0τερη oικoνoμικη 0φεoη τηg oOγΧρovηζ ιoτoρ(αq
Kαι Xρησιμoπoιεiται τov 21o αιΦvα ωq παραδειγμα για τo πooo

oδυνηρη μπoρεi να ε(ναι μια oικoνoμικη καταοτρoφη' H,,Mεγα-

λη ΕξαΘλ(ωoη,i oπωq xαρακτηρ(oτηKε στιζ HΠA, o0μφωνα με
τoυg αναλυτ€g πρoκληΘηκε μετα απo τo Xρηματιστηριακo κραx
oτιq 29 oκτωβρioυ τoυ 1929, γvωoτo ωc η MαΟρη Tρ(τη.

H εvτυπωoιακη ιoτoρ(α πoυ Θα oαq διηγηΘω πρωτoειπιbΘηκε
oτηv Eλλαδα απ6 τoν κ. Αντovυ Πoρτερ κατd την διαρκεια τωv
μετα εκπαιδευτικΦν oεμιναρΙων τoυ ARl oπoτε Kαι τoυ αvαλoγoOv τα oπoια ε0oημα για τo αρxικ6 ερ€θιoμα πoυ μoυ €δωoε
Φoτε vα ερευvηoω τo ακoλoυθo Θ€μα περαιτ€ρω .
Πρoκειται για τηv ιoτoρiα εv6g ιατρo0 πoυ Θεραπευε μ6oω εφαρ-

μoγηg xειριoμΦν μικρo-xειρoπρακτικηg oτov ακρo πoδα, την
αρθρiτιδα και oυγγενιilν πρoβληματων τηg. H εργαoiα τoυ ηταv
τ€τoιαg επιτυ1iαg και δημoτικoτηταζ πoU €βλεπε oε περιπτΦoειg
900 ατoμα την ημ€ρα με αναφoρεq ακ6μα και για 2000 dτoμα
τηv ημ€ρα! H πoλη τoυ τo oυiλλιαμσμπoυργK (300 κατoικoι)αντi
vα γ(vει πoλη φαvταoμα oπωq πoλλ€g αλλεg τηv (δια περioδo αvΘιoε oικoνoμικα διoτι λoγω τηq πρoo€λευσηζ τoU κooμoυ δημιoυργηΘηκε αερoδρoμιo, oιδηρoδρoμικoq oταθμoq, ξεvoδoxεiα
και εoτιατoρια!!!

o Δρ. Mαxλ6v Λoκ τo 1901 oπo0δαoε |ατρικη oτo Queen,s Uni-

versity, oxεδov αμ€oωζ ξεκ(vηoε να εργdζεται oτo Mπρ[voτoν,
ovτdριo. To 1906 εργαoτηKε στηV πoλη Sau|t Ste. Marie ωζ εταιρικoq ιατρoq για την εταιρε[α A|goma Stee| Corporation. Mετα
απo €να xρ6νo πηγε oτην Aγγλ(α για μεταπτυXιακξ εκπαiδευoη, επ€oτρει,bε oτoν Kαναδd ωg πτυxιoOxoq τo Mαιo 190B τoυ
RoyaI Co|lege of Physicians and Surgeons τoυ Εδιμβo0ργoυ
και ΓλαoκΦβηq και ξεκiνηoε τo ιατρε(o τoU στην πoλη oυiλλιαμσμπoυργK, ovταριo. o πρΦτoq πελατηgτoυ ηταν o Peter Beckstead, o oιδεραg τηq πoληg o oπoiog τo 1 909 υπ€φερε απo πτιb-

oη μεταταρo(ωv oε 6 μ4νεζ η απoκαταoταoη τoυ oιδερα ηταν
πληρηc, επιβεβαιΦΘηκαν oι υπoι.Uiεg τoυ Λoκ για την μ€Θoδo τoυ
και αρ1ιoε να την εφαρμoζει και oε dλλoυζ αoΘενε(q. Στα τ€λη

:4s

τηg δεκαετ(αg τoυ 1920 o καΘημεριv6g αριΘμog αoθενΦν πoυ
6βλεπε o ιατρog ηταv 200, o δημooιoγραφoq Grant Dexter τoυ
The Canadian Magazine €γραι}ε,,,o κ6oμog αvαζ(τηoε τoν Δρ.
Λoκ, τoν βρηκε oτo μικρ6 xωριo τoυ και oxηματιoε θνα μoνoπατι
ωg την πoρτα τoυ.,, [1]
H τεxνικη αφoρα τo oτρ(ψιμo τωv ooτΦν τoυ ακρoυ π6δα. o
Αvτovυ Πoρτερ τo δεixνει πoλυ ωρα(α oτα oεμιναρια τoυ αλλα
Kαι στo DVD τoυ μια xαρα φα(vεται. Π.x' πρooεγγiζoυμε τo αριoτερo πoδι τoυ δdκτη, Θα xρηoιμoπoιηooυμε και τα δ0o x€ρια
μαζ/ τo αριoτερo αρxικd αγκαλιαζει τov αoτραγαλo και τo δεξΙ
x€ρι μαg γειτoνικα τoυ αγκαλιαζoVταζ σKαφoειδ6g, 1" oφηvoειδ€g και 1o μεταταρσιo, φρovτ[oτε τα x€ρια vα ε(vαι κoλλητα και
στoiυτε EΛAΦPA.
,|
Στιg αρx€q τoυ 930 η πoλη oυiλλιαμoμπoυργK ε(Xε γ(vει η Kαvαδ€ζικη M€κκα για τoυζ αoΘενεig αρθρiτιδαq.
Στην oτταβα υπηρ1αv λεωφoρεiα με ταμπ€λεg πoυ θγραφαν
,,Wi||iamsburg
& Dr. Locke],Tα ξεvoδo1εiα ηταν παvτα γεματα,
ωoτooo xρ6ωναν μovov $1 την ημ€ρα τo δωμdτιo επειδη o ιατρog ε[xε απειληoει τoυq ξενoδoxoυq 6τι Θα €xτιζε δικo τoυ ξεvoδoxε(o €αv αv€βαζαν τιζ τιμ€q!!! o (διoζ π€Θανε κoυραoμ€vog και
ζdμπλoυτoζ, Στην κηδε(α τoυ, περπdτηoαν oυμβoλικd xιλιαδεg
ανΘρωπoι απo την μ(α ακρη τηq πoληq oτo dλλo ακρo πoυ ηταν
τo VεΚρoταφεio τηc πoληq,

Σε μiα περιoτρεφoμεvη καρ6κλα oτην αυλη τoυ oπιτιo0-γραφε(oυ τoυ o ιατρoq εφαρμoζε xειριoμoOg oτoυζ αoΘεvεiζ τoυ
oι oπo(oι περ(μεναν oε μiα oυρα xιλιoμ€τρων, o κ,Π6ρτερ €1ει
περιγρdιpει oτι τα μικρd παιδια τηv επo1η εκεiνη dπαιρvαν μΙα
δεκdρα Φoτε να oπρΦ1voυν τα αμαξ(δια τωv αoθενΦψ oημερα
καπoια ζo0νε ακoμα και Θυμo0νται τιζ oυρ6ζ αoΘεvΦv τoυ ια-

τρo0. Στo Eδιμβo0ργo o ιατρoq ε(xε μαΘει 6τι τo vα oταΘε[ καvε(g
oτα πoδια τoυ νωρ[g oτo oταδιo τηq αναρρωoηg, oυxνα πρoKα-

λo0oε πτΦoειq μεταταρoiων και αλλα πρoβλ(ματα oτα πoδια.
ΠιoτεΟει oτι oι αoΘ€vειεg τoυ ακρoυ πoδα δημιoυργo0ν τo €δαφoζ για αρΘρ(τιδα, ρευματιoμo0g και ιo1ιαλγiα, Π[oτευε oτι μdoω
τηζ αvαταξηζ/ευΘυγρdμμιoηζ τωv ooτΦν τoυ ακρoυ πoδα oτηv
φυoιoλoγικη Θ€oη, τηg απooυμφoρηoηg π(εoηq απo τo oπiοΘιo
κvημια(o vεΟρo μπoρεi να απαλλαξει τo oΦμα απo τιg αoΘ€νειεq.
Kαπoιoι ιατρoi πιoτε0oυν oτι μπoρεi να €xει δ(κιo, αλλoι πιoτε0oυν 6τι τo 90o/o τωv περιπτΦoεωv αρΘρ(τιδαq oφε(λεται σε vευριi.loειg oπoτε πρoκειται για αυΘυπoβoλη, πιoτε0oυν δηλαδη oτι
€xoυν Θεραπευτε(. [2]
Στo τε0xog τoυ Σεπτ€μβριoυ 1936 τoυΤhe Canadian.Journa| of

Σε oυvεργαo[α με τo
β{ hhJE.'Τ [{.'g τηg |ταλiαq
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Claudio 5anti,
Δ ιδd κτω ρ oτ ιg Κιν η o ιoλoγ ικic, Επ ιoτ η μ εc
oτo Παvεπιoτημιo lατρικηc' τηc Φλωρεν - : '
Θεραπευτηq και Εκπαιδευτηg Σιdτoaυ c'
Π ερ ιτoν αi|κηg Θ εραπ ε[αg, με π oλ1yρ oν'l
εμπειρ[α oε lταλiα και Κροατιc

Medicine and Surgery o γιατρog Εdward McCu||och, εξiφραoε αvoι-

xτα την γνιilμη τoU για την φυoιoλoγικ( επ[δραoη τηg Θεραπεiαg τoυ
Δρ. Λoκ. Exoνταg δεxτεi ο iδιoζ τθooεριζ oυνεδρ(εg και Παρατηρω'
vταq αλλεq 500 oτo διαoτημα ενoζ 6τoυζ εiδε και περιπτΦoειg αoΘενΦν πoυ δεv ε(xαν καμ(α απoλυτωq βελτιωoη ωστoσo δεν καταδiκαoε τoν Λoκ o0τε αρνηΘηκε oτι ε(xαv καπoια ωφελεια oι αoθενειq απo
τηv επ[oκει,pη τoυζ σε αυτoν, γραφει:

Τo μεγαλεΙo τoυ Δρ. Λoκ εiναι η ικανoτητα τoυ να δημιoυργεi μ(α
ατμooφαιρα ελπiδαq, ευΘυμiαg καιαιoιoδoξiαζ, η ιKανoτητα να Kανει
oτριμμ€νoυq, oξι1Θυμoυq και xρovιoυg αoΘενεiq να καΘ(ooυν oτoν
ανoιxτo α€ρα για π€vτε, €ξι η επτα ιiρεq καθε μ€ρα, με ηλιo ( βρoxη, ζεoτη η κρΟo και να τoUζ αρεoει' o καθε αοκoOμεvοg ιατρoq θα
πρεπει να €1ει oτoxo να περαoει μ(α ημερα oτην κλινικη τoυ oυ[λλιαμσμπoUργK. Θα ακo0oει περιooοτερα ειλrκρινη/vτoμπρα λoγια για
τo ιατρικo επαγγελμα απo oτι Θα ovειρευoταν πoτθ. Θα μαθει πΦζ να
xειρiζεται και να Θεραπε0ει ανΘρΦπoυζ χωρiζ xαπια η φiλτρα. Θα
φ0γει ωg πιo ooφog και ταπεινog ιατρoq. Θα μαΘει oτι η εξαoκηoη
τηg ιατρικηq εiναι η τdxvη τηg φρoντiδαq τoυ αoΘενη και oxι αυτη
τηg φρoντiδαq τηq αoΘ6vειαζ'[1]

Διαβαoτε περιoooτερα για τoν Δρ. Λoκ oτo
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Π ηγ€q:

Αvτoνυ Πoρτερ - http://www.artreflex.com/
[1 ]. www.cbm h.calarch ive/OΟ00aΒ1 / 01 l cbm hbch m v9n,1 cΙow.pdf
[2]. http://www.time.com/tim el magazinel article/0,91 7 1,7 44034,00.
html
120 ατoμα και
|-l ημερiδα μαq εixε μεγαλη επιτυx[α, περιμ€ναμε
,Eνα
φ€τoq πρooηλΘαν περ(πoυ 200!!!
μεγαλo ευXαριστω Kαι συγxαρητηρια oτην επιτρoπη εκδηλΦoεων Kαι στην oπoυδαoτρια Pεφλεξoλoγiαq και επαγγελματ(α φωτoγραφo Παρη Δεo0πρη για την
καλυιpη τηg ημερiδαg.
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oυρανo0 2, Λυκαβηττoq, AΘηνα
τηλ. 21 0-3620490, 3620020

ΔloΔoΣ
em

o i I di

Π λη

Νικ.

od os@ote net.g r / www.diodosnet.gr

,

l

t
Αγαπητoi και εκλεκτoi oυvαδελφoι,

To πραγματικo νoημα τηq Aναoταoηq ε[ναι η αvαδυoμενη oταoη, η αvoδικη και η ανΦτερη oταoη. Kαλη dνoιξη να €xoυμε oλoι μαg !!l Mε
τον ερxoμδ τηq αvoιξηq, oλη η πλαoη γΟρω μαg αvΘ(ζει, €τoι λoιπov ευxoμαοτε να αvθiooυν και για εμαq 6λεζ oι καλ6ζ πρoUπoΘ€oειg για
υγεiα, επιτυx(α και oλα τα καλα.

=εκινΦνταζ λoιπov με κατι καλo και ανoιξιατικo, Θα αvαφερΘoOμε στηV πoλ0 Θετικη εξiλιξη για τηV κατo1Ορωoη τoυ επαγγ€λματoq
μαζ, στηV €κδoοη δικoυ μαq κωδικoΟ oτo o0oτημα TAX|S τηc εφoρ(αg' o ν6oζ αυτog κωδικog ε(ναι <Υπηρεoiε( Pεφλεξoλoγiαq>
86.90.19.12 και πραγματικααπoτελεi 6ναπoλΟκαλoκαι θετικoβημαγιαμαζ,γιατi βαζει τοεπαγγελματoυPεφλεξoλoγoυoεενα
αλλo επiπεδo πλ€oν, καΘωq με τη σUVεργασια τoU επαγγελματικoΟ επιμελητηρioυ ε[vαι τo πρωτo μεγαλo oταδιo για την κατoxΟρωoη
τoυ επαγγελματoζ μαζ.,Ενα αλλo ωρα(o γεγovog πoυ π€ραoε ε(ναι η ημερiδα μαζ, η oπoiα ε(xε τεραστια επιτυx(α και η πρoο€λευση τoU
κooμoυ (ταv απρoβλεπτα μεγαλη, πραγματικα δεv 1ωρo0oαμε oτην αiΘoυoα τoυ ξεvoδoxεioυ. H ημερiδα εixε πoλλα ενδιαφEρoντα Θdματα Kαι μαλιoτα για πρΦτη φoρα 6γινε πρακτικη παρoυoiαoη πρoηγμενωV τεxνικΦv Pεφλεξoλoγ(αg ζωντανα. Avαμεoα oτα ατoμα πoυ
παρακoλoυΘησαV τηV ημερiδα ηταv και πoλλo( γιατρo(, oι oπo(oι εξdφραoαv τov Θαυμαoμo τoυg για ooα παρoυoιαoτηκαv καΘιiq και τηv
αγαπη τoυq για την Pεφλεξoλoγiα. Avαμεoα στoUζ πρoσKεκλημ€νoυg μαζ πoU μiληoαv ηταv και o Πρoεδρoq τoυ Συλλoγoυ TυφλΦψ κ.
Ευαγγελog Aυγoυλαg oι oπoioι €xoυv και την υπooτηριξη τoU KoU Kωoτανταρα (γιo0 τoυ αε(μVηστoυ ηΘoπoιo0 Λαμπρoυ Kωvoταvταρα).
oooν αφoρο τo θεμα τηq εκπαιδευoηc των τυφλιi-,ν με τη βoηΘεια τηg κα. Koλoβoυ Aλεξανδραq Kαι τηζ Kα. Kαλατζη Λιαναζ, κανoυμε oτι
μπoρoυμε Vιo Vσ ΤoJ( βoηθnooυ*ε στoν Τoo-o ε.-ο.δε.,,lo.c Γo, (1 ιανε λo. στΓν επανvελματικη απoκατασταση σε σΧεση με την PεΦλε€oλoγio, Hδη τoυc ελοUtsε δωσει \cιΓo.ει o--βoυλεc κo. κoτευθνvoε.( <oι oναμενoJμε τ.( εΠoμενεζ Kινησει( τoUζ για Vα συνεργαστoΟμε
Kαι Vα τoυζ βoηΘηοoυμε oπωζ μπoρoUμε. Eιναι πλεov γεγoνoζ oτι η Pεφλεξoλoγiα μαq γiνεται oλo Kαι πιo δUVατη, τooo oτηv oυνε[δηoη,
ooo καt oτιq αvαγκεq τoυ κooμoυ, και αυτo oφεiλεται oε oλoυζ εoαζ!!
Δεν πρdπει να ξεxαooυμε να αναφερΘoΟμε Kαι στιζ επερxoμενεq εκλoγ€g τoυ oωματεioυ μαζ, πoU Θα γ(voυν oτιg 24 Mα,ibυ, oτιq 1B.00
τo απoγευμα στιζ εγKατασταoειq τoυ oωματεioυ μαq'
Eiναι μια πoλ0 καλη ευκαιρ(α για oλoυζ μαζ για να βρεΘo0με αλλα και για να oυζητ(σoυμε, αλλα παvω απo oλα vα €xoυμε νiα πρoσωπα, με επιΘυμ(α vα αναvεΦoουν Kαι Vα βoηΘηooυν τo σωματε(ο μαζ, πoυ €xει τooo μεγαλη αvαγκη. Πραγματικα xρειαζoμαoτε νΞα
πρoσωπα, και εμε[q Θα βριoκoμαoτε παvτα δ(πλα τoυζ για Vα τoυζ βoηθαμε, Vα τoυζ oυμβoυλε0oυμε Kαι να τoUζ σUμπαραoτεκoμαoτε
oε oτι xρειαζovται.
Mε πoλλη αγαπη και ανoιξιατικεg ευx€g
Eκ μ€ρoυq τoυ ΔΣ

vα αvoiξoυν oλoι oι oρiζoντεζ τηζ ζωηc μαc

!!

!

o Πρoεδρoc

Δρ. Mιxαληq Kυριακ(δηq

αγα κo ιγω ση

ffi:n*u;;;;'=
Φρα 18.oo θα πραγματoπoιηΘεi oτo γραφε(o τoυ
iq - πρo0πoλoγιoμ6g τoυ Σ.Ξ.P.
κo τoυζ oτo γραφεio τoυ Σ.E.P.

*
Υ.Γ,

Σε περiπτωoη μη απαρτiαg oι αρxαιρεoiεg Θα ξεκιvηooυv μια ιbρα μετα την πρoγραμματισμ€vη

YnENoYM|Σ}l

-Ξ%

€ναρfr.".

Παρακαλo0με 6oα απo τα μ€λη τoυ Σ.E.P. δεv εiναι ταμειακd εvταξει vα καταβdλoυv τηv ετηoια oυvδρομη (40 €) oτov κατωθι λoγαριΘ
.9μ6 τηq A|pha Bank 119-00210'l -,l62530. Παρακαλo0με vα βγαλετε αvτiγραφo τηq κατdθεαηζ, vg'+vαγρdψετετo6voμα καΙ
τιoλoγiα τηg καταΘεoηg σαζ Kαι vα μαζ τo απooτε(λετε oτo γραφεio του Σωματε[oυ εiτε μ6oω f ax:.210.6451532, εiτε oτη διε0Θυv-η.;:

Aπoκατασταση τηg |oτoρiαq

Πρooφατα παρακoλo0Θηoα €να ενδιαφ€ρoν oεμιναριo απo τov Kιv€ζo καΘηγητη Bai Χinghua. Στην ειoαγωγικη τoυ
oμιλ(α πρ6oεξα κατι εvδιαφ€ρov oε αυ-

Στo τε01og 02 τηg Εναρμoνιoηg δημooιε0τηκε €να αρΘρo τo oπo(o ε[xα με-

ταφρdoεrερευνηoει-oυμπληριi.loει

με

πληρoφoρ(εq oxετικd με την Yu Fu, τηv
Kιvεζικη Pεφλεξoλoγiα, ΠρoκΟπτει απo τo
κε(μεvo oτι oι Kιν€ζoι εξαoκoυoαv καπoιαq
μoρφηc Pεφλεξoλoγ(α απ6 παλια, αρxα(α

τoν τoν τ0πo. Tεκμηρ(ωvε τα παvτα μεταξ0

αλλωv με ιoτoρικd oτoιxεiα. Eiπε λoιπ6v oε
καπoιo oημεio oτι μ(α απo τιg πρΦτεq γραπτ€g αvαφoρ€g oτoν βελoνιoμo ηταv απo τov
Cang Gong (200-140 π.x.) και μιλo0oε για 3 oημεiα oτo πoδι. Πoια εiναι μην ρωτατε, ρΦτηoα

xρoνια.

EδΦ και καιρ6 oμωq ixω μαΘει 6τι αυτ6 δεν
εivαι αληΘεια! Kαι ηρΘε η Φρα να απoKαταoταΘε[ η αληΘεια' Σε μ[α επioκει)η τoυ Αντoνυ
Πoρτερ τo 2007 oτηv AΘηνα για επαγγελματr
κoΟq τoυ λ6γoυq βρεΘηκαμε vα γευματ(ζoυμε
καπoυ oτην Aθηνα, Σε κdπoια oτιγμη dρ1ιoε να
μoυ διηγεiται €vα ταξiδι πoυ ε(xε καvει oτην Kiνα

και δεν ηξερε να μoυ πει.
Πdμε oτην Pεφλεξoλoγiα τΦρα
Moυ ε(πε oτι εivαι κατι MOΝTEPNo, oτo NE| J|NG

δεv υπαρxει αναφoρα πι€oεων oτα πoδια, η μoξα
εiναι πρoγεν€στερη τoU Νei JΙng, τo πoδι τo ιpηλαφo0oαν για τoν oφυγμo, διαγvωoτικα δηλαδη.
Toν ρΦτηoα αν €xoυν καπoιo κιbλυμα oτην πρooθγγιση των πo,,Tα
πoδια oΧετ(ζoδιΦν και δεv τα ακoυμπoUσαV Kαι μoυ ε(πε,
νται με τo oεξ, oπoτε δυoκoλα oε αφηνoυv να τα δειq η να τα

την δεκαετ(α τoυ 60, Σκεφτε(τε oτι την επoxη εκεiνη δεν ηταv καΘoλoυ ε0κoλo vα βγαλειq βiζα για Vα μπειζ oτην xΦρα. o κooμoζ
τov απoκαλo0oε εκεi ξανθ6 διdβoλo, δεv ε[1αv ξαvαδεi ξανΘα

μαλλια! Kαvovιoε λoιπov μiα oυvαvτηoη με καπoιoν oπoυδα(o
καθηγητη βελoνιoμo0 για vα ερευνησει τηv ιoτoρ[α τηq Pεφλε-

αΚo

μπη σειζ.

αoτεio. TΦρα καταλαβαivω γιατ(.

Στo κε(μενo αναφθρω λαvΘαoμ€να επioηg oτι €να ox6λιo πoυ
εixε κανει o Δρ, Φιτζ€ραλντ oxετικd με τιζ ζιi.lvεζ τoυ,,,Πρoodρμooα 5 ζΦνεζ αvτ( για 6 Φoτε να μην μπερδευτo0ν oι αυριανo(
τηg Pεφλεξoλoγiαq,,τo εixε πει η Mπ€ρυλ
|νγκα NτoΟγκανζ.

μαΘητ€q

ΑvΘρωπoι εiμαoτε και oφdλματα κανoυμε,...

νo

,

U

Tοτε θυμηθηκα oτι στo Τianjing (παραδooιακη π6λη oxετικα),
κατι μεoηλικεg κυρiεq φoρoυoαν π€διλα (καλoκαiρι ηταν-ζ€oτη
πoλΟ) αλλα με δαντελiνιo καλτoακι, κατι τ6τε πoυ μoU φανηκε

ξoλoγiαq oτην xΦρα.
o καΘηγητηg τoυ ε(πε oτι δεν εξαoκoΟoαν Pεφλεξoλoγiα πoτε
oι Kιν€ζoι, oλα αυτα εivαι εφε0ρημα των δυτικιi-lν. Ν4oυ ηρΘε oτo
μυαλ6 τo dρΘρo και €πεoε τo πιρoΟνι απo τα 1ερια μoυ!
Για oυν6xιoε τoυ ε(πα. Moυ εξηγηoε o Toνυ oτι ε(xε παρατη ρηoει
oτι oι Kιv€ζoι oταν επιoκ€πτoνται τoυζ ναoΟζ τoυ Boυδα oυνη.
Θωg πρooκυvoυν και μετα κανoυν πιK-νιK στoν πρoαυλ.o trωρo,
Aυτ6 πoυ τoν εντυπωo(αoε ε[ναι oτι δεν καΘoνται απdναντι απo
τα π6δια τoυ Bo0δα ΠoTE, τo €xoυν για κακol Πωζ εivαι δυvατoν
vα κdΘovται απ€vαvτι απo πoδια oυvανθρΦπων τoυζ Kαι Vα τoυζ
κdνoυν PεφλεξoλoγiαΙ!! Kdτι oαv την <μoOvτζα> oτην Eλλαδα η
την ανoιxτη παλαμη, κdτι μαq κdνει νoμ(ζω. Mετd ΘυμηΘηκα oτι
Kαι στo Su .Jok ενΦ 61oυν xαρτεg καιγια τα πoδια, πρακτικα oτην
τεxνικη αυτη εoτιdζoυν oτα x6ρια!Ι!!
Tρoμdρα μoυ Θ€λω vα κdνω και τoν δημooιoγραφo-Pεφλεξoλo-
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Kρειν και oxι η

Γιατi oτρ€φovται

oι αoΘεvεiζ
στιζ συμπληρωματικ€q Kαι τιζ εvαλλακτικ€g
μoρφ€q Θεραπε(αζ;
Mια αλλη διαoταση τηζ ιpυ1oλoγ(αq τηζ υγε[αq

Feliciξ Bishop κdνει τη μεταδι6ακτoρικη τηq, iρευνα oτo παvεπιoτημιo τoυ Southαmpton αναζητιbvταζ τoυζ λ6γoυq για

H

oπoioυq' πoilo[ dνΘρωπoι oτρΞφovται κdπoια oτιγμri τηq,
oτιq oυμπληρωματικ6,q' και τιg εvαλλακτικΕg μoρφΕc
Θεραπεfuq,, Περιγρdφει τα κ[νητρd τoυq, αλλd και τα oημεiα πoυ
τoυq,

ζωiζ τoυζ

απαιτo0ν περαιτΞρω iρευvα'
H oυμπληρωματικη και η εvαλλακτικη ιατρικη (Σ.E.|.) περιλαμβανει μεγαλo φαoμα πρακτικΦv oπωg o βελoνιoμoq, η Χειρoπρακτικη, η oμotoπαΘητικη η βoτανoθεραπεΙα Kαι η oστεoπαΘητικη. H εφαρμoγη τηq Σ.E.|. μπoρεi να τηv γ(νει απo τov καθ€-

vα με τη Xρηoη nφαρμακευτικΦν> oκευαoματωv 6πωg εivαι τα
oυμπληρΦματα διατρoφηq, ανΘoΙdματα και φυτικd oκευαoματα
πoυ πωλoOvται xωρ(q oυvταγη γιατρo0.

H €ρευvα αφoρd €να μεγdλo πooooτ6 τoυ πληΘυoμo0. Παρoλo πoυ oι αvΘρωπoι πoυ Xρησιμoπoιo0ν τη Σ.E.|. εiναι η μειoιpηφiα, η μειoι|,lηφiα αυτη αυξdvεται, εvΦ παρdλληλα oι διdφoρεg μoρφ€g Σ.Ε.l. γivovται 6λo και πιo πρooιτ€g. Σ0μφωvα
με τιg €ρευνεq τωv Thomas & Co|eman τo 2004 καΘιbg και τωv
Thomas, Nicho||, & Co|eman τo 2001, τo 10olo επιoκ€πτεται €vαv
επαγγελματ[α τη g Σ. E. | κdΘε 1ρ6vo, ενΦ τo 46o/o 1oυ πληΘυoμo0
τηg Mεγdληq Bρεταv(αg αναμ6vεται 6τι Θα xρηoιμoπoιηoει μ[α
η περιoo6τερε9 Θεραπε(εg Σ.E.|, κατd τη διdρκεια τηq ζωηq τoυ.
Avτ(oτoιxα εiναι και τα πooooτd για dλλεg δυτικ€ζ 1Φρεg, oπωg
oι HΠA, o Kαvαδdζ και η Aυoτραλiα. ΕρευvΦνταq τη 1ρηoη τηq
Σ.E'|. μπoρo0με vα αvτληooυμε oτoιxε[α για τoυq διαφoρετικo0q

τ0πoυg υγειoνoμικηg περ(ΘαλΦηq.

Σε ακαδημαiκ6 επ[πεδo, η καταν6ηoη τηζ Χρησηζ τηg

Σ.E.|.

μπoρε( vα βoηΘηoει oτη βελτ(ωoη τωv μoντdλωv υγειovoμικηg
περiΘαλι}ηq, Σε πρακτικ6 επ(πεδo, η καταv6ηoη τηg xρηoηg τηg
Σ.E.|. μπoρε( να φωτ(oει φαιν6μεvα πoυ αφoρo0ν τη oυμβατικη
ιατρικη, τηv επικoινωv(α γιατρo0-αoΘεvη και την oλoκληρωμ€vη
ιατρικη περiθαλι|η.
H τρ€xoυoα απη1ηoη τηg Σ,E.|. απoτελε( γρiφo, αν λdβoυμε
υπ6ι}η τιq πρ6oφατεq εξελ(ξειg τηg oυμβατικι]g ιατρικηq. Aπo
αυτη τηv oπτικη, η δημoτικ6τητα τηq Σ.E.|. Θα μπoρo0oε 1oωg
να απoτελ€oει ευκαιρ[α για αλλαγ€g 6ooν αφoρd τη oυμβατικη
ιατρικη. oι λ6γoι πoυ κανoυv τoυg αoΘενε(g να oτρ€φovται πρog
τη Σ.E.|. εivαι η κdλυι,pη oυγκεκριμ€vωv αvαγκΦv oι oπo(εg δεv
καλOπτovται τo παρ6v απ6 τη κλαoικη ιατρικη. H oυμβατικη ιατρικη θα μπoρo0oε vα πρoσαρμooτεi Φoτε vα μπoρε( να καλ0πτει τιζ αvdγκεg αυτ€q.
oι περιoo6τερoι αoθενεig xρηoιμoπoιoOv τη Σ.E.|. παρdλληλα
με τη oυμβατικη ιατρικιj, γεγovoq πoυ γεννd την πιΘαv6τητα αλληλεπιδρdoεωv μεταξ0 βoταvωψ oυμπληρωμdτων διατρoφηq

,BN

και oυμβατικΦν φαρμdκων. Aυτ6 τo γεγov6g καΘιoτd αvαγκαiα

τηv εδραiωoη ειλικριvoOg επικoιvωv(αg μεταξ0 γιατρΦν και

αoθενΦv ooov αφoρd τη Σ.E.|.' H καταv6ηoη τωv λ6γωv για τoυg
oπoioυg oι αoθενε(q xρηoιμoπoιo0ν τη Σ.Ε.|. μπoρεiνα διευκoλ0.
νει τnv επικoιvωviα.
Για να μπoρ€oει η εvoπoιημ€vη ιατρικη αvτιμετΦπιoη vα εivαι
επιτυxημ€νη, Θα πρ€πει oι γιατρoi να καταλαβα(voυν τηV oπτι-

κη τωv αoθενΦv τoυζ και vα τη o€βovται. Edv καταvoηooυμε
vα διαoφαλ[ooυμε oτι εκε[να τα χαραισηριστικd γνωρ(oματα τηg πoυ
xαiρoυv υψηληζ εκτ(μηoηg απ6 τoυg αoθεvε[ζ, Θα υπdρxoυν oε
κdΘε πρooπdθεια ενoωμdτωσηζ τηζ oτη oυμβατικη ιατρικη.
ot ερευνητ€q διατε(νoνται oτι oι dνθρωπoι oτρ€φovται oτη Σ.E.|.
εiτε επειδη εivαι δυoαρεoτημ€voι με τη oυμβατικη ιατρrκη εiτε/
και επειδη τoυg €xει πρooελκ0oει με κdπoιov τρ6πo η Σ.E.|. oι
Vincent και Furnham (1996) απoκαλoOv αυτ€ζ τιζ δ0o εκδox€q
<παραγoντεg Φθηoηq και €λξηζ,.
γιατ[ oι dνΘρωπoι 1ρηoιμoπoιo0v Σ.E.l., Θα μπoρ€ooυμε

<Παρdγovτεq ΦΘηoηqυ
oριoμ€νoι αvθρωπoι oτρ€φovται oτηv Σ.E.|. επειδη εivαι δυoαρεoτημ€voι απo τη oυμβατικη ιατρικη. oι περιoo6τερεq μελ€τεg
€xoυv καταληξει oτo γεγov6g oτι oι ανΘρωπoι πoυ Χρησιμoπoιo0v Σ.Ε.|. εiναι πoλ0 πιΘαv6 vα 6xoυv δυoαρεoτηΘε( με κdπoια
απ6 τιζ εκφdvoειg τηq oυμβατικηg ιατρικηg. oι λ6γoι για τoυζ
oπo(oυq oι αoθεvε(g oτρdφηκαν oτη Σ.E.| λ6γω απoγoητευσηζ
απ6 τη oυμβατικη ιατρικξ, μπoρε( vα εivαι καΘαρα τεxvικoi η vα
oxετΙζovται με τιζ διαπρooωπικ€g ox€oειζ τηζ υγειovoμικηg φρovτiδαg πoυ €τυxαν.
oι λ6γoι αυτo( περιλαμβdvoυν: μη απoτελεoματικη αγωγrj,
αρνητικ€g παρεv€ργειεg απ6 (επεμβατικ€ζ/τoξικ€q)
oυμβατικ€g
Θεραπε(εg, €λλειψη ελπiδαg για τo μ€λλoψ και κακη ox6oη και
επικoιvωv(α γιατρo0-αoθενo0ζ. E[ναι oημαvτικ6 να oημειιilooυμε 6τι παρd τo γεγov6g 6τι oι περιoo6τερoι αoθεvε(g πoυ oτρ€φovται στη Σ,E,|. εivαι δυoαρεoτημ€voι με τη oυμβατικη ιατρικη, εξακoλoυΘo0v να τη xρηoιμoπoιo0v παρdλληλα με τη Σ.E.|.
Επ(oηg, η δυoαρ€oκεια με τη oυμβατικη ιατρικη απoτελε( μ6νo
μ6ρoq των λ6γωv για τoυζ oπoioυg oι dvΘρωπoι oτρ€φoνται oτη
Σ.E.|. Θα πρ€πει εδΦ να πρooτεΘo0v Kαι oι λoγoι πoυ η Σ.E,|. ελκ0ει τoυq αoΘεvε(q.

(Παρ6γovτεζ €λξηc,
T6ooερειg εivαι oι βαoικoi παρdγoντεg πoυ μπoρoOv vα εξηγη.
σoυv τoυζ λ6γoυg αυτo0ζ o0μφωνα με μια πρooφατη oυoτηματικη
εξ€ταoη 94 δημooιευμ€vωv μελετιi-lv για τη 1ρηoη τηg Σ.E.| (Bishop,
Yardley, & Lewith, 2007).

oε υι|,lηλ6 επiπεδo πvευματικ6τηταg. oι Θρηoκευτικ€q πεπoιΘηoειg
δεν oxετ[ζoνται oυxνd με τη xρηoη Σ'E,|.
Τo oυμπ€ραoμα πoυ βγαivει απo αυτη την 6ρευvα ε(vαι 6τι oι αvΘρωπoι xρηoιμoπoιoOv Σ.E.|. εv μθρει επειδη θxει αρxioει να τoυζ
απωΘεi η oυμβατικη ιατρικη και εv μ€ρεt δι6τι τoυq ελκ0ει η Σ,Ε,|. Tα
μ€1ρι oτιγμηg oτoιxεiα δεixνoυv 6τι 1αρακτηριoτικd τηq Σ,E,|. πoυ
Θεωρo0νται πoλ0 oημαντικα απo τoυg αoΘενεΙg (6πωq η oλιoτικη
αvτιμετΦπιoη κoι η φρovτ(δα με επ(κεvτρo τoν (διo τoν αoΘενη) Θα
μπoρoOοαv vα εvoωματωΘo0ν και oτη oυμβατικη ιατρικη.,oμωc, η
θρευνα για τη 1ρηoη τηg Σ.E.|. δεv €xει oλoκληρωΘεi ακoμη και oι
απoδε[ξειζ oτιg oπo(εg oτηρ(ζεται ε(ναι περιoριoμ€νεζ, Για μiα καλ0τερη κατανoηoη τωv λoγωv για τoυζ oπoioυg oι ανΘρωπoι xρη.
oιμoπoιoΟv Σ,E.|., oι μελλoντικdg €ρευνεg θα πρdπει vα εoτιαooυν

Συμμετo1li τoυ αoΘεvf
H Σ.E.|. πρoσφερει oτoυg αoΘεvε(q τη δυvατ6τητα να ελ€γxoυv
αλλd και vα oυμμετ€1oυν oτη Θεραπε(α τoυg, oι dvΘρωπoι πoυ επιλ€γoυν τη Σ.E.|., τo καvoυv επειδη εκτιμo0ν τo γεγoνoq oτι τoυg επr
τρ€πει vα επανακτηooυv τov €λεγxo τηζ ασΘ6νειdζ τoυζ και τηq θεραπεiαq τoυg, εvΦ παραλληλα εκτιμo0ν τη συμμετoXιKη Θεραπευτr
κη o1€oη πoυ oυvηΘωg αναπτOoooυv με τoυζ Θεραπευτ€g τηg Σ.E.|.
Δεν 6xoυν γ(vει αρκετ€g €ρευνεg αναφoρικα με τo αv oι αoΘεvεiζ
πoυ Xρησιμoπoιo0ν Σ.E.|. επιθυμo0ν περιoo6τερo €λεγxo και oυμμετoxη oτη Θεραπε[α τoυg απo εκε(voυq πoυ δεν xρηoιμoπoιουν
Σ.E.I, oι περιoooτερεg oxετικ€q €ρευνεg θxoυν γiνει oε αoΘενε(q με
καρκivo η |-{|V. H ox€oη μεταξ0 ελ€γxoυ και xρηoηq Σ.Ε,l. Θα πρdπει
να επεκταΘε[ και oε ανΘρΦπoυζ με αλλεζ αoΘ6νειεq.

oτα εξηq:
. Στιq πιθανdq διαφoρθg μεταξΟ των ανΘρΦπων πoυ επιλdγoυν διαφoρετιKεζ μoρφεζ Σ.E.|., και μεταξυ εκε(νων πoυ επιλ€γoυν Vα τoUζ
αναλαβει θναg Θεραπευτηq τηq Σ.E.|. oυγκριτικο με oooυg επιλdγoυν
να αvαλαβoυv oι iδιoι τη Θεραπεiα τoυq,
. Στιg διαφoρετικ€g πρooεγγ(oειg πoυ €xoυν oι αoΘενεiζ 6οoν αφoρα τη 1ρηoη Σ.E.|, oε ox€oη με τη xρηoη oυμβατικ(q ιατρικηq.
. Στιq διαφoρ€q μεταξ0 των αvΘρΦπων πoυ επιλ€γoυv την Σ.E,l. για
την αντιμετΦπιoη μιαg αoΘ6vειαζ Kαι εκε(vωv πoυ επιλ€γoυν διαφoρεg μoρφ6g Σ.E.|. απλΦg για vα νιΦooυv ακ6μη καλ0τερα.
. Στη διαxρovικη o1€οη μεταξ0 τωv πεπoιθηoεων και των εμπειριΦv
πoυ €xoυν oι αvΘρωπoι πoυ Xρησιμoπoiηoαν Σ.E.|.
Edν καταφ€ρoυμε vα μελετηooυμε αυτd τα Θ€ματα με υιpηληq πoιoτηταg dρευνα τoτε Θα καταφ€ρoυμε Vα κατανoηooυμε περιoooτερo
τoυq λ6γoυq για τoυζ oπoioυg oι αvΘρωπoι xρηoιμoπoιo0ν Σ.E.l. και
vα αρxiooυμε να Xρησιμoπoιo0με αυτη τη γvΦoη για να βελτιΦooυμε τo oxεδιαoμo και την πρακτικη oλoκληρωμθνωv παρoxΦv ιατρι.

Πioτη oτη o0vδεoη μυαλoO-oΦματoq

oι αvΘρωπoι πoυ Xρησιμoπoιo0v

Σ.E.|. τε[voυν να πιoτε0oυν oτι
παρdγovτεg
oπωζ
τo
στρεζ
και τα oυvαιoθηματα €1oυv
Qυxoλoγικo[
αιτιακ( ox€oη με τηv αoθ€νεια. Αλλεq πεπoιΘηoειq oxετικd με την
αoΘ€νεια (π.1. πεπoιΘ(oειq oxετικα με τη διαρKεια καΘΦq και τη ooβαρoτητα των oυvεπειΦν μ(αq αoθ6νειαζ) μπoρo0ν επioηg vα oυoxετιoτo0ν με τη xρηo.η τηc Σ,E.|., δεν €xoυν oμωq ερευνηΘεi εκτε-

Vωζ.

<Φυoικ6> φdρμακα

Mεγαλη μερiδα των ανΘρΦπων πιoτε0ει 6τι η Σ.E.|. απoτελε( μiα
oλιoτικη και φυoικη αντιμετΦπιoη των αoΘενειΦψ κατι τo oπo(o oι
xρηoτεq τηc Σ.E,|. τα ΘεωρoΟv πoλ0 oημαvτικo. Γεγovog πoυ υπoγραμμiζει τη oημαoiα πoυ δiνει η Σ.Ε,|. oτηv αvτιμετΦπιoη τoυ αoΘεvη ωq oλov (και oΧι μ6vo τωv oυμπτωμdτωv πoυ παρoυoιdζεQ, αλλd
Kαι στη xρηoη φυoικΦν φαρμακων και μεΘoδων (και oxι xημικΦv

κηq περ(Θαλψηq.

Πηγ€c

oκευαoματων). H €κταoη oτηv oπo(α oι xρηoτεq τηg Σ.E.|. θεωρoΟν
oημαντικ6q τιζ oλιoτικ€ζ και φυoικ€g Θεραπε(εg φα(νεται oτι πoικiλ.
λει αvαλoγα με τη μoρφη Σ.E.|., αv και xρειdζεταt περαιτ6ρω €ρευvα
για να διαπιoτωΘε( o βαΘμ69 oτov oπo[o μπoρε[ να πρoβλεφΘε( η
xρ(oη oυγκεκριμ€νωv μoρφΦν Σ.E.|. απo αoΘενε(g πoυ πρoτιμoΟν
τιg oλιoτικ€g και φυoικdq θεραπεiεg. Πoιoτικ6g €ρευvεq αναφθρoυν
επioηq 6τι μερικo( αoθενε(ζ λανΘαoμ€να εξιoιi.lvoυν τιζ 6νvoιεg <φυoικo> και <αoφαλ€q>, πεπo[Θηoη πoυ Θα πρ€πει να αναιρεθεi και
απo τoυg Θεραπευτ€g τηg Σ,E,|. και απ6 τoυg oυμβατικo0g γιατρo0g.
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πεπoιΘrioειζ

Mερικo( απ6 τoυq ανΘρΦπoυq πoυ Xρησιμoπoιo0ν Σ,E.|. 6xoυν κoιv€ζ και αλλεζ, πιo γενικ€g, πεπoιΘηoειg. o Astin (1998) αvακαλυι|,lε 6τι
6ooι xρηoιμoπoιoι]lν Σ.E.|', oυxvd δεν ε(vαι dvΘρωπoι oυμβατικo( και

1

μπoρε( να ε(vαι αφιερωμ€νoι oε ιδεoλoγ(εζ 6πωg o φεμινιoμog, τo
περιβαλλoψ η πνευματικ6τητα, η πρoσωπικη αvαπτυξη και η αγαπη
για τo ξ€vo

και τo εξωτικo. Υπdρxoυν επioηg περιoριoμ€vεg

πoυ αvαφ€ρoυv

of

ο nαtionοl study, Journαl of the Americαn Μedical Association, 279,

€ρευvεg

EπιμΞλεια - Mετdφραoηι AλΕκoq, Bαoιλε[oυ, Pεφλεξoλ6νoζ'
e-mail ol ekvossil iou @g mo il,co m

6τι oι dνΘρωπoι πoυ XρησιμoπoιoOv Σ.E,|. (ειδικd

Θεραπε(εg μυαλo0-oΦματog 6πωg o διαλoγιoμ6c) ουΧνα βρ(oκovται

ε

9lο

(Aι€v αριστε0ειV)
||

Yαπητoi μoυ oυvαδελφoι,
με Θαυμαoτη επιτυxiα η 8η ημερ(δα τoυ Σ.E.P. oτιg 8
Φεβρoυαρioυ τoυ 2009.
To ανoιγμα τωv Θεμdτων πoυ εμπλo0τιoαv αυτη την ημερ(δα,
€διvε την xρoια εκ των πρoτdρων μiαg εvδιαφ€ρoυoαg πρoodγγισηζ Kαι παραλληλα επαφηq με ζητηματα, πoυ oλoι λiγo €ωg
πoλ0 €xoυμε oταΘε[ και επεξεργαoτεi μdoα απo την πoρεΙα τηg
ρεφλεξoλoγικηg μαq ιδιoτηταg - αναζητηoηq μ6oα και απo αλλα
<αδελφα, καναλια ννιboεων oτo πεδ(o των εναλλακτιKωV oνo-

Fl,Eγινε

μαζoμ€νωv

θεραπειιi.lν,

oυvεργαoiα και η €ρευνα ε(vαι απαρoμιλλoι oΟvτρoφoι,πoυ
6πoτε δεv τoυq ξεxνo0με,παντα 6xoυν να μαg oδηγηooυν oε
6να καλ0τερo δρoμo μ€oα απo τιg αναζητηoειq μαg,
H

Πoλ0 ενδιαφ6ρov εixε τo Θ€μα πoυ καλυιpε €ξoxα ,ακoμα μια
φoρd,o αγαπητoq μαq ouνdδελφoζ Σπ0ρoζ Δημητρακoυλαg με
την παρoυoiαoη τωv πληρoφoριΦv απo τηv παρακoλo0Θηoη
τoυ παγκooμιoυ oυνεδρioυ ρεφλεξoλoγ(αg πoυ θλαβε xΦρα τo
περαoμ€νo φΘινoπωρo oτo Ioραηλ, με Θθμα : < Pεφλεξoλoγiα
και Kαoκ(voc>.
,Eνα
Θ6μα, πoυ παντα βρioκεται μ€oα oτo μυαλ6 oλων μαζ Kαι
με την ε0γλωττη ερΦτηoη, πωζ αντιμετωπ(ζoυμε μ(α περ[πτωoη καρκ(voυ ρεφλεξoλoγικα;
Χαiρoμαι παvτα τo Σπ0ρo, o oπoiog, απo τoτε πoυ τoV γVωρiζω, δε(xvει oτι ε(ναι ρεφλεξoλoγog ι|.lυxη τε και oΦματι ,φρovτiζoνταζ vα εiναι παρΦv oε καΘε oυνεδριακη ρεφλεξoλoγικη
εκδηλωoη εντoζ και εκτoq oυvoρωv.
o πλoOτoq και η αρτιoτητα τηg γvΦoηg και τηg γλΦooαq πoυ
μαq μεταφdρει oε καΘε τoυ παρoυο(αoη, με καvει vα oκ€φτoμαι
πωg ε(ναι ευτυxημα για oπoιoν τυxαiνει vα τoν παρακoλoυΘε(
oε αυτ€qτιq εκδηλιboειq. Πιoτε0ω, oτι παvτα 6xει vα μαg μαΘει
κατι oημαντικo. Mαg μετ€φερε τo κλ(μα,την αντiληιpη ,τo μd.
γεΘoq τηq καλυιμηq απ6 την πλευρd τωv IoραηλινΦv παvω oτo
Θ€μα τoυ oυνεδρioυ πoυ διoργdvωoαν,
Moιαζει oνειρικo vα ακo0ζ 6τι oτo |oραηλ, oε 6κταoη ooη
ε(ναι oλoκληρoq o Δημoq N. ΣμOρvηq, υπdρxoυv voooκoμειακ€g
εγκαταoταoειg εv ε(δει πoληq και oτι €xoυν τoμε[g oπoυ εργαζovται ρεφλεξoλoγoι με oυγκεκριμ€νo αντικε(μενo υπooτηριξηg
και oυνεργαoiαζ με τιζ ιατρικ6q μoναδεg.
Παραλληλα γvωρ(ζετε και απo τo πρoηγo0μεvo τε0xoq μαq,
πωζ η σUμμετoxη δεκατριιbν ιατρΦν -παιδιdτρων-ρεφλεξoλ6γων.voooκoμωv καλυιpε τooo ευρ0 φαoμα Θεματων, πoυ δεiXvει την υπooτξριξη , την αναγκαιoτητα - oημαo(α τηq ρεφλεξoλoγ[αζ και oε τ€τoια περιoτατικα.
Eivαι πoλ0 καλo vα μεταφ6ρεται αυτ( η γνΦoη και να διευρΟνεται η αvτ(ληι|,lη για την αvαγκαιoτητα Θα θλεγα,να ενημε.
ριbνεται o απλoζ κooμog αλλα και oι ειδημoνεg oτoυq 1Φρoυg

s10r

τηg υγε(αg,o0τωq Φoτε να oδηγηΘo0με και εμεiq oαv xιbρα oε
καλ0τερη αντιμετΦπιoη και απoδoxη τηg ρεφλεξoλoγiαq.
Στην oυν€xεια, μαg τiμηoε o γvωoτoq και αγαπητoq |δρυτηg
τηq Aκαδημiαg AρxαΙαg Eλληνικηq και Παραδooιακηg Kιv€ζικηq
|ατρικηg, Φυo(ατρog Bελovιoτηζ και BoταvoΘεραπευτηζ Aλ€-

ξαvδρog Tηλικiδηq .
Mαq μετ€φερε τιg παρατηρηoειζ τoυ Kαι την γvΦoη πoυ απ€κτηoε απo τα κεiμενα τoυ |ππoκρατη, oε oυvδυαoμo με παρατηρηoειq πoυ αν€λυoε παραλληλα απo τoυg μεoημβρινo0g πoυ
€1oυν xαρτoγραφηoει oι Kιν€ζoι.
Πολυ oπoυδα(og εντoπιoμog και ε0λoγα o iδιoq μαg παρoτρυVε να Kαταπιαστo0με με τo Θ€μα , να κανoυμε τιζ δικ€ζ μαζ παρατηρηoειg, oυνεργαoiεg, αvταλλαγ€ζ απ6(,rεων . (,Eτoι λoιπ6v
δραττoμαι τηg ευκαιρiαq, να πω τη oκ€ι}η μoυ, oooν αφoρα τoν
παραλληλιoμ6 πoυ γiνεται απo τov Aλ6ξαvδρo TηλικΙδη, o oπo(og καvει τα0τιoη των μεoημβρινΦv πoυ γvωρiζoυμε απo τoυq
Kιv€ζoυq, με τα κανdλια εv€ργειαg πoυ αναφ€ρει o lππoκρατηq.
Σε oυγκεκριμ6νo καvαλι, τo oπo(o ξεκιναει απo τιg oφαγiτιδεg
φλ€βεq, 6ταν φταvει εκεi oπoυ περνdει τηv KVη μη,. πρoφανΦc
υπαρxει βαΘΟτερog λoγoζ να εμπλ6κεται- oυvεx(ζει - συνερ.
γα(εται με τo μεoημβριvo τoυ oτoμαxoυ και oxι με αυτoν τηg
1oληδo1oυ, κατι πoυ δiνει β6βαια τo ερ€Θιoμα για περαιτdρω
6ρευvα.oι Kιν€ζoι oτην κνημη αvτιoτoι1oΟν μ€ρog τoυ μεoημβριvoυ τoυ oτoμαxoυ , o0μφωνα με την περιγραφη τoυ
|ππoκρατη τo τμημα αυτo αvηκει εκεi, εvΦ για να δεxτoOμε oτι
η πoρεiα τoυ καναλιoΟ ταυτiζεται με αυτoν τηq xoληδoxoυ, Θα
€πρεπε vα διαβαζαμε :με βαoη την αρxαιoελληvικη oνoματoλoγ(α, oγαoτρoκνημιo>, πoυ εΙναι η πioω πλευρα τηg κν(μηq, τo
μαλακ6 τηg μ€ρoq, oε αντiΘεoη με την εμπρooΘια:oπωg κνημη,
κvημiδα περικνημiδα ). Aυτo ωζ μiα αρxικξ oκ€ι,Uη μoυ,
Ε0γλωττoq λαλioτατoζ (δεν τoν €φτανε o xρoνog ανdπτυξηζ
δυoτυxΦq!) και πoλ0 εγκαρδιog, απ€vαvτι oτo Σ.E.P. και τηv εΟoτoxη υπoγρdμμιση τoυ - αναφoρα - oτo ρoλo τoυ Πρo€δρoυ
τoυ Σ.E,P. Δρ. Mιxαλη Kυριακ(δη,vα κρατηoει εvεργo Kαι oυσιαoτικd εvεργητικo τo xΦρo μαg .
Γεvvαιoδωρog oε oλoυζ μαg πρooφ6ρoνταq μαg δωρεαν, oε
ηλεκτρoνικ( μoρφ( ,τα απαvτα τoυ |ππoκρατη για μελ€τη και
πoλ0 τoν ευxαριoτΦ πρooωπικα για αυτηv τoυ την πρooφoρα.
Πρdγματι o Aλ€ξανδρocΤηλικiδηg φα(vεται να <φτανει ωq τηv
K(να>, εvτεταλμ€νog τηq ιδ€αg γεφΟρωoηg τηg επ,ανταλλαγη
γνΦoηg και ξαναvoiγματoζ τηζ διακoπε(oαq oδo0, αναμεoα oε
δ0o αρxα(εq xιi.lρεq oπωq η Eλλαδα και η Kiνα, δημιoυργιi,tνταq
μiα oημαvτικη πoρεiα επανθνωoηg αυτΦν των γvΦoεων.
Στηv oυv€yεια, ακoλo0θηoε η παρoυoiαoη τηg αγαπητηg oυναδ€λφoυ ρεφλεξoλoγoυ Σoφiαg Σαμαρα, με €vα διαφoρετικ6
και πoλ0 αγαπητo τηg Θiμα'
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Πρoo6γγιoη τηg oλιoτικηg διαδικαo(αg μ€oα απo την γvιi.loη
και αναλυοη τoυ Yin.Yiang Kαι τωV π€vτε oτoιxεΙωv.
Mαq €φερε καλα και πoλλα παραδεiγματα, δΙvovταg μog να
Kατανoησoυμε τo περαoμα απo τηv Θεωρ(α oτo βiωμα'
Mεγαλo φιλoooφικ6 Θεμα πoυ oυσιαστιKα πιστεUω μπoρε(να
διαγραφει μ[αv α€vαη πoρε(α xωρig τ€λog. Fl γνΦoη μ€oα απo
τηv διε(oδυoη και παλι η πoρεiα τηg oυo(αg πρoζ τηV επιφανεια
ΑκoλoOΘωq, o αγαπητog ρεφλεξoλoγoq Γιανvηq ΠoλυακταρΙδηq, μαq iδωoε την xαρα vα τov παρακoλoυΘηooυμε oε €να
μovιμα αγαπημ€vo τoυ Θ€μα: την τεxνικ( των ρoΦν επi τηg
εφαρμoγηg, τιg oπoiεq μαλιoτα 6δειξε oε μoντ€λo, καvovταg μαg
κoινωvo0q των γvΦoεων τoυ μEoα απo την πρooωπικη τoυ
εμπειρ[α Kαι μαζ αvoιξε δρoμoυg αvαζητηoηg με την oειρα τoυ
Την παρoυo(αoη θεματων τηq ημερiδαg €κλειoε o Πρoεδρoq
μαq αγαπητog ρεφλεξoλoγoq Δρ. Ι\4ιxαληq Kυριακiδηq παρoUoιαζovταg τo Θ€μα επioηq oε μoντελo: <πρακτικη εφαρμoγη
των μεoημβριvιi..lν oτην ρεφλεξoλoγiα και ιδιαiτερα oτα πελμoτα στιζ ζΦνεq και oτιg αρΘρΦoειg,,,
Τα παραδεiγματα τoυ ηταν καταλυτικα για την KαταVoηση
τoυ Θθματog με τoν καλυτερo δυνατo τρoπo, δiνoνταζ μαζ την
ευκαιρ[α να αναπτΟξoυμε γνΦoειg και απoρ[εg πoυ διευρ0νoυv
τηv παρατηρηση Kαι την ερευvητικη διαΘεoη.
AtoΘαvoμαι την αvαγκη Vα σε ευXαριστηoω αγαπητd Mιxαλη,
για oλεζτιqπρooπαΘειεζσoU πρoζ ευoδωoη τωv oκoπΦvτoυ
oυλλoγoυ μαg.
Mαg γvωoτoπoΙηoε επioηg Kαι την επιτυΧiα μαg ωg Σ.E.P τηg
απoκτηoηq ειδιKo0 κωδικo0 oτo φoρoλoγικo 6ντυπo για παρox€q ρεφλεξoλoγiαg.
Παραλληλα, εixαμε τηv xαρα να γνωρ(ooυμε απo κoντα και τo
νεαρoτατo αvτιπρooωπo τηg Eπιτρoπηq Νεoλα(αg τoυ Πανελληvιoυ Συνδ6oμoυ Τυφλωv κ. Eυαγγελo Αυγoυλα (oυνoδευoμενo
απo τov κ. Δ, Kωνoταvταρα), πoυ με την πρωτoβoυλ(α τηg
ρεφλεξoλoγoυ κ. Aλεξανδραq KoλoβoΟ δη μιoυργεiται πριi-lτη
φoρα oμαδα πoυ Θα εκπαιδε0oει τUφλo0ζ oτην ρεφλεξoλoγiα,
Νoμ(ζω μαλιoτα πωg ε(vαι η μoναδικη πρωτoβoυλiα oτην Eυoωπn.
ΔυoτυxΦg μiα πoλ0 εvδιαφ€ρoυoα παρoυo(α δεv ηταv δυvατov να βρεΘεi κoντα μαg και πρoτεiνω να δoθεi η ευκαιρiα vα
εivαι oε επoμεvη μαg εκδηλωoη.
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κog Xαρηg Τιγγινακαq , Δ/ντηq τoυ ΦυoικoΘεραπευτικo0
ματoζ τoυ νoooκoμεioυ Aγ. Σαββαc.

Δημητριoq NικoλoOλιαq Pεφλεξoλoγog, M€λog
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|[/|ετd απ6 παρ6τρυvση τoυ φ(λoυ και καλo0 oυvαδ€λφoυ
ΙUlΣπ0ρoυ Δημητρdκoυλα, με xαρd μoυ ξαναδivεrαι η δυ-

Ο

vατ6τητα να γρdι|,ιω oτo περιoδικ6 τoυ oυλλ6γoυ μαζ Kαι να
αναλ0oω κdπoιεg πρo1ωρημ€vεg τεxvικ€g πoυ αv€φερα oτo
πρoηγo0μενo τεOxog €τoι 6πω9 εγΦ τιζ €Χω διδα1τε( και τιq €xω

δoυλ€ψει,
Ξεκινιbvταg πρ€πει vα πω 6τι
για μ€να η ρεφλεξoλoγ(α ε(vαι μ(α
oυvε1Φg εξελiξιμη ειδικ6τητα η oπo[α για πoλ0 καιρ6 ακ6μα θα
μαg πρooφ6ρει καινo0ριεq γvΦoειζ, H dρευvα λoιπ6ν Kαι o πειραματιoμog δεν πρ6πει να oταματηoει πoτ€ αv Θ€λoυμε να εiμαoτε
βθβαιoι για τηV αναπτυξη τηq ειδικoτηταg.
H πρΦτη τεxνικη ovoμαζεται,,μακρo-ζωνoρεφλεξoλoγiα,i Στη
τεxνικη αυτη Θεωρoυμε oτι oλoκληρo τo αvω ακρo oπωζ επ(oηζ
και τo κατω ακρo εivαι μ(α εικoνα τoυ κoρμo0 τoυ oΦματog.
αρΘρωoη λoιπoν τoυ Φμoυ και τoυ ιoxioυ αντιoτoιxε( oτo κεφαλι
και φτdvovταg στη πηΧεoKαρπικη και τη πoδoκνημικη καταληγoυμε στη λεκdνη. H περιoxη τηq oπovδυλικηq oτηληq ε(ναι oτη
1η ζΦvη. H πλευρd τoυ xεριoO πoυ βρ(oκεται o αγκΦναg Kαι στo
πoδι τo γ6vατo αvτιπρooωπε0ει τηv πρ6oθια επιφdνια τoυ Koρμo0 εvΦ η dλλη την oπ(oΘια, ΔoυλεOovταg μ€oα oτιg αυλακΦoειg
πoυ δημιoυργo0ν oι μ0εg φτdνoυμε oτιq περιoxdgτων oργαvων,
H δε0τερη τεxvικη oνoμdζεται,,διαμπερηq αvταvακλαoτικη επικoιvων(α τηq ζΦvηc,i Mε αυτη τη τεxvικη μπoρo0με vα δoυλ€ι|,toυμε με πoλ0 καλα απoτελ€oματα
μiα περιo1η πoυ παoxει oτη
,Eτoι
διαμπερΦg αvτioτoιxη περιo1η τηζ (διαζ ζΦvηζ.
αv για πα.
}-1

ραδειγμα υπdρ1ει κdπoιo πρ6βλημα oτη περιoxη των γεwητικΦv oργανων μπoρo0με να δoυλ€ψoυμε oτη περιoxη τoυ ιερo0
ooτo0 κoι τoυ κoκκυγα.
H τρ(τη τε1νικη oνoμαζεται,,αμφωτερoπλευρη επικoινων(α τωv
ζωνιbv,i Σε αυτη τη τε1vικη απoδεικvΦεται η επικoινωviα Kαι η
ιooρρoπ(α πoυ θyει τo oΦμα μαg oε oλα τoυ τα επ(πεδα αφo0
φα[vεται oτι λειτoυργεi oαν €να oυγκoιvωνo0vτo δoxε(o. oι ζΦVεζ επιKoινωVoOν απ6 τo €vα μιo6 τoυ oΦματoq oτo dλλo. Για
παρdδειγμα αv υπαρxει κoπoια κακωoη oτην λαγovoκvηvιαlα
ταιν(α τoυ αριoτερo0 μηρo0 (5n ζΦvη) μπoρo0με να δoυλ6ι}oυμε ακριβΦg oτηv (δια περιoxη oτov δεξ( μηρo.
H τ6ταρτη τεxνικη oνoμαζεται,,αvταvακλαoτικη επικoινων(α
των αρΘρΦoεωv,i,Exει παρατηρηΘε( oτι μεταξ0 των αρΘρΦoεων υπαρxει πληρηc επικoιvων(α. Δoυλε0oυμε τηv επoμεvη αρto

C

Θρωoη απ6 αυτη πoυ €xει τo πρ6βλημα. Αρα αν υπdρxει καπoιo
πρoβλημα oτo ιox(o δoυλευoυμε τo γ6vατo oυνηΘωg με τη μ€Θoδo τoυ,,αγκιoτριo0,,. Δ(voυμε ιδια(τερη πρooo1η oτη περιoxη
τηg ιγνυακηg κoιλoτηταq. Παραλληλα ενεργoπoιo0με Kαι τoυζ

μεoημβριvoOg πoυ περνo0ν απo τη περιoxη ξεμπλoκαρovταg
διdφoρο oργανα.
H Π€μπτη τε1νικη ovoμαζεται,,μιKρoXειρoπρακτικη,, με ταυτ6.
Χρoνη εφαρμoγη κινηoιoΘεραπεiαg. M(α τεxνικη πoυ μπoρΦ
να πω με oιγoυρια oτι με 6xει εvτυπωoιαoει καΘΦg παρατηριb
αμεoα απoτελ6oματα. Δανειζoμεvoι την τεxνικη των Xειρoπρακτικιi-lν πoυ δoυλε0oυν πανω oτη oπoνδυλικη oτηλη κανoνταg
αvαταξη τωv oπovδ0λωv με oκoπo να επηρεαooυν τo περιφερικo vευρικo o0oτημα, δoυλε0oυμε παvω oτα αvτανακλαoτικd
oημεiα τηg oπovδυλικηq oτηληg πρooπαΘΦvταq και εμεig με τη
oειρd μαq να ενεργoπoιησoυμε τo ανταvακλαoτικ6 περιφερικo
vευρικ6 o0oτημα, Aυτo γ(vεται με €ντovη τoπικη πiεoη (1-3 min)

πανω oτo oημε(o τηq oπovδυλικηg oτ(ληq πoυ vευρΦvει τη περr
oxη πoυ €xει τo πρ6βλημα και ταυτo1ρovη κιvηoιoΘεραπε(α τoυ
παoxovτα μdλoυg (π.1. Φμoq). Τ€λoq πρ€πει vα επιoημαvω oτι η
τεxvικιj γiνεται oτo τ€λoq τηq oυvεδρ(αq αφo0 πρΦτα €xoυν πρoηγηθε( διαταoειζ τωV ζωνΦν.

τιg τεxvικ6q oπωg και κdπoιεq αλλεq, τιζ διδαxτικα, τιg
εφαρμooα και παρατηρηoα 6τι βoηΘo0ν oε πoλ0 μεγdλo βαΘμ6.
o,,πειραματιoμ6q,,και τov βdζω oε ειoαγωγικα για Vα μην παρεξηγηΘΦ, ε[ναι αυτog πoυ μαζ φ6ρvει πιo κovτα oε v€εg γνΦoειg.
oπωg μoυ €λεγε και €vαg καΘηγητηC μoυ τiπoτα δεν 6τυxε oτov
αvΘρωπo...απλΦq επdτυxε! Περιμ€νω με αγωviα vα ακo0oω
απ6ψειζ και αλλων oυvαδθλφωv πανω oτo Θ€μα και φυoικα και
καιvoOριεq τεxvικ€g πoυ Θα ηταv καλ6 να τιq μoιραζ6μαoτε.
Aυτ€q

Mε εκτ(μηoη,
Kωv/νog Δ. ΛΦληc

ΦυoικoΘεραπευτ(
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MπoρoΦμε vα κdvoυμε Pεφλεξoλoγiα
εoτιαoμ€vη σε €vα μovo oημεio
και vα €1oυμε Θεραπευτικd απoτελ€oματα;
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ffiffi ιλιi,tντα< oxετικα με τη Pεφλεξoλoγ(α, τε(voυμε vα περιosΨBριζoμαoτε oτη μαλαξη των πελματων, Aναφ€ρoυμε τηv
ευρεoη των αvτανακλαoτικιbν oημεiων και δivoυμε dμφαoη
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oτov ακρo πoδα, παραγvωρiζoνταζ πoλλΞq φoρ€g τoν αυθεντικ6
oριoμo τηg Pεφλεξoλoγiαg πoυ oρiζει oτι ε(ναι η τεxvικη η oπo(α
επιφ€ρει την εξιooρρoπηση τoυ oργανιoμo0 μ6oω των αντανα.
κλαoτικιbv oημεiων oε oΛo τo oΦμα για τη συγΚεKριμ6νη καθε
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φoρα αvιooρρoπ(α-πdΘηoη. H Pεφλεξoλoγiα ε(ναι η ανακλαoτικη πιεooΘεραπε[α και μαλιoτα ωq πρΦτoq oριoμog oρ[ζεται η
ανακλαoτικri πιεooΘεοαπε(α ZΩΝΩN!

ΖΦνεq
oι γνωoτ6g δ€κα ζΦvεζ, π6ντε απ6 καΘε πλευρd τoυ oΦματog,
πoυ βρioκovται τooo στη μαKρo-ρεφλεξoλoγ(α ooo και στη μικρo-ρεφλεξoλoγ(α. Τooo oε 6λα τα ακρα ooo Kαι στoν κoρμo και
oτo πρooωπo. Στov ακρo πoδα και oτηv ακρα xε(ρα. Aκoμα και
oε καΘε δακτυλo ξεxωριoτα.
Kαι κατoπιv €xoυμε τιq γραμμdq. Tη γραμμη των Φμων, τη γραμμη τoυ oτηΘoυg η τoυ ηλιακoΟ πλ€γματog,

τη γραμμη τηg κoιλιdg
η μ€oηc και τη γραμμη τηg πτ6ρvαg. oι τ€ooεριg αυτ€g γραμμ€g
xωρ(ζoυν τo oΦμα oε π€ντε περιox€g, Kαιoxι μ6vo τo oιilμα αλλα
και τo π6λμα, τo x€ρι, τo πρooωπo και λ(γo πιo πρoxωρημ€να oε
μικρo-ρεφλεξoλoγικo επΙπεδo ακ6μα και κdΘε μικρ6τερo τμημα

τnt l πrirl ιaτλr

ι

ιnc

Στηv K(να, λ€vε oτι o ooφog βελovιoτηq αφo0 μελετηoει τo καΘε
περιoτατικo, θα καταληξει oε EΝA μ6vo βελovιoτικ6 oημε(o τo
oπo(o θα επιφθρει την (αoη oε oπoιoδξπoτε πρoβλημα.
Kατ,αvτιoτoιx(α και o Pεφλεξoλoγog, Θα πρ6πει vα αναλΟει κdθε
περιoτατικo με πρoooxη και περ(oκεQη Kαι Vα πρoσπαΘε( να
oυνδυdζει παvτoτε τιζ ζΦvεζ με τιg γραμμdc. ΕδΦ Θα σαζ απoκαλΟψω €vα μικρo μυoτικo πoU μoυ τo φαv€ρωoε και εμθνα o
δdoκαλ6ζ μoυ,To €να και μovαδικo oημεio [αoηg βρ(oκεται παντα στoV κoμβo μεταξ0 ζΦνηζ και γραμμηζ,Eαν μαλιoτα o Pε.
φλεξoλ6γoq γvωρ(ζει λεπτoμερΦg Kαι τoUζ μεoημβριvo0q με τα

βελovιoτικd τoυg oημε(α, τoτε Θα καταληξει με αoφdλεια παvτα
oτo iδιo βελovιoτικ6 oημε(o πoυ Θα επ€λεγε και o ooφog Kιν€ζoζ
βελovιoτηg.
Πωq βρ(oκoυμε oμωg τo κoμβικ6 αυτo oημεio; Πωg εργαζoμαoτε πανω oε αυτ6; Kαι αv τo βρoΟμε, μoνo αυτo εiναι ικαν6 να

επιφ€ρει τηv εξιooρρoπηoη; MπoρoΟμε vα εργαoτo0με μoνo
πdνω oε €να oημε[o Kαι να μην κdvoυμε τiπoτε αλλo;
Στo πριi,lτo ερΦτημα η απdντηoη ε(vαι απλη, To βρioκoυμε με
oυντεταγμ€vεζ, Γραμμη και ζΦνη. Mετραμε με λεπτoμ€ρεια και
βρioκoυμε τo αvτανακλαoτικo oημε(o πoU αντιστoιΧεi oτo ζητημα. Moλιq τo βρo0με αoκo0με απαλη πiεoη κυκλικη δεξιooτρoφη εαν Θ€λoυμε vα φoρτ(ooυμε τo oημε(o η αριoτερooτρoφη η
oταΘερη εdν Θ€λoυμε να απoφoρτiooυμε, να εκτoνιi.looυμε την
πεoIooια.

o xρ6vog εivαι αvαλoγoζ με τo πooo 1ρειαζεται τo oημε(o μ6xρι vα <λ0oει>, oυνηΘωg 1 -2 λεπτα εivαι αρκετα. Eδιb 1ρειαζεται
πρoooxη και πρooηλωoη να μηV αoκo0με πoλλη π(εoη και να
μην πovoΟμε τo oημε(o' Eivαι παvτoτε πρoτιμ6τερo να καvoυμε
μερικdg oυνεδρΙεq περιoo6τερεg και να €xoυμε πιo μovιμo απoτ€λεoμα, παρα να πιdooυμε πρoκαλΦvταg πovo, να €xoυμε αμεoo απoτ€λεoμα πoυ oμωg δεν Θα διαρκ6oει πoλ0,
Θα €xoυμε καλ0τερo απoτ6λεoμα εαv εργαoτo0με oε 6λα τα
κoμβικα oημε(α (δηλ. oτo oΦμα, oτo X€οt,]οτo π€λμα; στα π6δια,
) oo9.π19.,ηoντδ οτo ζητημα εργαζoμαoτε τooo

oτιg παλαμεg κλπ
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μεγαλ0τερo τo απoτ6λεσμα. ΞεKιναμε απ6 πιo μαKρια Kαι Kαταληγoυμε πιo κovτα. Ξεκιναμε απo την αντiΘετη πλευρα και καταληγoυμε oτην πdoxoυoα πλευρα, Kαι δεv ξεxvαμε τo εμπρogπισω, τo πανω _κατω καιτιq oυoτoιx(εq.
Θα €λΘει η εξιooρρ6πηoη oμωg δoυλε0oνταg μoνo αυτ6 τo
oημεΙo; ΕδΦ η απαvτηoη ε(vαι πoλ0πλoκη. Eαv €xoυμε βρει τo
oημε(o, η εξιooρρoπηoη Θα €λΘει. Mε απ6λυτη βεβαι6τητα,,Evα
μoνo oημε(o Θα κdνει τη δoυλεια. ΠρoUπoΘεoη oμωg απoτελε(
η 0παρξη τoυ oωoτα oκεπτoμενoυ, oυγκεvτρωμ€voυ oτo πρoβλημα, πρooηλωμ6voυ oτov αoΘενη και βαΘ0 γνΦoτη τoυ αντικειμ€νoυ

,|oωg

Pεφλεξoλoγoυ,

να διερωταoτε τι γ[νεται εαv τo ζητημα δεν εvτoπiζεται

με πOVo παVω στo oιbμα, δεν ε(vαι εμφαν6g, δεv μπoρεig vα τo

υπoδε(ξειζ απτα πdνω oτo oιi-lμα (πx. oτηv περ(πτωoη καπoιαζ

καταΘλιιpηg η μιαg εκτεταμ€νηg μυαλγiαq oε oλo τo oΦμα). Τoτε
oφεiλoυμε να oκεφτoΟμε oλιoτικα. Να διαλoγιoτoΟμε oxετικα με
τηv αιτiα τoυ πρoβληματog' Να κατανoηooUμε πoια oργανα εivαι
επιφoρτιoμ6να με τηV απoκαταoταoη τoυ ζητηματog, πoια ευΘΟVoVται για τηv αVισoρρoπiα, πωg oυνεργαζovται και επηρεαζoνται μεταξΟ τoυζ Kαι να καταληξoυμε oτo €να και πιo oημαvτικo
oργανo πoυ παoxει. T6τε λειτoυργoΟμε κoμβικd για τηv απoKα.
ταoταoη τoυ oργdνoυ και 6xoυμε τo επιΘυμητ6 απoτ6λεoμα,
H διαxε[ριoη ζητηματoq πoυ αφoρα τo α(μα Kαι την oμαλη τoυ
κυκλoφoρiα απoτελεi εδΦ μια ξεxωριoτη περ(πτωoη oτην oπoiα
Θα αναφερΘo0με εκτεv6oτερα oε αλλη ευκαιρiα. oμωg ακ6μα
και oε αυτη την περ(πτωoη υπαρxoυv λ0oειg πoυ 6μωg δεv αφoρo0ν 6να μovo oημεio π(εoηg xωρ(g vα υπαρxει παραλληλη γνΦση των oημεΙωv βελoνιoμoΟ.
TελειΦvovταq Θα ηΘελα να υπoγραμμioω τo ζητημα τηg oλιoτι-

κ[q αντιμετιbπιoηq καθε περιoτατικo0 και να τoνioω oτι ε(vαι
παvτoτε καλo να oυvδυαζoυμε την ειδικη Pεφλεξoλoγiα 6πωq
περιγραφηKε παραπανω, με dνα ελαφρ0 oλιoτικo πρoγραμμα
πoυ oτ6xo Θα dxει την καλη απoρρoη των τoξινΦv και τελικα τηq
αoΘ€vειαg, μ€oω τωv oργανωv πoυ ε[ναι υπε0θυνα vια τo καΘdρισμα τoυ oργαvιoμoΟ. Nα τovΦooυμε τα oργανα πoυ ελ€γxoυν
και να εξιooρρoπηooυμε τα oργανα πoυ τρ€φoυν τα παoxoντα.
Γιαvvηg Σoυρ€ληg
Pεφλεξoλ6γog
BSc,

MBA Hons.

Αναoημoσιευεται απo την schooΙ pαper τoυ Ναturαl Heοlth Science
μετην ευγενικη αδεiα τηq διε0θυνσ.ηζτoυ.
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αρμoνιιξiζ χωρoταξiαζ Ευ ζην ( Feng Shui l

γ€φυρα με τov αλλov ε(vαι πλ€ov oταΘερη και αoφαληg, τoτε αρ1(ζoυμε και κτ(ζoυμε τιg δικ6g τoυ γθφυρεg, πριbτα με τoν εαυτo
τoυ Kαι μετα με τoυg δικoOq τoυ ανΘρΦπoUζ, με τo περιβαλλoν
τoυ, με τα 6vειρα τoυ.

6ντovα απ6 την ωραiα ατμoσφαιρα πoυ β[ωoα

ffiπηρεαoμ€vη

**91ηγ ημερ(δα των ρεφλεξoλoγων και διατηρΦνταg ακoμη

< ζεoτo0
Xαδιo0), αλλα και τηg επιoτημoνικηg καταρτιoηg πoU μαζ €δωoαv oλoι oι oμιλητ€g, απoφdoιoα, επιτ6λoυg, vα αφηoω τιζ oκ€Ψειζ μoυ vα ξετυλιxτotν oτo
1αρτi και vα τιζ μoιραστΦ μαζ( oαq.
H αφετηρiα τηg oκ€ι.Dηq μoυ ηταν μια oυζητηoη με τoν αγαπημ6vo φ(λo και θεραπευτη μoυ, τoν Σπ0ρoυ Δημητρακoυλα' AληΘεια, αυτo τo παιδi εξελixΘηκε oε €ναν εξα[ρετo θεραπευτη και
δαoκαλo και νιΦΘω ιδιαiτερα περ(φανη γι,αυτoν| Ξερει εκεiνoq

μθoα μoυ τov απoηxo τoυ

τo γιατi!

E(πε, λoιπoψ o ΣπΟρoq, .

. .

Ψαxvoνταg για πιo o0γxρoνεq γ€φυρεg - και αφo0 εixε πρoηγηΘεi τo κτioιμo τηq δικηq μoυ γ€φυραg με τov εαυτ6 μoυ - εKπαιδεΟτηκα oε αρκετ€g εvαλλακτικ€g Θεραπεiεg, δι6τι με αυτov τov
τρoπo μπoρo0oα vα δημιoυρηoω πρooΘετεq παραμ€τρoυg για
μια πιo oλιoτtκη αντιμετΦπιoη τoυ καΘε ατ6μoυ.
Ν4ε αυτoν τoν τρoπo μπoρΦ να επιδιoρΘΦνω και vα βελτιΦνω
Kαι την δικη μoυ γiφυρα, γιατi αυτη η διαδικαo(α δεν τελειΦvει

,.μπoρoυμε να oυναντηΘo0με oτην

γ€φυρα ....>. Kαι β€βαια εννoo0σε τηv γεφυρoπoiηoη τωv δια.
φoρετικΦv ατoμωυ δραoτηριoτητων κ.λ.π.
Mε τo ακoυoμα τηq λεξηζ q€φυρα, αμ€oωg oτo μυαλo μoυ dvαQε 6να κoκκιvo λαμπdκι και αρxιoε vα δημιoυργε( oυνειρμoOq,
Aυτo0ζ τoUζ συνειρμo0ζ Θα πρooπαΘξoω vα μoιραoτΦ μαζi
σαζ, Kαι (oωζ απ6 τoυq δικo0g μoυ συvειρμo0ζ, o καΘ€vαζ vα πρo1ωρηoει και να εμπλoυτ[oει με την
δικη τoυ εν€ργεια και τιg δικ€g τoυ γvιiloειq τo

πoτ€

Ι

Tov πριbτo καιρo, η γ€φυρα εiναι απαραiτητη με πoλ0 πιo
απτo0g τρ6πoυg.0oo 6μωq εμβαΘ0vει καvε(g oτηv λειτoυργ[α
τηg ενθργειαg, τ6oo διαπιoτιbνει 6τι δεv εiναι απαραiτητη, γιατ[
ηταν (δη εκεi..!! Aυτo πoυ Θεωρo0με oτι γεφυρoπoιεiται με τηv
dλλη πλευρα, ηταν (δη εvoπoιημ€vo oτo oλ6γραμμα
τoυ o0μπαντoq.oλα ε(vαι ενoπoιημ€vα. oλα εiναι
μια εv€ργεια. Aρκε[ vα αφαιΘoΟμε oτην ρoη

oυνoλικ6 τoπio.
AληΘεια, τι ωρα(α ιδ€α να αρxiooυμε vα κτiζoυμε γ6φυρεq

.-.irfi,.

Ξ'

μεταξ0 μαq oαv ατoμα. Γ€φυρεg
μεταξ0 τωv διαφ6ρων επαγγελματωv και
δραoτηριoτητωv. Γ€φυρεq oτηv πληρoφoρηση, Γ€φυρεq μεταξ0 διαφoρετικΦv
ικανoτητων. Γ€φυρεg oτηv επικoιvων[α με
αλλα €Θvη και πoλιτιoμo0ζ. Γ€φυρεζ oτιζ
γvιitoειg μαg. Παντoυ γ€φυρεg

!!

Mα τι υπ€ρoxη

ιδ€α!!

Στηv αρxη νoμiζειζ oτι αυτ6 εiναι πoλ0 δ0oκoλo. Oμωg,
6oo αφηνειg αυτην την ιδ€α να κυκλoφoρηoει μεσα στην ενεργεια ooυ, τooo διαπιoτΦνειg 6τι εivαι η λ0oη για πoλλd πρoβλη-

ματα στην επoxη μαg.

Kι ooo πειραματiζεoαι με αυτην τηv ιδdα. τooo διαπιoτΦνειζ 6τι
τ(πoτα δεν εiναι ξεκoμμ€vo και ξεxωριoτo. Oλα ε(ναι διαφoρετι
κoi αιΘ€ριoι KρiKoι στην μ[α και μoναδικη αλυoΙδα τηc ζωηc !
Aρκε( vα αφηooυμε τo Φωq τηζ ΓνΦoηq να δυαλ0oει τo oκoτdδι
τηζ dγvoιαζ. των πεπoιΘηoεων Kαι των ιpευδαιoΘηoεων.
Τ6τε η εv€ργεια ρ€ει ελε0θερα Kαι αρμovικd oε 6λoυζ τoυζ τoμεig τηg ζωηq και αυτoματα oι γ€φυρεg δημιoυργoOvται παντo0,
Ωg ιpυxoλ6γog επ( 29 1ρoνια, τo μ6νo πoυ κdνω ε(ναι να πρooπαΘΦ να κτ(ζω γ€φυρεg μεταξ0 τoυ εαυτo0 μoυ Kαι τoυ dλλoυ
ατoμoυ, τo oπo(o 1ρειαζεται τηv βoηΘεια μoυ. Kαι oταv αυτη η

.:ι
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μαζi τηc
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Θεραπεiα> πoυ oυvτελεiται oτo ατo-

oμo(πoυ o.υμβα(voυψ και (oωq, εμεig δεv
τoυg oυνειδητoπoιo0με.

f*- :;.;
-)"t.a"-

H

μo, δεν εiναι παρα oι διdφoρoι συvτoνι-

!!

Γ€φυρεg

τηζ Kαι vα ρ€oυμε

,

H μoνη βαoικη γ€φυρα πoυ πρ€πει να
κτiooυμε εiναι με τov Eαυτ6 μαq και απ6
κει και π€ρα oλεζ oι αλλεζ εivαι ηδη 6τoιμεζ στηv βαoικη δoμη τoυζ.Δεν xρειdζεται
παρd vα εoτιαoτo0με oτηv o καρδιακη μαc
oκ6ψη, και αμ€oωq εμφαν(ζovται.
Ωg ενεργειακo( Θεραπευτdq εiναι απαραiτητo να
εoτιαoτo0με oτo κτioιμo τηζ πρoσωπιKηq μαq γ6φυραq με
τov Eαυτ6 μαg, Φoτε vα απoτελo0με φωτειvα παραδεiγματα
για 6λoυq 6ooυ9 Θ€λoυν να δoυv τo Φωζ τo oπoio εκπ€μπoυμε,
oπωq κανει €vαg φαρog oτην ακρη ενog βραxoυ η μιαg γ€φυραq.
o φαρoq δεν voιdζεται πoι6q τov ε(δε και πoι6g oxι.Aπλα εκπ€μπει τo φωζ τoU
Ag αρx(ooυμε, λoιπoν, τo κτ[oιμo τηg ατoμικηq μαq γ€φυραq
καt εκπ6μπovταg τo δικo μαζ φωζ, αg νιΦΘoυμε εvωμ€νoι με
6λoυq και με 6λα !
Aq δημιoυργησoυμε με την oκ€ι{;η μαg €vα υπ€ρoxo, λαμπερ6
oυρdνιo τoξo, πoυ εvΦvει, αγκαλιdζει και 1αΤδε0ει oλo τov πλα.
vητη μαg, σαν μια oυρανια γ6φυρα φτιαγμ€vη απo oλα τα 1ρΦματα τηζ αγαπηg !!
!
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Aπ6 παρdβλεψη στo πρoηγo1μεvo τε0yoq
(7") τo dρΘρo για την τριoδιdoτατη Pεφλεξoλoγiα τoυ Νils Leidοl, δεv oυvoδευ6ταv
απo τoν αντ[oτoιyo Pεφλεξoλoγικ6 yαρτη'
Κατ6πιv παρdκληo ιq πoλλων αναγνωoτιΙlν
σαζτoν παραΘiτoυμε.
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TA TEΣΣEPA ΣHMElA ANTIMETΩΠIΣHΣ ΔHΛHTHPIAΣEΩN
Mοss Αrnοld, Αustrαliαιl ColΙege οf Chi-Refierolοg' fu1γp''77y1',lι''.chi-refle.rοΙοg..cot11'αιι/

και πoλ0 Καιρo tyoυμε διαβdoει Υια τα 4 poison points τoυ
μαζ[ τoυ και τoυ ζητηoαμε περισσ6τερεζ πληρoφoρiεq. Ευγενικd μαq ioτειλε τo αντi
στoιχo Kεφdλαιo απ6 τo βιβλio τoυ Chi-ReflexoΙοgy Book. Tην επr
μiλεια και μετdφραoη ανiλαβε o καλoq oυναδελφoc Pεφλεξoλoγoc
Γιιbρ\loζ Kαλαρdq πoυ ζει και εργαζεται oτηv Μυτιληνη

ξδa

LAυoτραλo0 Moss Arnold, Επικoινωνηoαμε

H γνΦoη απoτελεi τηV πιo αντιπρoσωπεUτικη μoρφη εVεργει-

αg, η oπoΙα ακoλoυΘεi τoUζ συμπαVτικo0q νoμoυg τηζ α€vαηζ
κ(νηoηg, Ωg φoρ€αg απoκαλυι}ηq και επoμ€vωq φωτog επαν€ρ-

Χεται ωζ φλεγoμενoq κoμ(τηg μ€oα απo διαφoρεq oυγκυρ(εg, oι
oπo(εg κι αυτ6g με τη oειρα τoυζ αVτιπρoσωπε0oυν τιq oυραvι-

παριbν oε εκεivη την παρoυo(αoη, τoυ τηλεφΦνηoε. Λ6γω εξαπλωοηg τηg μoλ0νoεωg oι γιατρoi ε(xαν αρx(oει να oκ6φτoνται τo
εvδεxoμενo αKρωτηριασμo0. o φoβoq τoυ κιvδOvoυ λειτo0ργησε απoφασιστικα για τov αoΘεvη, o oπo(og Θυμηθηκε τα ΣAΔ και
εvαπ€Θεoε τιζ τελευτα[εζ τoυ ελπiδεg oε €vα Θα0μα... KαΘoδξγηoε λoιπoν τηv αδελφη τoυ Kαι αφo0 αν(xvευoε τo πιo ευαioΘη.

εζ €λξειζ, πoυ καθoρ(ζoυν την τρoxια τoυ. Παραδειγμα τ6τoιαq
επανεμφανιoηg απoτελo0ν τα Σημεiα AvτιμετΦπιoηq Δηλητηριαoεωv (ΣAΔ)' o Pεφλεξoλ6γog Arno|d Moss απo την Aυoτραλ(α
καταγρdφει την εμπειρ(α τoυ:

ισo 1 99B €vαq μαΘητηq μoυ διεξηγαγε €ρευvα πανω oτηv ox€oη
Pεφλεξoλoγ(αq-δακτυλoπiεoηg και Pεφλεξoλoγiαq-βελoνιoμo0,
πρoκειμ€νoυ vα λαβει την επαγγελματικη πιoτoπoiηoη ωq Pεφλεξoλoγoc( Eκ των oυμπεραoματωv τηζ €ρευναg ανεδε(xΘη
πooooτo 800/o αλληλεπiδραoηg μεταξ0 Pεφλεξoλoγiαq και δακτυλoπ(εoηg oε αντ(Θεoη με τov αλλoν oυoxετιoμo, o oπoioζ

τo oημε(o oτην περιoxη τωv ΣAΔ, εφαρμooε oταΘερη δυvατ(
π(εoη. Evτoq μΙαq ιbραg παρoυoιαoτηκε θεαματικη βελτ(ωoη. o
αoθενηg πηγε oπiτι τoυ και oυv€xιoε την π(εoη κατα διαoτηματα.
o π6vog διαρκΦg υπoxωρo0oε και τηv επoμενη μ6ρα ε(1ε πα(lει
εντελΦg.

Δ0o μηvεq αργoτερα δ6Θηκε νdα αφoρμη για τoV Moss. H o0-

ηταv πoλΟ xαμηλog. Toνiζεται λoιπoν oυμπεραoματικα η σημαoiα τηζ Θεραπευτικ(g πρoo€γγιoηg με δακτυλoπiεoη και ε(τε Pεφλεξoλoγ(α εiτε αλλη μ6Θoδo).
Kατα τηv 6ρευνα o μαΘητηq ανακαλυι|,lε xαρτη πελματων για
πρΦτεq βoηΘειεg oε δηλητηρ(αoη ..,,,εφαρμ6oτε oταΘερη δυνατη π[εoη με αντ(xειρα και διατηρηoτε τηv π(εoη ακoμη κι αv
πovαει. Σε μη ανταπoκριoη καλθoτε ιατρικη βoηΘεια,,.,. Τo εvδιαφ€ρov τωv ακρoατΦV για τα ΣAΔ κατα την παρoυoiαoη τηq
εργαo(αζ τoυ €δωoε τo €vαυoμα για vα δoκιμαoΘε( oε παρευριoκoμενo μελιoooκoμo, o oπoΙog νωρ(τερα την (δια μ6ρα εi1ε

ντρoφog τoυ ε(1ε δε1Θε( τo(μπημα αραxvηq με λευκη oυρα. Ξανα
τα ΣAΔ απoδεixΘηκαν περιoo6τερo απoτελεoματικα oε ελαxιoτo

xρoνικo διαoτημα εν αvτιθdoει με τηv κλαooικη ιατρoφαρμακευτικη περιπo(ηoη δ€κα ημερΦν. Aυτo0 τoυ ε[δoυq τoιμπηματα

ε(ναι πoλ0 oυxνd oτηv Aυoτραλ[α και (oωg πoλ0 πρωταρΧιKα Vα
απετdλεoαv τo €vαυoμα για τηv αvακdλυιpη των ΣAΔ απo €μπειρoυζ... παρατηρητιKoΟq και πρακτικo0q ιατρo0g, oι oπo(oι πιΘα-

νoν vα αναζητo0oαν καπoιov ταxOτερo τρ6πo αντιδ6τησηζ στα
δηλητηριΦδη κι επιbδυνα τoιμπ(ματα εvτoμων.
Τα oημεiα εντoπ[ζoνται -€vα oε καΘε π€λμα- αvωθεv τηq πρΦτηζ Kαι δε0τερηq μεταταρσιoφαλαγγικηg αρΘρωoηq, εoωτερικα

δε1Θεi πoλλα τoιμπηματα απ6 μ€λιooεg και oι πηxειg τoυ ηταv
πρηoμ€voι. Τo πρηξιμo και o π6voq ε(xαv μειωΘεi Οoτερα απo
δ€κα λεπτd. Παρoλo πoU η εφαρμoγη €γινε απo εμ€vα τoν (διo,
εντo0τoιg δεv €δωoα μεγαλη oημαo(α oτην απoτελεoματικoτητα τωv σnμειων).

τoυ διαoτηματoζ μεταξ0 των πρΦτων κoνδ0λων τωv πρΦτωv
φαλαγγΦv τoυ πρΦτoυ και δε0τερoυ δακτ0λoυ. H αvταπoκριoη
τoυ oργανισμo0 €ωq τΦρα €xει απoδειxΘε( καλ0τερη, oταν αντi
δυvατηq πι€oεωq εφαρμooΘεi ηπια αριoτερoστρoφη απoφoρτroη διdρκειαg ioηg με €ξι πληρειg αναπvo€g. o Moss κιvo0μενoq
ενoτικτωδιi.lg αvακdλυQε αλλo €να oημεio oε καΘε π€λμα μιoo

Τθooερα xρ6νια αργoτερα καπoιog μαΘητηq τoυ Moss o oπo(_
oq vooηλευoταν με oξεiα μoλυνoη oτo π6δι και o oπoiog ηταv

',

'l

8

'r

r,,

AπQgixΙuι*J,*}φ
Τιl αr'Θoιdματα εξισoρρoΠodv Kαι
θε:τικoπoιoJγ βαοικι1g Ψυχoλoγικ6q
αντiΧειρα πιo παVω πρoζ τα δακτυλα εξ(ooυ επιbδυνα. Kαι εδΦ
ακoλoυθΦvταq την iδια πiεoη θxει παρατηρηθεi μεiωση τoυ πoVoU στα iδια τα onuε(α.
H βαoικη υπoΘεoη εδΦ ε(ναι, oτι τα δ0o αvΦτερα oημεiα απoτελo0ν αvταvακλαoτικo τηq υπoκλεΙδtαq φλ€βαq, oπoυ τo λεμφικo
o0oτημα oυvδ€εται με τo κυκλoφoριKo Kαι oτι Θα ηταν Xρηoιμo
oε oπoιαδηπoτε περiπτωoη δηλητηριαoεωg. Aναφoρικα με τα
ΣAΔ πιΘανoν Vα μηv αφoρoΟv τηv υπoκλεiδια φλ€βα αλλα κατι
αλλo. Mηπωq καπoιo oημεΙo ενεργoπoΙηoηg;

Eiναι πoλ0 oημαντικo τo γεγovog, oτι o Moss υπηρξε μαρτυq
εκπληκτικΦν απoτελεoματωv xρηoιμoπoιΦVταζ τα ΣAΔ, πραγμα τo oπoio τoν ΦΘηoε oε περαιτ€ρω €ρευνα και καταγραφη
τωv εκαoτoτε περιπτΦoεων, πoυ αVαλαμβανει' oπoιooδηποτε KινηΘε( παρoμoιωζ, αζ στειλει ανατρoφoδoτηoη oτoν Moss
μ6oω διαδικτυoυ: moss.arno|d@chi-reflexo|ogy.com.au η oτo
τηλεoμoιoτυπov(φαξ)

διαθdoειg, αΠoμαΚρdνoυγ φdβoυq
...' .i!;;;ι
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6οουq εvδιαφ6ρor'ται να γνωρfσOυv τηV

τ6οo oημαν.ιικη κιrι απoτελoματικη

.at

.. -:

0061 247545588,
o Moss πιoτε0ει, oτι τo oΦμα αvταπoκρΙVεται στηV απoφoρτιστι.
κη πiεoη των ΣAΔ με την α0ξηoη τηg διo0ρηoηg. Γ[νεται ενδεικτικη αναφoρα oε περιπτιboειζ πoυ αντιμετωπioτηκαν με τα ΣAΔ:

AvΘoΤιiματα Bach

. (σUVαισΘηματικη δηλητηρiαoη> €φηβηg

κoπ€λαζ
oτα κoυvo0πια
. τoiμπημα αραxvηg... Kαλ0τερα απoτελεσματα με απoφoρτιoη
παρα με δι€γερoη σημε(ων
. ηπατΙτιg C.,, εvτog δ0o ημεριilv βελτiωoη τωv εργαoτηριακcbν

. αλλεργικη αvτiδραoη

oτα Califοrnia

& τα Αυοτραλιαvιi

μετρησεωV
. εΘιoμ6q εφηβoU σε μαριΧoυαvα... απεξαρτηoη Οoτερα απo δε.
καπ€ντε 1ρ6νια xρηoηq

. διαρρηξη δερματικoΟ ιστoU απo ατυΧημo με πoδηλατo,

η

oπoΙα Θα απαιτo0oε πλαστιKη επ€μβαoη. Evτoζ τριΦν ημεριilν
απεφεΟxΘη η μ6λυνoη και επιταxυνθηκε η επo0λωoη.
. μiα Pεφλεξoλ6γog αν€φερε ευαισΘησiα τωv ΣAΔ oε περιπτιi-toειg oξεiαg καταθλiψεωζ
. oδoντικo απooτημα μεγ6θoυg αβγo0 υπo1Φρηoε εvτog ε(κooι
λεπτΦν dπειτα απo πενταλεπτη εφαρμoγη και απoμακρ0vΘηκε
εvτελΦg κατoπιν λiγων ωριbv

. υπερβoλικη καταναλωoη αλκooλ.., Οoτερα απo δεκαλεπτη
εφαρμoγη τωv ΣAΔ, πληρηc αναληι],lη Kαι KαΘoλoυ πoνoκ6φα-

λog την επoμενη ημ6ρα
. κρiοειq παvικoΟ και

καvτιvτiαoη

Στατιoτικα δεδoμ6vα απo τηv xρηoη των ΣAΔ:

xρηoιμoπoiησαν μoνo τα ΣAΔ'52,8o/o εφηρμoσαV απoφoρτιoτικη τεxνικ(, 86.10lo επιτυxεig εφαρμoγεg(εξ αυτΦv 390/o
εντoq λεπτιbv τηq ι,i.rραq και27.60/o τηv επ6μενη μ€ρα),o0νoλo
ανακαμι!εωq τηv επoμεvη ημ6ρα 66.60lo.
Miα λεπτoμερηq καταγραφη περιπτωσεωV πoυ αvτιμετωπioτηκαν με ΣAΔ και απooτoλη oτην διαδικτυακη διε0Θυνoη τoυ Arnold Moss εiναι επιθυμητη και καλoδεxo0μενη.

63.90lo

Kαλη €ρευvα

και καλα απoτελ€oματα.

Mετdφραoη - Eπιμiλεια Γιιbργoq, Καλαρdq,' Pεφλεξoλ6γoq,
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Πo|A E|NA H ΣΩΣTH
ΘEPAΠEΥT KH ΠoPΕlA
ΩΣTE NA AΠAΛΛAΓOΥME
AΠoT|.{N NoΣo ?
oMoloπAoHT| KH,BEΛoN lΣMoΣ,
ΩTolATPl KH, PEΦΛEΞoΛorIA,
AYURVEDA.
KAPAΛOlZoΣ ΛAZAPoΣ'
ΠΥPl.1ΝlKoΣ lAΤPoΣ, ΤAΚΤlΚo MΕΛoΣ ΕΤAlPΕlAΣ oMoloΠAΘHΤtΚHΣ
ΣΠ)YΔAΣTHΣ PΕΦΛΕΞoΛoΓlAΣ ΣΤo ΝHS

,

BΕΛoΝ|ΣΜoΥ KAl ΩTolAΤPlΚHΣ.,

e-mail: kαrαloizos laz@yαhoo.gr

τηq τθxνηq μαg ιi-loτε vα μπoρo0με να εγγυηΘo0με τo θετικo Θεραπευτικo απoτ6λεoμα oε oυγκεκριμθvo xρoνo. Αραγε μπoρo0ν 6μωq
oι oυμπληρωματικ€g θεραπευτικ€g τ€xνεg vα εγγυηθoιiv την πληρη
απoκαταoταoη τηq αoΘ€νειαg oε αoΘεvε(q με 1αμηλ6 επ(πεδo υγεiαq
και αρα αδ0νατo αvoσoπoιητιKo oΟoτημα ? Θεωρητικα Θα €λεγα vαι,
πραxτικα 6μωq ε[ναι αδιjvατo. Aζ εξετdooυμε 6μωq τo καΘε Θεραπευ.
τικo o0oτημα xωριoτα,
Στηv oμoιoπαΘητικη π.1. μετd την ληψη τoυ oωoτo0 και μoναδr
κo0 φαρμακoυ o oργαvιoμ6g oυvτov(ζεται με τηv oυxv6τητα πoυ εKπ€μπει τo oμoιoπαΘητικo φαρμακo Kαι ισXυρoπoιε[ται oε €vα xρoνικ6
διαoτημα περ[πoυ 6 μηνΦv.,ooo περιoooτερo αδ0νατo ε(ναι τo αvoooπoιητικ6 τoυ o0oτημα τooo περιoooτερα oωoτd φdρμακα πρ€πει
να παρει και τ6oo περιoooτερog 1ρovog πρ6πει να περdoει Φoτε να
απoκαταoταΘε[ η αoΘ€νεια oτo βαΘμo πoυ εivαι δυvατoν vα απoKαταoταΘεi. Φυoικα εαν o Θεραπευτηq δεv €1ει μεγdλη εμπειρiα oτην
απoκωδικoπo[ηoη τωv oυμπτωματων πoυ λαμβαvει απo τo ιoτoρικ6
τoυ αoΘενo0g, θα oυνταγoγραφηoει λαΘog φdρμακα Kαι o αoΘενηq
oτην καλ0τερη περiπτωoη Θα ταλαιπωρηΘε(, και oτην xειρoτερη Θα
xειρoτερ€Qει η παΘηoη τoυ.,oμωg ακ6μα και αν η αoΘ6νεια €xει μπει
oε μια καλη πoρε(α με την oμoιoπαΘητικη θα ηταv λαΘoζ vα αVτιμετωπ(ζoνται oι υπoτρoπdq oπωg π.x. δυoκoιλι6τητα, π6voq, αλλdζoνταq
τo oμoιoπαθητικ6 φαρμακo, αλλα o0τε και απo την αλλη πλευρd πρ€πει o αoΘεvηg να μεiνει αβoηΘητoq μ€1ρι να δραoει τo φαρμακo. Σε
αυτ€g τιg περιπτΦoειq πιoτε0ω πΦg πρ€πει να αναλαμβαvει μια αλλη
Θεραπευτικη τ6xνη oπωg η ρεφλεξoλoγiα, o βελoνιoμog η η ωτoιατρι
κη. Ag εξετdooυμε 6μωζ καθεμια απ6 αυτ€g τιg τ6yvεg 1ωριoτα.
o βελovιoμ6g εivαι €να αρxα(o θεραπευτικo o0oτημα πoυ Θεραπε0ει τoπoΘετΦvταg βελovεζ σε συγKεKριμθvα oημεiα τoυ σωματoζ
,oταν
κατα μηκog τωv μεoημβριvΦν.
€vαζ αoΘεvηζ υπoφ€ρει Θεωρε(
6τι €1ει μπλoκdρει η ρoη τηζ ενθργειαg τoυ και πρ6πει vα ελευθερω.
Θεi.,Eyει πoλ0 καλα απoτελ6oματα στoν oωματικ6 πoνo oμωg η φιλoooφiα τoυ ε(ναι εντελιbq διαφoρετικη απ6 αυτην τoυ δυτικo0 κooμoυ
και τo θεραπευτικo απoτ€λεoμα ε[ναι αΘρoιoτικo δηλαδη εμφανiζεται μετd απ6 πoλλ6ζ oυνεδρ(εg η καιρo μετα τo τ€λog των oυνεδριιi.lv.
H oωoτη διαγνωoη Kαι η στρατηγικη τoπoΘ€τηoηg τωv βελovιi,lv γiνε.

πoU σKoπo εxoυν να
!..| Poκειται για oυμπληρωματιKεζ Θεραπειε(
l loδηγηooυv τov παoxoντα σε μια καλυτερη καταoταoη υνεiαζ.
H oμoιoπαΘητικη για την ακρ[βεια εiναι εναλλακτικη ιατρικη δηλαδη επιτυγxανει τo μ€γιoτo απoτ€λεoμα τηq oταν δρα xωρ(g τηV παρoυoiα dλλων 1ημικΦν φαρμακων, oμωq oτιg ημερεζ μαq αυτo εivαι

πρακτικα oxεδ6v αδ0νατo αφoΟ τ6oo oι παΘηoειg dγιναν πoλ0πλoκεg
oτην επ(λυoη τoυg 6oo και oι αoθενε(g αιοθdνoνται περιoooτερη oιγoυρια 6ταv παiρvoυν καΘημεριvd κdπoιo xαπι, Αλλωoτε τo επιxε(ρημα τoυ εναλλακτικo0 θεραπευτη oτι τo Θεραπευτικ6 απoτ€λεoμα
θα dρΘει με τo xρ6νo, δεv ιoxΟει γιατ( o αoΘεvηζ θ6λει να ακo0oει oε
πooo xρovo Θα γiνει καλd ! EvΦ δηλαδη 6ταv απoφαo(ζει να παρει τo
xdπι π.x για την υπ€ρταoη τo Θεωρε( τ6oo φυoικo oτι πρ€πει να τo
πα(ρνει καΘημερινα μ€xρι vα πεΘανει. Toτε δεv ρωταει oε π6oo xρoνo
Θα γ(vει Kαλα. Συμπεραoματικα oε 6λεζ τιg περιπτιboειq πρ€πει πια
να καΘιερΦooυμε τoV oρo ΣΥMΠΛHPΩMAT|KEΣ ΘEPAΠEIEΣ, Στoxog
φυoικd δεv μπoρεi να ε(ναι η Θεραπεiα αλλα η ανακoυφιoη τωv oυ-

μπτωματων τηq voooυ Και τωV παρενεργειΦν τηq xημειoΘεραπε(αζ.
To dλλo ερΦτημα πoυ γεννι€ται ε(vαι αv μπoρoOv να δραooυv ταυτ6xρoνα oε €ναν αoΘεvη δΟo η τρειq oυμπληρωματικoi Θεραπευτ69
Θα ενιoxυΘε( η θα μειωΘεi τo Θεραπευτικo απoτ€λεoμα ? M€xρι τΦρα
η επικρατo0oα απoιpη ε(vαι 6τι oταν 6ναζ αoΘεvηζ κdvει oμoιoπαΘη.
τικη δεv πρ6πει να κανει π.x. βελovιoμo. ΘεωρΦ 6τι πρoκειται περιoooτερo για εγωιoτικη πρoo€γγιoη τoυ θdματog, γιατ( oτηv περ(πτωoη
τηg απoκαταοταoηq δεν θα γνωρ(ζoυμε αv πρoηλΘε απo τηv μ[α η
την αλλη Θεραπε(α. Aυτo μ6xρι εvoq oημε(oυ δηλαδη αν εργαζ6μαoτε μoνo με αoΘενε(q πoυ €xoυv 6vα καλ6 επ[πεδo υγε(αg, και αρα
εivαι δεδoμ€vo τo Θετικo θεραπευτικ6 απoτ€λεoμα απo την αρxη,
Θα ηταv oωoτ6 να μηv μπλ€κoνται oι Θεραπε(εζ. Αλλωoτε o iδιoζ o
αoΘεvηg δεv Θα πηγαινε oε δε0τερo Θεραπευτη αν τo πρ6βλημα τoυ
εixε επιλυΘε[ πληρωq απo τov πρΦτo. Tι γ(νεται oμωζ 6ταv η αoΘ6νεια εivαι xρoνια, τo επiπεδo τηq υγεiαg xαμηλo, oι υπoτρoπ€g τηg
νoooυ πoλλ€ζ και η νooog μεταπ(πτει απo τηv μια καταoταoη oτηv
αλλη ? Τoτε Θα oυνεxiooυμε εγωιoτικα vα επιμ€νoυμε oτι o αoΘεvηg
πρ€πει να κdνει π,x. μoνo βελoνιoμo ? Εαν τo κανoυμε αυτ6 πρ€πει
τoυλαxιoτoν να απoκτηooυμε €να υιpηλoτατo επ(πεδo καταρτιοηg
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ται με τoV σφυγμo, H συVηθηζ ταΧτιKη ειvαι η εμπειρικη τoπoΘ6τηoη

των βελoνων Kαι η επιλoγη τωV σημε(ωV ειναι υπoKειμενικη. Πρooωπικα xρηoιμoπoiηoα με επιτυxiα τov βελovιoμ6 oε oυvδιαoμo με
τηv oμoιoπαΘητικη oε μια γυναiκα με βρoγxικo doΘμα και xρ6vια
xρηoη κoρτιζovηζ πoU θα ηταv αδιανoητo να δΦoω oμoιoπαθητικη
Θεραπεiα λoγω τηg φoβερηζ oμoιoπαΘητικηg αντiδραoηq πoυ Θα
ακoλoυΘoυoε. Mε τov βελoνιoμo τo αVoσoπoιητικ6 τηq o0oτημα
ιoxυρoπoιηΘηκε oε τ€τoιo επ(πεδo πoυ η γυνα[κα αυτη π€ραoε μια
ηπια oμoιoπαθητικη αντ(δραση Kαι oτo τ€λog Θεραπε0τηκε πλη.
ρωg. ΙVlε λiγα λoγια η εμπειρiα μoυ δε(xνει πωζ πoλλ€ζ φoρ€g εκεi
πoυ oταματαει η δυνατoτητα τoυ εvoζ Θεραπευτικo0 oυoτηματog
ξεκιναει η δυvατoτητα τoυ αλλoυ η με αλλα λoγια τo €να oυμπληρΦvει τo αλλo.

|1 ωτoιατρικη ε[ναι μια oxετικα καινoΟργια θεραπευτικξ μ€Θoδog
πoυ αvακαλΟφΘηκε τo 1 951 απo τov PauI Nogier και oυνεx(ζεται ωg
oημερα απo τoν γιo τoU Raphae| Nogier. ΠρoKειται για διαγνωoη και Θεραπεiα τωv αoΘεvειΦν με oυxνoτητεq. H διαγvωoη τηg oυxν6τηταq
γ(νεται oτo oιbμα oτην παoxoυoα περιoxη, ενΦ
η Θεραπε(α με την iδια oυxνoτητα πoυ πρoKαλε(ται η παΘoλoγiα γiνεται oτo αυτ(, KΟρια βαoη
τooo τηg διαγνωoηg ooo και τηg Θεραπευτικηc
πoρεiαg τoυ αoΘεvoOζ εiναι o oφυγμoζ oπωζ
Kαι στov βελoνιoμo. Av και η εμπειρ(α μoυ σε
αυτo τo Θεραπευτικo oΟoτημα ε(ναι μικρη ΘεωρΦ επ(oηg 6τι oυμπληρΦvει τα αΘεραπευτα
κενα τωv πρoηγo0μενωv μεΘoδων. Σκεφτεiτε

H ayurveda ε[ναι 6vα παλαιo Θεραπευτικ6 o0oτημα πoυ oκoπo
θxει τηv εξιooρρ6πηoη τoυ oργαvισμoO με oδηγ(εg oωoτηg διατρoφηg και Θεραπευτικα β6τανα, Ξεxωρ(ζει τoυq ανΘρΦπoυg σε τρειζ Kατηγoρ(εq τoυζ υπερKιVητικoOg, τoυg ευ€ξαπτoυg, Kαι τoυζ ηρεμoυg.
Σκoπo €xει να ηρεμηoει π.x. θναν ευ€ξαπτo αvΘρωπo πρooφ€ρoνταg

τoυ oωματικ( υγεiα και ευεξiα. Σημερα η ζωη μαg περιoooτερo απo
πoτ€ θxει αναγκη διατρoφικιi.lν oυμβoυλΦψ διoτι o τρoπog τηζ ζωηζ
μαζ Kαι η βιoμη1ανικη παραγωγη των τρoφ(μων €xει oδηγ(oει oε oωματικ€g διαταραx€g. H ayurveda ε[vαι €vα ακoμα θεραπευτικo o0oτημα πoυ oυμπληρΦvει τα διατρoφικd μαq κεvα.
Συμπεραoματικd πιoτε0ω πωq η δρdoη διαφoρετικιbv θεραπευτικΦν
πρooεγγioεωv ενιoxOει τo θεραπευτικ6 απoτθλεoμα, oυντoμε0ει τov
Θεραπευτικo xρoνo και ανακoυφ[ζει απo τιg υπoτρoπ6g των xρoνιων
αoΘεvειιilν,
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μoνo για τηv διαγvωoτικη εκτiμηoη μιαζ Vευρoλoγικηg παΘηoηg. Σημερα η ρεφλεξoλoγiα
πρoxΦρηoε πoλ0 μακρ0τερα απo την διαγνω-

oη φτανοvταg στην επιKoυρικη θεραπευτικη

προodγγιoη τoυ KαρκιVoπαθo0g. Σκεφτεiτε
μovo oτι oι καρκιvoπαθε(g μετα την XημειoΘεραπεiα παρ6μεναv αβoηΘητoι oτην μo[ρα
τoυζ, σUvτρoφια με τoν πoνo και τov φoβo

τoυζ oπωζ καπoτε oι λεπρo(.

,|oωg

κdπoτε τo

εκπληκτικo vευρικo μαg o0oτημα vα ανo(ξει
v€oυg θεραπευτικo0g δρoμoυq oτηv ρεφλεξoλoγiα πoυ θα oδηγo0ν oτην παραταoη τηq
ζωηζ τoυ καρκινoπαΘoOq. M€1ρι τΦρα πρo.
oφ€ρει αξιoπρ€πεια oτην ζωη.
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Kαπv (ζετε

oτι μια γυvαiκα κανει oμoιoπαΘητικη για
διαταραxdq τoυ €μμηνoυ κΟκλoυ τηζ Kαι πριν

l

Πρooτατ6ι{.tτε τ..'. j','ε.:ι σαζ,

π,x.

oλoκληρωΘε( η Θεραπεiα τηζ εμφαv[ζεται €ναζ
πoνog oτoν Φμo τηq. Kατα την oμoιoπαΘητικη
η γυναiκα αυτη Θα πρ€πει απλα να περιμ6vει να
δραoει θεραπευτικα τo φdρμακo πoυ τηg δoθηκε. Δεv επιτρ€πεται vα δoΘε( αλλo φαρμακo
για τηv oξε(α καταoταoη επειδη η ΘεραπεUτικη τηg πoρε(α Θα απoδιoργανωΘε(. H ωτoιατρι.
κη Θα μπoρo0oε oε λiγα λεπτα να Θεραπε0oει
αυτoν τoν ιbμo oπωζ επioηg και παΘηoειg πoυ
ΘεωρoΟvται δ0oκoλα Θεραπε0oιμεg oπωg π.x
η νooog τoυ Parkinson.
H ρεφλεξoλoγiα εiναι μια καταπληκτικη
Θεραπευτικη μ€Θoδog πoυ εκμεταλλε0εται τα
φυoιoλoγικα αvταvακλαoτικα τoυ vευρικoΟ
oυoτηματoq. M€xρι τΦρα τα αvταvακλαoτικα
xρηoιμoπoιo0νταν απo τoυq νευρoλoγoυg
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Σ0oτημα απoμdκρυvoηζ τωV βλαβερων ουοιων απ.:.ι;
τοιγaοα, λειτoυρνεΙ !ε τηι,, 5γ5,uu.o εVoζ ΦUτι| oι] Uyρc j,

Φιλικ6 πρoζ τo περιβdλλov!
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δρoμε(c εxoυν πια εξoικειωΘεi με τη oυxvη εμφαvιoη τoυ
oτη διαρκεια μιαg δρoμικηg δραoτηριoτηταζ. oι διαφoρoι πovoι απo τα ooτα και τoυg τdνoντεζ, τα μαυρισμ€να v0.
Χια, τιζ φoυσKαλεζ, τoυζ oρoγovoυg Θυλακoυζ η τoυζ κoυραoμ6νoυζ μυζ, τoυζ oυνoδε0oυν oxεδoν oε κdΘε τoυg διαoκελιoμ6.
Πoλλ€g φoρ€g, η αιτiα πoυ πρoκαλεi τoν π6vo δεν γ(vεται ε0κoλα
αντιληπτη, ακoμα και απo τo dμπειρo μdτι εvog ειδικo0.

Ψπovoυ

Λ6γεται oτι o π6vog εivαι €vα βιoλoγικo φαιvoμενo, αρρηκτα
oυvδεδεμ€vo με τη ζωντανη 0λη. Συντρoφε0ει τov αvΘρωπo oε
6λη τη διαρκεια τηq ζωηq τoυ, πρoειδoπoιΦνταg τoν για καΘε
δlαταραxξ τηq υγεiαq τoυ. M6vo oι vεκρoi δεv πovαvε.,Eγραιpε
καπoτε o Hλiαq Bεv€ζηq: nAν βγειq oτα τρ(oτρατα και ρωτηoειq
αυτoOq πoυ τα κoρμιd τoυg βαoαv(oτηκαv εvΦ πανω τoυg oαλdγιζε o θανατog, Θα δειζ πωg τ(πoτα δεν υπdρxει πιo ιερ6 απo €να
κoρμ( πoυ βαoαviζεται,.
o πoνog εξυπηρετεiται απo €vα απρooδιoριoτo αριΘμo νευρΦνωV Kαι συvdψεων πoυ διακλαδiζoνται σε oλoκληρo τo oΦμα
και μεταφθρoυν τα αλγεινα ερεΘioματα απo την επιφαvεια τoυ
δερματoq η τα oπλαγxνα oτo φλoι6 τoυ εγκεφαλoυ, oπoυ πραγματoπoιεiται η επεξεργαoiα τoυg. oι vευρικ€g Φoειg πoυ δ(νoυv
γ6νεoη oτo α(oΘημα τoυ πovoυ μεταφ€ρoνται με δυo ε(δη vευ-

ρικΦν ιvΦv, τιg Aδ καιτιζ

C. oι πριi-lτεg ε(ναι παx0τερεg, μεταφ€ρoυν τιζ Φoειq με ταxυτητα 1 0 _ 20 μ€τρα ανα δευτερoλεπτo Kαι
τo αλγog πoυ εκφραζoυν εvτoπiζεται με oxετικη ακρ(βεια, xωρ(q
vα oυνεπαγεται εξαιρετικα δυoαρεoτη oυvαιoΘηματικη απηxηoη. oι δε0τερεg εiναι λεπτoτερεg, μεταφ€ρoυν τιg vευρικ6g Φoειq
βραδ0τερα (o'5 - 2 μθτρα τo δευτερoλεπτo) και τo αλγog πoυ
αvτιπρooωπεΟoυv δεν εντoπ(ζεται με ακρiβεια και δεν oυvoδε0εται απ6 δυoαρεoτo oυναioΘημα.
H δυoκoλiα να απoκαλυφΘε( €γκαιρα η αιτiα πoυ πρoκαλε( τov
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o Ν{κοE Mαρκiα6'

Χειρουρy6; oρθοπεx)ικδ;

π6vo ερμηvε0εται απ6 τo γεγovog πωg oι υπoδoxεiq για τov πoνo
εiναι ελεΦΘερεζ νευρικ€ξ απoληξειq πoU εVεργoπoιo0vται απo
oημαντικo αριΘμo ερεΘιoματωψ με κoινo xαρακτηριoτικo τoυq
την πρoκληoη βλdβηc oτoυg ιoτoυg. Σημερα γνωρ[ζoυμε oτι,
μαζi με τη βλdβη των ιoτΦv απελευΘερΦνoνται oριoμ€vεg oυoiεζ (κιv(vεζ) πoυ απoτελoOv τoυζ εvεργoπoιητtκo0g παραγoντεq
για τιq vευρικ€ζ απoληξειζ τoυ πoνoυ.
Mε τov τρoπo αυτ6v ερμηνε0εται τo μυ.[κo αλγog πoυ παρατηρε(ται κατα τη λειτoυργ(α τoυ μυoq κατω απo oυvΘηκεq περιoριoμθνηq αιμdτωoηg. Στη oυvεxη Kαι παρατεταμdvη μυΤκη συστoλη, oπωg oτo τρθξιμo μιαq μεγαληg xιλιoμετρικηg απooταoηq, η
αιματωoη τoυ μυog περιoρiζεται, εξ αιτiαζ τηq oταΘερηg oυμπiεσηζ τωV αγγεiωv πoυ τov τρoφoδoτo0ν με τα απαραiτητα υλr
κα πoυ xρειαζεται.,Eτoι εξηγo0νται oι oυxν€q μυ[κ€q κρdμπεq
oτα κdτω dκρα των μαραΘωvoδρoμωv. Σημερα δεxoμαoτε τηv

dΘρoιoη μ€oα oτo μυ καπoιoυ παραγovτα (oυoiα P τoυ Lewis),
oτov oπo(o oφε(λεται η εvεργoπoΙηoη των νευρικΦv απoληξεωV για τoV πovo. H απoκαταoταoη τηζ αιματωoηg (με διατατι.
κ€ζ αoκ4oεlζ, μαλdξειc, θερμαvτικ€g αλoιφ6q, η περιoριoμo τηq
€vταoηζ) oυvτελεi oτηv n€κπλυoη> τoυ μυoq απo τoυg αλγoγoνoυg παραγoντεq, με oυν€πεια την πρooδευτικη υπoxΦρηση Kαι
εξαφανιoη τoυ πovoυ.
,Εxει
ιδια(τερo ενδιαφθρoν o τρoπog πoυ περιγραφει o κdΘε
,Eτoι,
αoΘενηg τoν πovo τoυ.
€xoυμε μια εvτυπωσιακη πoικιλiα
εκφραοεωv. o αμβλ0c βΟΘιoq πovoζ διαφ€ρει απo τoν oξ0 και
διαξιφιoτικ6. To <καιpιμo> τηc ριζαλγiαq δεν oυγκρ(vεται με τo
<μo0διαoμα> τηζ αιμωδ(αq. o γιατρog καλεiται να διακρ(vει κdΘε
φoρα π(oω απo τα φαινoμεvα την oυo(α και, π(oω απo τα κλιvικα
oημε[α και τα oυμπτΦματα, την παΘoλoγικη γενεoιoυργ6 τoυg
αιτiα.

22 r, ,,

πoυ Yραφoνται αυτθg oι γραμμεζ, μια εvτυπωoιακη
oυλλoγη αvΘρΦπιvων oωματωv εκτ(Θεται oτην AΘηνα με τηv
επωvυμ(α Bodies. Στη 1ιi.lρα πoυ 6xει διαδραματioει πρωταγωvιoτικo ρoλo oτη γεννηoη Kαι τηV εξ€λιξη τηg ιατρικηg επιoτημηζ, μια τετoια dκΘεoη oυντελεi oτη πληρη κατανoηoη τηg Θαυμαoιαq δoμηq τoυ αvΘρΦπινoυ σωματoζ, τηq ανατoμικηq τoυ
Tιg oτιγμ€g

καταoκευηg Kαι τωV σΧεσεων μεταξ0 τωV oργανωv τoυ, EKε(vo,
ωoτooo, πoυ πρoκαλεi τo εντovo εvδιαφ€ρov ε(ναι o μovαδικ6g
τρoπoζ oυvτηρηoηq και <πλαoτικoπoιησηζ> τωv dιpυxωv oωματων. Aξiζει να δει καvε(g τι κρ0βεται κατω απ6 τo δdρμα τoυ, να
τo αξιoλoγηoει Kαι να τo oεβαoτεi με τηv πρ€πoυoα φρovτ(δα.
Aλλd, περιoo6τερo απ6 τηv αφoρητη αioΘηoη τoυ oωματικoΟ
πovoυ, τov oπoio βιΦvει Kαθημεριvα o αvΘρωπog, γ[νεται αντιληπτog o oπαραγμog τoυ ι|rυ1lκoΦ π6voυ. Eκε(νoυ πoυ κατατρΦγει
τα σωΘιKα Kαι KαταKoμματιαζει την πρooωπικoτητα τoυ ατoμoυ.
Kαι, ακoμα πιo τρoμαKτιKoζ, φαντdζει o υπoβoσKων φoβog τoυ
επικεiμεvoυ θανατoυ, γιατι Koυρελιαζει τo ε(vαι και εξαντλε( τα
απoθ6ματα και τιg δυναμειq τoυ αvΘρΦπoυ πoυ πdoxει, <o υπ6ρμετρog φoβoq, γραφει καπoυ o B(κτωρ oυγκΦ, αφαιρεi απ6 τα
γεγovoτα τιg πραγματικ€g τoυg διαoταoειg>.

To ερΦτημα <γιατi εγκαταλεiπovται oι ασΘεvεiζ oτoν π6vo
τoυζ;> μoιdζει δυoτυxιbg ρητoρικo, ε(ναι 6μωg τo πριbτo βημα
ευαισΘητoπo(ησηζ τηζ κoιvηq γvΦμηζ στηv αντιμετΦπιoη τoυ
π6voυ. Στιq μ€ρεg μαg, η επιστημoνιKη κoιν6τητα μπoρε( β€βαια
vα διαΘετει €vα πληΘog μθoων για τη διαγνωoτικη πρoo€γγιoη
τηg κdΘε ασΘεVειαζ, μπoρεi να στεKεται αμηxαvη μπρooτα oτιg
πoικιλιbνυμεq λ0oειg πoυ τηg παρ6yει τo πλoΟoιo Θεραπευτικo
τηq oπλooτdoιo, πλην 6μωg xαρακτηρ[ζεται απo €λλειμμα oτην
απoτελεσματικη αντιμετΦπιση τoυ π6νoυ. H δυoπραγ[α αυτη
σXετiζεται κυρiωg με τη στdση τωv επαγγελματιΦv υγεiαq απ6Vαvτι στoV πovo Kαι γεVιKd την αvαKoυφιστιKη Θεραπεiα. Σxετiζεται επioηζ με τηv εγγεvη δυoκoλiα 6κφραoηq και επικoινωviαg
εκ μ€ρoυg τoυ πdσΧoντoq. Aλλd, Kαι με τηV ενδε1oμενη αδυναμ(α επικoιvωviαg εκ μ6ρoυ9 τoυ πρoσωπoυ πoυ ευθ0νεταιγια vα
αvτιμετωπ[oει τo πρoβλη μα.

Τo Θ€μα 6μωg τoυ ανΘρΦπιvoυ π6voυ δεν αvτιμετωπ[ζεται oε
βαΘoq με λoγoπα(γvια, με 6μoρφα κεiμενα και με απλ€g oε διατ0πωoη παρηγoρι€q. o πovoq_πρdπει αυτo vα γiνει επι τελoυζ
καταvoητo-εivαι για τα ανΘρΦπιvα μ€τρα, για τιq αvτox€g μαq,
για τιζ δUvαμειζ μαζ, για τα (δια τα ατoμιKα μαq oρια, τα oπoια
δυoτυxΦg παραμ€νoυν εv πoλλoiζ dγνωoτα, Kαι τoOτoq o πoνog
ε(ναι εκεiνog πoυ, σε τελευταiα ανdλυoη, Kατoρθωvει να μαζ
διαπαιδαγωγεi και vα μαζ μoρφωνει. Γιατ(, κατ€xει τη μoναδικη
ικανoτητα Vα μαζ πρoσγειΦσει στηv πραγματικoτητα τηq μικρoτηταq μαζ. Γιατ( εξ αλλoυ, διαθ€τει την ξε1ωριoτη ιδι6τητα vα μαg
δoκιμαζει Kαι να μαζ oκληραγωγεi, Aυτ6 πoυ δεν κερδioαμε oε
μθρεq θεωρoΟμενηg ευτυx(αζ, τo Kερδιζoυμε oε μ€ρεg voμιζ6μενηg δυοτυxiαq.'Εναg γνωoτ6g oεβdoμιog γ€ρoνταg,

o Mωυoηg o
Aγιoρε(τηq, ζυμωμ€νog στoυζ σωματικoΟg πovoυg απo μια αviατη αoΘ€νεια πoυ τoυ κατατρΦγει τα oωΘικd, υπooτηρiζει πωg
<πρ€πει να μη θεωρo0με τoυg π6voυg μαζ τιμωρ(α, εγκαταλειι|,lη,
εκδiκηoη για τιg αμαρτiεζ μαζ. Nα τoυq υπoμ€νoυμε, Aν καvεig
oτoυg πoνoυq τoυ μεμψιμoιρε(, αγανακτε(, βαρυγκoμdει, ανυπoμovε[,, δυoανασXετει Kι αισθανεται μειovεKτιKα, xαvει τo μιoΘo

τoυ).

π6voυ. o πovoq τηg
μoνoτoviαg, η αφ6ρητη αΙoΘηoη τηζ ρoυτiναζ, η κoπιαoτικη
επανdληQη (διων γεγov6των, εικ6νων, λ6γων η πραγμdτωψ πoυ
κoυραζει τo o0γxρoνo αvΘρωπo, o oπoiog εvαγιi-lvια αναζητα
την αλλαγη, τηv απελευθ€ρωση, την αναν€ωoη, την πρωτoτυπiα
oε λαΘog πηγ€g. o πovoζ πoυ απoρρ€ει απ6 την κρ(oη τoυ πoλιτιoμo0 μαg. Eνoq πoλιτιoμo0 πoυ ε(vαι Θεμελιωμ€vog oτην υπερoπτικη λoγικ(, oτo κ€ρδog, oτην αvεoη τoυ σωματoζ. o πoνoζ
πoυ πρoKαλεi η ανευ oρων υπoδo0λωση στη μετριoτητα, στην
αυτdρκεια τoU μ6σoυ 6ρoυ, oτηv ικαvoπo(ηoη μιαg ελαττωματικηg και φΘηvηc ζωηg πoυ ζoυν oι πoλλo(. o π6voq πoυ πρoερΧεται απ6 την αδιακoπη δραoτηριoτητα, τη μεγαλη κoινωvικoτητα,
τηV πoλυλoγ(α Kαι τιζ συνεΧε(c εξoδoυc.'EφΘαoε oμωg η oτιγμη
τηq oιωπηg, τηg ακιvηo[αg, τη( αUτoσυγK€vτρωoηg πρoζ αVασυγκρoτηoη κι ανεφoδιαoμo.
Aλλd εμdq μαg απαoxoλoOν dλλεq μoρφ€ζ

Τo διbρo τoυ πovoυ, πoυ ε[ναι η υπoμoνη, δεν τo κερδ(oαμε ακ6μα. Στov τoπo πoυ μεγαλo0ργησε η εννoια τoU <ευ αγωV(ζεσθαι)
και τoυ μ€τρoυ, ζo0με oημερα εlνα πρωτoφαvη κατρακ0λιoμα
αξιιbv' H υπερβoλη πλειoδoτε( και μoνoπωλεi τιq απoφαoειg και
τιe qπι\aιtξe

ι

ιnc

Ag μην αφηooυμε αλλo πια να μαζ κατευΘΟvει.
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Nευρo - Avταvακλαoτικη Σωματικη Θεραπεiα
Mε τov

Nico Pauly,

τoV παγKoσμioυ φημηq εκπαιδευτη,
θεραπευτη Kαι αVαμoρφωτη τηq μεΘoδoυ.
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σε oπoκλεloτιl<η oυvεργoσ|α με τo:
MNT . NR tnternational
lnternational Association

for Manua| Νeurotherapy
and Νerve Reflexology
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