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To Aβαταρ, oι KατoπτριKoι NευρΦvεg
Kαι €vαq lταλoc lατρoζ αvακλo0v

τηv στρoφη πρoζ τηv Avατoλικη φιλoσoφ(α!

ft υμαμαι oτι τo 1 995 κατd τηv διdρκεια τωv εΘιμoτυπικΦν oυ-

f - | oταoεων oε καπoια γvωριμ(α με v6εq παρ6εg η υπoψηφιαζ φι-
\/ λεναδαc (μιλαω για καμακι τoυ 1 990), ερxoντoυoαν oε τoυλα-

xιoτoν δ0oκoλη Θ€oη oταν τoυq ενημ€ρωvα oτι ε[μαι Pεφλεξoλ6γoq.
Για εμ€vα ξταv ε0κoλo, εixα ηδη παρει τιg απoφdoειg μoυ και ημoυv
διατεΘειμ€voq να πληρΦoω τo oπoιo τ[μημα τωv επιλoγΦV μoυ, στηv
τελικη μoυ dρεoε ανθκαΘεν να εiμαι διαφoρετικog εκτog απ6 τηv πε-

ρiπτωoη πoυ €φευγε η κoπ€λα τρ€xovταζ _ αυτ6 δεν πρ€πει αλλd και
o0τε oυvnΘ((εται.
Tιbρα πoυ γρdφω αυτ€q τιg γραμμ€c μdλλov Θεωρo0μαι ξεπεραoμ6-
νog, αρxα(o απoλiΘωμα πoυ δυoτυ1Φg Θυμαται και μrλdει ακoμα για
τιg επox€g πoυ oι ιατρo( πoυ εξαoκo0oανε Pεφλεξoλoγ(α κρυβ6ντoυ.
σαV για vα μην τραβηξoυν τηv πρooox( των oυvαδ€λφων τoυg, Kd-
πoτε €λεγεq Pεφλεξoλoγ(α, Toι, εv6ργεια, τoακρα και oε κoιτoOoαv
oλoι oτραβd, oημερα xρηoιμoπoιo0ν τιζ (διεζ λ€ξειζ oτov KιVηματo-

γρdφo και xαμoγελoOv 6λoι oι Θεατ€ζ oυvαιvετικd και oυvωμoτικα.
Tι €γιvε και αλλαξαv τα πραγματα αvαρωτι€μαι, ωρ(μαoε o κooμog, η
v€α γεvιd ευΘ0vεται, τα τριoδιdοτατα κ6λπα τoυ Xoλιγoυvτ ευΘOvo-

vται, λ€τε vα παiζoυv ρ6λo και καπoιoι επιoτημovεζ?
oι κυαvoδερμoι Nαβι τoυ πλανητη ΠανδΦρα oτην τριoδιdoτατη
υπερπαραγωγη τoυ Τζ€ιμg Kdμερov - Aβατdρ, η oπo[α €1ει κερδioει
εvν€α υπo(.lηφι6τητεg για ooκαρ, λατρε0oυν μ(α βιoλoγικη δ0ναμη
πoυ εvoπoιεi τoν πλανητη τoυζ Kαι oλα τα €μβια 6vτα τoυ, η δ0ναμη
τηq εiναι τdτoια πoυ oλoι oι Ndβι,,ενωμ€voι εvεργειακd,,oε δ0o oη-

με(α τηg ταιviαg πρooπαθo0v για τo Θα0μα .. . oαζ Θυμ(ζει τ(πoτα απo
ρεiκι, τoι, κι, πρdvα η dγιo πνε0μα?
Aβαταρ (Avatar) ovoμαζovται απ6 την |vδoυιoτικη Θρηoκεiα oι Θε(εζ
ενoαρκΦoειq αvΦτερωv 6vτωv η τoυ Υπ€ρτατoυ ovτog (Θεo0) oτη

γη. Για παραδειγμα o Bιovo0, o Σ(βα, o Γκαν€oα θεωρε(ται oτι €ρxo-
vται ( €xoυv €λΘει οτη γη με μoρφη αβατdρ. Avτioτoιxα o Xριoτog
και o MωdμεΘ περιγρdφoνται απo |vδoυιoτ€g ωg αβατdρ.
Παρdλληλα o διαoημoq Nευρoλ6γog Bιλαιαvoυρ Pαματodvτραv
- Vi|ayanur Ramachandran, ξεκινd να εξηγηoει και vα απαντηoει
μ€oω των κατoπτρικΦv νευρΦνωv η καΘρ€πτεg vευρΦvεq (mirror
neurons) πoυ ανακαλυιpε o Giacomo Rizzo|atti, στιζ πιo βαoικ€g φι-
λoooφικ€g ερωτηoειg για την φ0oη τoυ εαυτo0, τηv oυνειδητoτητα,
τηv αναπαραoταση τoυ εαυτo0, τι μαq επιτρ€πει να €1oυμε oυμπd.
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θεια o €ναg για τov dλλov και (oωg oε αυτo πoυ oι επαγγελματiεq τoυ
Συμπληρωματικo0 και Eναλλακτικo0 1Φρoυ ovoμαζoυv, ανταλλαγη
εv€ργειαg.
http://www.ted.com/talks/vs ramachandran the neurons that
sha ped_civi lization.html
H ιοτoρiα €xει ωq εξηg: Στιq αρX€ζ τηζ δεκαετiαζ τoυ,90 μια μικρη oμαδα
|ταλΦν νευρoφυoιoλ6γων, πoυ εργαζoνταν στo Παvεπιoτημιo τηq Παρ-

μαg υπo τη διεΟΘυνoη τoυ καΘηγητη Giacomo RizzoIatti, διαπioτωoαψ
oxεδoν τυxα(α, 6τι oι πiΘηκoι μακdκoι oτo εργαoτηριo τoυg θα πρ€πει
vα δι€Θεταv €να αγvωoτo μ€xρι τoτε ε[δog νευριilvων, δηλαδη ειδικΦν
εγκεφαλικΦν κυτrαρωη πoυ τoυζ επ€τρεπαv vα αvιxvε0oυv Kαι να Kα-

ταγρdφoυv λεπτoμερΦg τιg κιvηoειq η τoυq η1oυg πoυ δημιoυργo0νταν
απo τo αμεoo περιβdλλov τoυg (δηλαδη απo τoυq αλλoυζ πιΘηκoυg η
τoυg αvΘρΦπoυq πoυ βρ(oκovταν γ0ρω τoυg)!
Tα επoμενα xρoνια αυτo( oι ερευvητ6q καταφεραψ με μια oειρα απo
πρωτoπoριαK€ζ €ρευvεζ, να επιβεβαιΦσoυV την αρ1ικη εξωφρεvικη
τoυq εικαo(α. Eντ6πιoαv δηλαδη αvατoμικo και απooαφηvισαν τηv
ακριβη λειτoυργ(α αυτΦν των επovoμαζoμενωv απo 6λoυq <vευρΦνων-
καθρεφτΦν> (mirror neurons). Υπηρ1αν πλ€ov βαoιμα επιxειρηματα
oτι oτo εoωτερικ6 τoυ εγκεφdλoυ μαζ - καΘΦζ Kαι των περιoooτερωv
ανΦτερωv θηλαοτικΦv - υπαρxει ovτωg μια ειδικη oμαδα vευρΦνωψ η
oπoiα ενεργoπoιεiται 6πoτε αvιxvε0oυν καπoια κιvητικη μεταβoλη ( γε-
vικoτερα καπoια ν€α ι,|,tυxoκινητικη εv€ργεια πoυ πραγματoπoιεiται εiτε
απo τo (διo τo ζΦo ε(τε απo καπoιoν dλλo oργανιoμo,
Σ0μφωνα με oλεζ τιζ μ€1ρι oτιγμηg πειραματικ€q παρατηρηoειg, oι νευ-

ρΦνεg-καΘρ€φτεζ εvεργoπoιo0vται ovτωq o1ι μ6νo 6ταv o oργανιoμ6g
εκτελε( o iδιog μια oειρd κιvητικιilν η ακoυoτικΦv ενεργειΦη αλλα και
oταv απλΦq βλ€πει καπoιoν αλλo oργαvιoμo vα εκτελεi αυτ€q τιg εν€ρ-

γειεg! Mαλιoτα, oτo περιoδικo <Science> δημooιε0τηκαν μελ€τεq πoυ
υπoδεικvΟoυν oτι η δραoτηριoτητα τωv vευρΦνωv-καΘρεφτΦν ρυΘμi-
ζεται απo τη oxετικη απooταoη απ6 τηv oπo(α εκτελoOvται oι εv€ργειεq
πoυ καταγρdφovται απo αυτo0ζ. Aπo o,τι φα[vεται, τoυλαxιoτoν oτoυq
πιΘηκoυg μακακoυg, αυτo τα εoωτερικα <καΘρεφτdκια> αντιδρo0ν δr
αφoρετικα αναλoγα με τo αV o dλλoq βρ(oκεται μ6oα ( €ξω απo τoν
nπρooωπικo τoυg xιbρo>, και dτoι καΘoρ(ζoυv €μμεoα τη oυvoλικη oυ-
μπεριφoρα τoU oργαvισμoυ,
Koντoλoγ(g, αυτη η ειδικη oμdδα vευρΦνωv βρioκεται πιΘανα π(oω απ6
oλεq o1εδov τιζ εvτυπωσιακ€q κoινωνικ€ζ, επικoιvωvιακ€q και μαΘηor
ακ6q ικαvoτητεg των αvΦτερωv ΘηλαoτικΦν, και (oωζ (τoυλαxιoτoν για
εμ€να), vα απoτελεi τη βιoλoγικξ βαoη η Kαι τηV κινητηρια εγκεφαλικη
μηΧανη για αυτo πoυ ovoμαζoυμε αvταλλαγη εν6ργειαq. Ag παρoυμε
τo παραδειγμα oπoυ €vαg Pεφλεξoλ6γoq υπηρετε( €ναν πελατη τoυ με
€να oυγκεκριμ€vo πρ6βλημα..Exει καταγραφεi oε μoρφη αν€κδoτωv
ιoτoριΦν oτι o Pεφλεξoλoγog μετd τηv συνεδρ(α εixε τα iδια ουμπτΦμα-
τα η παρεμφερ( με αυτd τoυ συγKεKριμ6νoυ πελατη, τ€τoιoυq πελdτεg
τoυq ovoμαζoυμε Kαι <ενεργειακα βαμπiρ>. Σ0μφωvα με τηv λειτoυργiα
των νευρΦvεq-καθρ€φτεq ε(vαι πιΘανo vα ταυτ(oτηκε o Pεφλεξoλoγog

με τo βiωμα τoυ πελdτη _ Vα μηv κρατηoε τηv απαιτo0μενη απ6oταoη
- και €τoι εξηγεiται η oτιγμιαiα εvεργειακη ανταλλαγη, Aλλα και oε βd-
Θog xρovoυ μπoρεi vα παρoυoιαoτε[ o0νδρoμo burnout! Mε τoν oρo
<oOvδρoμo burnout η o0νδρoμo oλoκληρωτικηζ εξdvτληoηζ> αναφ€-

ρεται η καταoταoη εκεiνη, κατα την oπo(α τo ατoμo βlΦνει εξdvτληoη,
απoπρoσωπoπo(ηoη και αioΘημα αvαπoτελεσματικoτηταq, ωζ απo-
τ€λεoμα ιpυxoπιεoτικΦv oυvθηκιbν oτην επαγγελματικη τoυ ζωη. To
o0νδρoμo εμφαviζεται oυxvoτερα oε ατoμα πoυ επιτελoOv κoινωνικo
λειτo0ργημα, oπωg oε ιατρo0g, vooηλευτ€g, εκπαιδευτικoυζ Kαι Koιvω-
vικo0ζ λειτoυργo0ζ.
,Eναζ αλλog ιατρog o |ταλoc Biτo Φρdvκo μεσω τηζ επιoκ6πηoηq κατ€-
ληξε oτo oυμπ6ραομα 6τι τo διdoημo xαμoγελo τηg M6vα Λiζα η Τζo-
κovτα ε(vαι απoτ€λεoμα πoλ0 υιpηλΦν επιπ€δωv xoληoτερ(vηq. Γ0ρω

απo τα ματια υπdρxει ξαvΘ€λαoμα. oυooΦρευoη κιτριvωπΦv
oυλλoγΦν yoληoτερ6ληg oτo αριoτερo ματι oOμφωvα με τov
B(τo Φραvκo τoυ Πανεπιoτημ(oυ τoυ Παλ6ρμo. Συμπεραoμα πoυ
oυvαδει μαλλoν εvτελΦq oυμπωματικα με την γνιi-loη τηg Παρα-
δooιακηq Kινεζικηq |ατρικηq.
o Φραvκo ιoxυρ((εται oτι €xει αναγνωρioει τo o0νδρoμo Mdρ-
φαv (εiναι μια oπdνια κληρovoμικη διαταραxη τoυ oυνδετικo0
ιoτoΟ 6πoυ επηρεαζει πoλλα oργανα τoυ oΦματoq oπωq την Kαρ-
δια, τα αιμoφoρα αγγε(α, τα ματια, τα ooτα Kαι τoυζ πvε0μoνεq)
oε dλλεg δ0o αναγεννηoιακdg φιγo0ρεg: o νΞog oτov πiνακα τoυ
Mπoτιτο€λι,,Πoρτρ€τo εvog v€oυ,, Kαι τoυ Παρμιτζαviνo,,Παναγiα
με μακρ0 λαιμo,i Eπιπρooθετα η εμφανιoη τoυ Mι1αηλ Αγγελo
οτo πρooκηνιo τoυ €ργoυ τoυ Pαφαηλ ,,H oxoλη τωv AΘηνΦv,,
πρoτε(νει oτι υπ6φερε απo υπερβoλικη παρoυo[α oυρικoΟ oξ6oζ
τυπικo ooων €1oυν π€τρεq oτα νεφρα. ΠιΘανo απoτ€λεoμα απo
την διατρoφη τoυ, ι}ωμi και κραoi την περioδo πoυ εργαζoταν
στo Sistine Chapel.
http://www.teI eg ra ph.co.u kl cυ|ture / artl art_neννs / 6939696 /
Mona-Lisa-smile-d ue-to-very-h i g h-cholesterol.htm I

Tην Φρα πoυ Θα διαβαζετε αυτ€g τιg γραμμ€q Θα ixει ξεκινηoει η
Σαρακooτη. E[ναι η επoxη τoυ πεταγματog των αετιbv_μια περ(-
oδog περιπ6τεrαζ, εξερε0νηoηq, φρ€oκωv πρωτoβoυλιΦψ v€αg
ελπiδαq,l

Kαλη Σαρακooτη,
Σπ0ρoq Δημητρdκoυλα6, Pεφλεξoλ6γog
http://spiros-refl exologia.blogspot.com/

η A|oΔoΣ
oε απoκλειoτικη oυνεργαofα με τo

lnternational ART lnstitute (Aγγλiα)

πρoσφ€ρει στην Ελλαδα τη
Mεταπτυ1ιαΚη Εκπαiδευoη Pεφλεξoλ6γωv

ARΤ ffi*#Ψ*xwΗwφy
Advanced ReftexoIogy τeCh niξues

Γvωρ[oτε τη μoναδικη αυτη μ€θoδo oτα

2ημερα Eκπαιδευτικd Σεμινdρια

8 . 9 Mαtoυ
με τηv Hagar Basis

oτην εκπα(δευoη oυμμετtyει και o
Antony Porter, ιδρυτηq τηq μεΘoδoυ και
π ριΙl ηv ΔιευΘ υντ η g τo υ ΔιεΘν o 0g lν oτ ιτo 0τo υ

a} διoδζ
K€ντρo Πρooωπικηg Aνdπτυξηg &

Nικ. oυρανo0 2, Λυκαβηττ6ζ, Aθηvα τ.K. 1 14
Tηλ. 21 0-3620490, 3620020
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Aγαπητoi oυvαδελφoι,

ΔιαvOoυμε πλ€ov τo διαoτημα τηg Σαρακooτηg. Miα δι-
αδρoμη δ0oκoλη αλλα πoυ μEoα τηg παvτα υπαρxει τo
φωζ Kαι η ελπiδα.

H διαδρoμη τoυ oωματε(oυ μαζ, 6xει τηv (δια ιδιoτητα,

μ€oα απ6 τιg δυoκoλiεg παvτα vα βρioκoυμε τιζ λ0oειζ
και τη δ0vαμη για vα oυvεx[ζoυμε την πoρεiα μαζ πρoζ τα
εμπρog και vα εξελιoooμαoτε.
Εiμαoτε xαρoΟμεvoι πoυ μπoρo0με σαν oωματε[o vα

φρovτiζoυμε για 6λα τα μ6λη μαq αλλα Kαι για τoUζ αν-
θριbπoυg πoυ μαζ αγαπoOv Kαι μαζ υπooτηρ[ζoυv.

Aξiζει vα αναφερΘo0με στηV αvαo0oταoη των επιτρoπΦν,
υπo τηv επiβλεQη και καθoδηγηση τoυ oυvαδ€λφoυ και
αvτιπρo€δρoυ τoυ EπαγγελματικoO Σωματε[oυ κoυ Πo-
λυαxταρiδη Γιαvvη, oι oπo(εg Θα oυμβαλλoυv oημαντικα
oτηv διευκoλυvση τηζ καλ0τερηg λειτoυργiαg τoυ Σωμα-
τε(oυ μαg καΘιbζ επ(oηq Kαι στηv πρoβoλη τoυ oτov €ξω
κ6oμo. oι επιτρoπ€g πoυ ε(vαι oι ακ6λoυΘεζ :1) Eκπαfδευ-
σηζ, 2)Δημoo(ωv Σx€oεωv, 3),Ερευvαq, 4) Περιoδικo0 ΣEξ
S)oργdvωoηg Εκδηλιboεωv και 6) ΠειΘαρxικη Eπιτρoπ(,
ε[vαι πλ€oν πραγματικ6τητα Kαι υπdρxoυν δ(πλα μαg για
εμdg 6λoυq τoυq ρεφλεξoλoγoυq. H επιτρoπη εκδηλιi.loε-
ωv καvει μαλιoτα τo <vτεμπo0τo) τηζ, με τηv διoργαvωoη
τηq ημερiδαq μαg κατα τηv oπo(α Θα γ[vει και η κoπη τηg
π[ταg μαg.

EvημερΦvoυμε 6τι oταv βγει τo περιoδικ6 Θα €xει γ[vει
ηδη η ημερiδα μαg, επoμ€vωζ Θα αvαφερΘoOμε με ξεxω-
ριoτ6 αρΘρo, oτo επ6μεvo περιoδικo για τα τεκταιvoμεvα
εκε[, εvημερΦνoνταζ €τοι και τoυg oυναδ6λφoυq πoυ δεν
Θα μπoρ€ooυν vα παραστo0v. oλoι oμωg περιμ€voυμε με
αδημoviα τηv oμιλ[α τηg καταπληκτικη oυvαδελφoυ ρε-
φλεξoλoYoυ, υπε0Θυvηg ερευvιi,lv για τo oωματεio τηg Δα-
v(αg καιτo πιo αξιoo€βαoτo oημε(o αναφoρdq για €ρευνεq

ρεφλεξoλoγ(αζ στoν πλαvητη, κα LeiIa Eriksen, η oπo(α Θα

μαg τιμηoει ερxoμεvη απo τη Δαviα ειδικα για τηv ημερ(δα
μαg. KαΘΦg επ[oηg Kαι τov κo Δρ[τoα Aθαvdoιo καρδιo-
λoγo τoυ Ωvαoεioυ Kαρδιoλoγικo0 K€vτρoυ πoυ Θα μαg
κdvει τηv τιμη vα oυμμεταoxει oτην ημερ[δα μαg.

Eπioηg εvημεριi.lvoυμε 6λoυg τoυq oυvαδ€λφoυg oτι απo-

φαoioτηκε και εγκρ(θηκε τo v€o Σημα και λoγoτυπo τoυ
Συλλ6γoυ και δρoμoλoγηθηκε η δημιoυργiα τηg επioημηg
ιoτooελ(δαg μαζ στo διαδ[κτυo (site). Παρd τιζ εξωτερικ€ζ
δυoκoλiεg πoυ αvτιμετωπlζoυμε (αλλαγη κυβερνηoεωg
κ.λ.π.). ε(μαoτε oε €vαv πoλ0 καλ6 Kαι oργαvωμ€vo δρ6μo
για τηv κατoxOρωoη τoυ επαγγ€λματoζ μαζ. Πρoxωραμε
παvτα δυναμικα με βoηΘ6 τιg πρooπdΘειεζ oλωv μαζ.

Αλλη μ(α oημαvτικη απoφαoη πoυ ληφΘηκε (0oτερα απ6
α[τημα πoλλιi,lν v€ωv και παλι6τερωv oυvαδ€λφωv) ε(vαι
oτι μπoρoOv πλ6ov vα εγγραφovται ωg δ6κιμα μ€λη oτo
Σ0λλoγo μαζ, oι πρωτoετεig oπoυδαoτiζ τηg ρεφλεξoλo-
γ(αg. Mε αυτov τov τρoπo και μεγαλΦνει η δυvαμικη τoυ
Συλλ6γoυ μαg απ6 τη μ[α πλευρd, αλλα και απ6 την αλλη
πλευρα oι oπoυδαoτ6q ρεφλεξoλoγoι Θα Exoυv την καλυ-

Ψη μαc και τη βoηΘειd μαg. Σκoπog μαg εiναι vα μαΘα(voυv
oι vεoτερoι απ6 τoυζ παλαιoτερoυq αλλα και oι παλαιo-
τερoι vα εκoυγxρov(ζoνται €τoι ιboτε η oικoγ€νεια μαζ vα
oυvεxioει vα ειvαι δεμ€vη, παραγovταq δημιoυργικ6 θργo

με εργαλεiα: τηv πεiρα τωv παλαιoτερωv Kαι τov α€ρα τηg
αvαv€ωoηg τωv vεoτερωv μελιilv.

Mεπo}λη αγdπη
Εκ μiρoυq,τoυ Δ.Σ.

Kυριακi6ηq Mιxαληc
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Mε εκτ[μηoη,
Kωv/voq Δ. ΛΦληq, Φυo/τηg _ Pεφλεξoλoγoq μ€λoq τoυ ΣEP,
Συνεργατηq κθντρoυ απoΘεραπεiαq,AΠoKATAΣTAΣH,, Aγ' Bαρβαραq 49 Π.Φαλη ρo
physio.IoIisρgmai|.com

Ξ ε αυτo τo τεOxoq τηg εvαρμovιoηg Θα ηΘελα vα

) αoyoληΘιil με €να πρ6βλημα πoυ ταλαιπωρε( πoλ0
Lκoaμo oτη διαρκεια τηζ ζωηζ τoυ, Mιλαμε για τηv
επικovδυλ[τιδα τoυ αγκΦvα η τoν αγκιbvα τωv τεvιoτιi,lv
(tennis eIbow) oπωg €xoυμε oυvηθ(oει vα ακo0με.

Mε τoν 6ρo επικoνδυλ(τιδα xαρακτηρiζεται o πoνoζ πoυ

γ(vεται αvτιληπτ6g
oτηv €ξω και πλαγια περιoxη τoυ αγκι,i.lvα (|ateraI

epicondy|itis) και μπoρε( vα αvταvακλα oτη περιoxη τoυ
αvτιβραx(oυ μ€xρι τα δακτυλα 6πωq και oτην εξωτερικη
επιφαvεια τoυ βραxιovioυ. H περιoxη αυτη ε[vαι μiα μικρη
ooτικη επιφαvεια 6πoυ ovoμdζεται επικ6vδυλog. Εκε[ εκ-

φυovται oι τ€vovτεg τωv εκτειvovτωv μυΦν τηζ πηΧεoKαρ-
πικηq αρΘρωσηζ. o π6vog πρoκαλεiται 6ταv γ[νει €vτoνη
και β(αιη €κταoη τoυ καρπo0. Φυoικα αυτo δε oυμβα[νει

μoνo oε τεv[oτεζ αλλα και oε ανΘρΦπoυq με €vτovη xει-
ρovακτικ( εργαo(α πoυ παρoυσιαζoυv τo φαιvoμεvo τηg
υπ€ρxρηoηq.

Τα oυμπτΦματα πoυ μπoρε[ vα εμφανιστoOv εivαι τα
εξηc:
. Πoνoζ oτηv εξωτερικη πλευρα τoυ αγκΦvα.
. Τoπικo oiδημα oτη περιoxη τoυ επικovδυλoυ.

. Δυox€ρεια oτιg κιvηoειg Kαμψηζ και €κταoηg τoυ καρπo0
oπωg και στoV πρηvισμo και υπτιαoμ6 τoυ αvτιβραxioυ.
. Ευα[oΘητα trigger points.
. To μ€λog πovαει oτη κ[vηoη αλλd o π6vog υπoxωρε( oταν
τo ακρo ε[vαι xαλαρo.

Στα κλιvικd ευρηματα εμφαv[ζεται η ευαιoΘηo(α και o πo-
voζ τηζ €κφυo.ηq των εκτειν6vτωv πιΘαvo ιpηλαφητo oi-
δημα, Θετικη δoκιμαoiα διαταoηg τωv εκτειvovτωv μυιbv
τoυ καρπoΟ εvΦ η κ(vηoη τoυ αγκΦvα ε(vαι φυoιoλoγικ(,
oι ακτιvoγραφiεg τoυ αγκιi.lvα f/p oυvηΘωg εivαι φυoιoλo-
γικεg. Σπαv[ωg δε[xvoυv αoβεoτoπoιηoειg, ευρηματα πα.
λαιιbv καταγματων η μη ooτεoπoιημενoυg πυρ(vεq ooτ€.
ωσηζ τoυ €ξω επικovδυλoυ (Graham AppIey, 1993).
H Θεραπε[α τηg παθηoηq περιλαμβαvει oυvδυαoμo πραγ-
ματωv και o xρoνog τηq πoικ[λει.

Aρ1ικα o oρΘoπεδικoq 1oρηγεi αντιφλεγμovιbδη παυo[πo-
vη αγωγη η oπo(α oε καπoιεζ περιπτιi.loειg μπoρε[ vα φτd-
oει μ6xρι και oε τoπικη €κxυoη κoρτιζ6vηg.

AκoλoυΘε[ φυoικoΘεραπε[α η oπo[α περιλαμβανει ιoντo-

φ6ρεoη, |aseη υπ€ρηxo, shockwave, mobi|ization, απε-
λευΘ€ρωoη τωv trigger points, διατdoειζ και παγoΘερα-
πεiα. Tην περ(oδo τηg απoκαταστασηζ o αoΘεvηg πρ€πει
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vα αΠoφε0γει τη δραστηρι6τητα πoυ τov εΠιβαρ0vει Kαι
vα Xρησιμoπoιε[ ειδιKη δ€oτρα. Στo τ€λoζ πρ€πει Vα εKτε-
λo0νται αoκηoειg ιδιoδεκτικ6τηταζ Kαι εvδυvαμωoηg.

Mετα απo τα παραπαvω πρoκ0πτει τo εριbτημα αV η ρε-
φλεξoλoγiα μπoρε[ vα πα[ξει oημαντικ6 ρoλo oτηv απo-
καταoταoη τη g επικovδυλ[τιδαζ,

Bαoιζ6μεvog σε πρoσωπιKη μoυ εμπειρiα Θα ηΘελα vα
αvαφ€ρω τιg ακoλoυΘεζ διαπιoτιboειζ:
Τα τελευταiα 1ρovια απoτελιi.l μ€λog ενog αΘλητικo0 vαυ-
τικoΟ oμiλoυ oπoυ μ(α απo τιζ δραoτηρι6τητ€g τoυ εivαι
τo αγιbvιoμα τηg ξυλoρακ€ταg oτη παραλ[α, oι δ0oκoλεg
oυvΘηκεg και oι ξ0λιvεg ρακ€τεg €xoυν oαv απoτ€λεομα vα
παρoυoιdζovται 6vτovεg επικovδυλ(τιδεg. ΠρooπdΘηoα
vα δoυλ€ιpω περιoτατικd αoκΦvταg κυρ(ωg ρεφλεξoλoγiα
μαζi με διαταoειζ και παγoΘεραπε(α.

Τα oημεiα με τα oπoiα αo1oληΘηκα ηταv:
. Υπ6φυoη για τη φλεγμovη και τo oiδημα.
. Διαφραγμα και ηλιακo πλ€γμα για τη φλεγμoνη και τo
π6νo.
. Eπινεφρ[δια για τη φλεγμovη.
. Nεφρoi για την απoφυγη αυτoΘεραπευτικ(q αvτ[δρα-
σnC.
. Τo α.o. τoυ αγκιbvα oτo αυτ[, oτo π€λμα και oτo 1€ρι.
. Τη o0oτoιxη περιo1η oτo γ6vατo,
. To α.o. τωv εκτεivoντωv τoυ καρπo0 oτα π€λματα Kαι στα

x€ρια.
. Evεργoπo(ηση των o0oτoιxωv μυΦv oτη κvημη (πρ6oθι-
oζ κνημιαioζ).
. Ωτoκιvηoιoρεφλεξoλoγiα εvεργoπoιιbvταg τo α.σ' τoυ
αγκιi.lvα oτo αυτ( με ταυτ6xρovη εκτ€λεoη καμt,Dη-€κταoη
τoυ αγκΦνα καΘΦζ Kαι τo α.σ. τoυ καρπo0 oτo αυτ[ ακλoυ-
ΘΦvταq τηv [δια διαδικαoiα με τo καρπo.
. Kιvηoιoρεφλεξoλoγiα ενεργoπoιΦvταζ τo α.σ. τoυ αγκιb-
vα στo π€λμα με ταυτ6xρoνη καμι{,lη-€κταoη τoυ αγκιi.lvα.
Σε αυτ6 τo oημε(o καλo ε(ναι vα ξαναδoυλ€ιpoυμε τoν
πρ6oθιo κνημια[o ενιi-l o αoΘεvηg εκτελε[ αoκηoειq oτoν
αγκιbvα Kαι τov καρπ6.
. ΕvεργoπoιoOμε τo α.σ, στη oπovδυλικη oτηλη. oι εκτε(-
vovτεζ τoυ καρπoΟ (μακρoq και βραxOg κερκιδικog και o
ωλ€vιoq) νευρΦvovται απ6 τo κερκιδικ6 vεOρo, Τα oπov-
δυλικd τρ(ματα απo τα oπo[α εξ6ρxεται τo κερκιδικ6 vε0-

ρo και vευρΦvει αυτo0g τoUζ μυζ ε[vαι τo A6 και τo A7.
. Tεxνικη sujok. Avαλoγα με πoιov αγκιbvα €1oυμε vα αντι-

μετωπiooυμε δoυλε0oυμε τo αvτloτoιxo δακτυλo (δε(κτη

η μικρ6 δακτυλo) oτη δε0τερη φαλαγγα.
. Koμβικα oημε(α. Στηv ακρα xε(ρα δoυλε0oUμετo μεσημ-
βριvo τoυ λεπτo0 εντ6ρoυ Kαι συγKεKριμEvα τo (ΛE4) τo
oπoio oυμπiπτει με τo α,σ. τoυ αγκΦνα ενιb oτov ακρo
π6δα δoυλε0oυμε oτo μεoημβρινo τηq xoληδ6xoυ κ0-
στηζ Kαι oυγκεκριμtνα κovτα oτo (XK4,l )πoυ βρioκεται τo
α.σ. τoυ ανκΦνα.
Συμπεραoματικα μπoριi-l να πω πωζ η ρεφλεξoλoγ(α μαq
δ[vει τη δυvατ6τητα vα αoxoληθo0με με επιτυxiα με τηv
επικoνδυλ[τιδα τoυ αγκιbvα (tennis e|bow). H ειδικ6τη.
τα 6xι απλd μπoρε[ vα βoηΘηoει oυμπληρωματικd, αλλd
μπoρε( vα απoτελ6oει απ6 μ6vη τηq μ(α oλoκληρωμ€vη
Θεραπε(α' Aυτ6 φυoικα δε oημα[vει 6τι o αoΘεvηq δε Θα
ακoλoυΘηoει φαρμαKευτικη αγωγη η oπoιαδηπoτε αλλη

μoρφη Θεραπε[αg. 1

YΓ. oι διαφoρετικ€g απ6ιpειζ Kαι oι διαφωv(εg μαg καvoυv
καλ0τερoυg επαγγελματiεg. Ε0xoμαι η μιKρη αυτη αvαφo-

ρα vα ερεΘioει oυναδ€λφoυζ για περαιτ€ρω διερε0vηoη.
Περιμ€νω με αγωviα τ6oo τιζ απ6ιpειg oαζ 6oo και τιζ δια-

φων[εq oαg μ€oω emai|.

ζiαγ
Mε τη oφραγiδα τoυ |.t.R.

τoυ Διεθνo0g |vαrιτo0τoυ Pεφλεξoλoγiαq
πoυ iδρυoε η Γιoιivιg.|vγκαμ
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Mερικα απo τα δερματoλoγικd πρoβληματα πoυ μπoρεi να oυναvτη-
oει dvαg ρεφλεξoλoγog εiναι τα εξ4q: €κζεμα, δερματ(τιδα, ψωρ(αση,
ακμη, κviδωoη, oμηγματoρρoια, θρπηg, ερ0θημα και μυκητιαoειg,,Eκζεμα

H λ€ξη 6κζεμα πρo€ρxεται απ6 τo ελληνικo εκ-ζ€ειν πoυ oημα1vει

βραζω, ζεματiζω η καΘετι πoυ απoβdλλεται απo μια εoωτερικη αvτ(-
δραoη. oλoι αυτoΙ oι oριoμo[ υπoδηλΦvoυv παρoυoiα υπερβoλικηg
ζ€oτηq η 6νταoηq. Συ1να τo €κζεμα καΘΦq και dλλα δερματικα πρo.
βληματα εκδηλΦvovται εξαιτiαζ κακηg λειτoυργ(αg των εoωτερικιi-lv
oργαvωv. KαΘε εoωτερικη δυoλειτoυργ(α oυxvα πρoκαλε( 6κκριoη

μεγαλωv πoooτητων τoξινΦv μ€oω τoυ δ€ρματog, oταv αυτ€ζ δεv

μπoρo0ν να απoβληΘo0ν με καπoιo αλλo μ€oo. Ωq απoτ6λεoμα μιαg
αvιooρρoπiαg, μπoρε( να δo0με πoικιλiα δερματικΦν διαταραxιbψ
απo περιoταoιακα oπυρdκια η φλ0κταιvεg μ€xρι και xρoνιo θκζεμα.
To €κζεμα ε(ναι μια διαταρα1( η oπoiα επιδεινιbvεται απo τo oτρεq.
Σε πoλλ6q περιπτΦoειg απoτελεi μια ακoμα πρooπαΘεια τoυ oιilμα-
τoq vα ελευΘερωθε[ απ6 τιζ τoξiνεζ, πoυ 6xoυν oυooωρευΘε( εξαιτ(.
αg αλλαγιi.lv oτo εoωτερικo περιβαλλoψ τιζ oπoΙεζ απoβαλλει μ€oω
τoυ δ€ρματog. Γvωρiζoυμε oτι τo dγxog μπoρε( να πα(ξει τεραoτιo
ρoλo o,αυτ69 τιζ δερματικ6ζ παΘηoειg, καΘΦg αναoτ€λει πoλλ6q λει-
τoυργ[εq τoυ oΦματog. o ρεφλεξoλoγog βλ€πει αυτ69 τιq διαταραx€q
o1ι ωg απoκλειoτικα αλλεργικη αντ(δραoη η κληρovoμικη πρoδια-
θεoη, γιατ( αυτ€q oι καταoταoειg 6xoυν τooεq πoλλθq αιτiεg για τηv
εμφανιo( τoυζ, πoυ dναq καταρτιoμ€νog πρακτικog Θα τιg εvταξει oε
6ναν oλιoτικo τρoπo oκ€ιpηq.

Σ0μφωνα με την Παραδooιακη Kιν€ζικη |ατρικη τo δ€ρμα oxετiζε-
ται με τoUζ πvεOμoνεg και ε(vαι εντυπωoιακo vα δει καvεfg πoooι
ανΘρωπoι πoυ υπoφ€ρoυν απ6 θκζεμα d1oυν επ(oηq αoθμα η ανα.
πvευoτικd πρoβληματα. H ενεργoπoiηoη τoυ αvταvαKλαoτικo0 των
επινεφριδΙων Θα βoηΘo0oε oτην θκκριoη ιoxυρΦv αντιφλεγμovω-
δΦv oυoιΦv πoυ Θα καταπραUνoυν και τηV πιo επ[μoνη φαγo0ρα,
Θα ανακoυφiooυv καθε ταoη για αoθμα και Θα βoηΘηooυv τoυq

βρ6γxoυq vα xαλαρΦooυψ αvoiγoνταζ τoυζ αεραγωγo0q, vα ξε.
φoρτωΘo0ν τηv oυμφoρηoη και καΘε ταoη για απvoια, να ηρεμηoει
o βλεννoγovoζ υμ€vαζ τoυ ρινoφαρυγγα Kαι vα oυμβdλλει τελικα
oτηv με(ωoη τηq βλ€vvαq.

Δυoκoιλι6τητα

H δυoκoιλιoτητα ε(ναι ακoμα €ναg γνωoτoq παραγoνταg πoυ μπoρεΙ
να πρoκαλ€oει δερματικd εξανθηματα. Av τo €ντερo δεv λειτoυργεΙ
oωoτα €να μdρog των τoξιvΦν απoβαλλεται μ€oα απo τo δ€ρμα με
τη μoρφη ελαφρΦv εξανθηματων, Mια oρμovικη δυoλειτoυργ(α η

μια διαταραxη στoυζ σμηγματoγovoυg αδ6vεg μπoρεi να πρoκαλ€-
oει ακμη. Aυτoανooεg παΘηoειg μπoρo0ν vα επηρεαooυν τo δθρμα,

oπωg oτην περiπτωoη τoυ ερυΘηματΦδoυζ λ0κoυ. Σε αυτ6ζ τιζ
περιπτΦoειg βλ€πoυμε oτι τo δ€ρμα λειτoυργεi ωq καναλι, μ€oα
απ6 τo oπo(o τo oΦμα απoβαλλει o, τι δεν xρειdζεται. ΠoλλΞq
εoωτερικ6g διαταραxθq πoυ θxoυv ωg απoτθλεoμα δερματικα
εξαvΘηματα oυxvα εκδηλΦνoνται η επιδεινΦvovται απ6 κακ6g
διατρoφικ€g oυνηΘειεg η αλλεργiεq σε συγKεKριμ€νεg τρoφ€g.
ΣυνηΘωg τα πρ6oθετα πoυ περιdxoνται oτα τρ6φιμα ε(vαι πoυ
ευΘOνovται για τ€τoιεg διαταραx€g' Επoμ€νωg, μπoρo0με vα
δo0με oτι τα δερματικα πρoβληματα μπoρo0ν vα επιδεινωΘo0ν
απo λαΘog διατρoφικ€g oυvηΘειεζ πoυ πρoκαλoOv μια εσωτερι-
Kη ανισoρρoπια.

Δερματiτιδα

To δθρμα ε[ναι πoλ0 ευαλωτo oε εξωτερικ€g επιδραoειq. Mπo-
ρε( vα €ρΘει oε επoφη με παρdγovτεg πoυ πρoκαλo0ν ερεΘιoμo,
oπωg για παραδειγμα με xημικα πρo.ioντα oικιακηg Χρησηζ,
πoυ oυxνd πρoκαλoOv δερματiτιδα (φλεγμovη τoυ δ€ρματoζ).
M€oα oτoν πανικo τoυq oι αoΘενεig πoλλθq φoρ€q βαζoυν oτην
παoxoυoα περιoxη διdφoρεg oυoiεg και αλoιφ€q, πoυ μπoρε( vα
κανoυv τo πρ6βλημα πιo €vτoνo. Εivαι επιτακτικηq oημαoiαq vα
εvτoπιoτεi o παραγoνταg ερεθιoμo0, Φoτε vα μπoρ€oει να εξαρ-
ΘρωΘε( απ6 την ρiζα τoυ.

Avdλυoη και Θεραπεiα

H αξιoλoγηoη τηq πoι6τηταq τoυ δ€ρματoq ε[vαι απo τα πρωταρ-

xικα μαg καΘηκoντα 6ταv κανoυμε για πρΦτη φoρα αναλυoη των
πελματωv η των 1εριΦv. Πρ€πει vα ιpαξoυμε για καπoια ανωμαλΙα
oτo xρΦμα τoυ δ€ρματog -ωxρoτητα η κυdvωoη-, oτην υφ(, τη
Θερμoκραoiα Kαι την υγραo(α. ooo περvoνε τα xρovια η επιδερ-
μ(δα γiνεται oλo και πιo λεπτη και xανει τηv ευλυγιo(α τηq, αλλα
εivαι απαραiτητo vα εξεταooυμε την ελαoτικoτητα τoυ δ€ρμα-
τog. Πρ6πει vα παρατηρηooυμε πoλ0 πρooεκτικd αν υπαρxει
περiπτωoη αν(δρωoηg, πoυ μπoρεi vα oφε(λεται oε κακη περι-

φερειακη κυκλoφoρ(α. Mια απo τιq πιo βαoικ€q ενoxληoειg πoυ
εντoπiζoυμε oτo δ€ρμα εivαι μια oxιoμη η μια ελαφρd ατ€λεια
oτην επιδερμ(δα, την oπoiα o αoΘενηg oυxνα δεv γνωρ(ζει καv
oτι €1ει. Aυτθq Θα μπoρo0oαν vα απoτελ€ooυν π0λη ειo6δoυ
βακτηρΙων, πoυ ανταλλαoooνται αρκετα ε0κoλα με τηv πρoσω-
πικη επαφη και τo dγγιγμα. E[vαι πoλ0 oημαντικ6 o πρακτικ6q vα
τηρεi υι.uηλα επ(πεδα υγιειν(q 6ταv αγγiζει μια περιoxη πoυ €xει
€vα κ6ι,|,lιμo, Φoτε να πρoλαβει μoλ0νoειg η επιμoλ0voειζ. ,Evαζ

ρεφλεξoλoγoq πρ€πει να εξαoφαλ(ζει τηv δυvατoν καλ0τερη και
αoφαλθoτερη oυνεδρ(α. Eπ(oηζ, ε(vαι oημαντικo να oημειΦvει
αv υπαρ1oυv ενδε(ξειq κυκλoφoρtκΦν πρoβληματωψ oπωq πρη-
ξιμo, ωxρ6τητα, κιρoΦδεg €λκoc η μελαγxρωμiα. Av υπαρxει €να
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Σε oυνεργαo1α με τo
FLUlD }dΞt*Ξτlcs τηζ |ταλiαζ

Σεμινd ρ ιo Επαγγ ελματ ιKηζ Κατdρτ ισ η ζ Y ια
σωματιKobq θεραπευτtq,, Χειρoμαλdκτεg και

φυσιaΘεραπευτεζ

ooβαρo δερματικo πρoβλημα oτα x€ρια η τα πdλματα, πρ€πει
πρΦτα vα κατoxυρΦooυμε αν πρoκειται για αλλεργικη διαταρα-
xη, oπωq μια εξ επαφηq δερματ(τιδα, πoU μπoρει vα oφε(λεται oε
ενα πληΘoq oυoιΦν oτιq oπoiεg τo δερμα 6xει ευαιoΘηoiα. Aκoμα
και τα π€λματα πoυ ιδρΦvoυv μπoρo0v να ελευΘεριbvoυν xημικα
εξαιτiαq τωv βαφΦν παπoυτoιΦv η ωg αvτiδραoη oε oκoνεq κα-
Θαριoμo0, oταν μdνoυv υπoλε(μματα απo αυτ€g oτα υπoδηματα.
Aυτα τα δερματικα εξαvΘηματα πoικiλλoυv: απo μια ελαφρια
κoκκιvαδα ωζ Kαι μια ooβαρη φλεγμov(. Εiναι πoλ0 καλ0τερo o
αoΘεvηg πρΦτα να δoκιμαoει την ρεφλεξoλoγ(α και μετα καπoια
σUVταγoγραφημ€νη κoρτικoειδη κρθμα. H ρεφλεξoλoγlα βελτι-
ι.bνει την γενικη ελαoτικoτητα τηg επιδερμ(δαg, επειδη ρυΘμ(ζει
την κυκλoφoρiα τoυ α(ματog, τoυ oξυγovoυ, των ΘρεπτικΦν oυ.
oιΦv καιτων αλλων απαραiτητων xημικΦv διαβιβαoτΦv, oπωq oι
oρμoνεg. BελτιΦνεται τo κυκλoφoρικo o0oτημα κι €τoι βελτιΦνε-
ται Kαι o γενικog τoνog και η πoι6τητα τηg επιδερμ(δαq.

Πρεπει επioηg vα επιΘεωρo0με τα ν0xια για μ0κητεg η ιωγεvεiq
λoιμΦξειg, E0κoλα μεταδiδoνται με τηv αφη και o πρακτικog
πρεπει oπωoδηπoτε να πρooτατε0ει τoν εαυτo τoυ απo επιμo-
λυvoειg. oι πιo oυxν€q πρoκαλo0νται απo τo γ6νo9 Τinea, πoυ
περιλαμβαvoυv τo Tinea pedis (πoδι τoυ αΘλητη) και τo Tinea
unguiun (oκΦληξ των vυxιΦν). Πρoκαλo0νται απo αμεoη η 6μ-

μεoη επαφη με ατoμα η αντικε(μενα με μoλυoμ€να δερματικα
κ0τταρα. To Τinea unguiun, €vαg μικρooκoπικoq oργανιoμog,
ευδoκιμε( oε υγρ6q, Θερμ€g περιox€g, πρoκαλι,bvταg πoλλη φα-
γoυρα και απoλθπιoη, ΣυνηΘωq επηρεαζει τo πιo εξωτερικo τμη-
μα τηg επιδερμ[δαg και η μoλυνoη μπoρεΙ να μεταδoΘεi εΟκoλα
κατα τηv απoλθπιoη. Eπoμ6νωq, o πρακτικog xρειαζεται vα διατη.
ρε( πoλΟ υ(,lηλα επ(πεδα υγιειvηg oυνdxεια: διαoφαλiζovταg oτι o
καΘε αoΘεvηg 6xει τηv δικη τoυ πετo€τα, καΘαρ(ζovταζ τoν xιbρo
πριV Kαι μετα τηv καθε oυvεδρ[αζ και πλ€νoνταg τα xdρια τoυ.

H διατρoφη πα(ζει επ(oηζ μεγαλo ρoλo, καΘΦg απoτελε( oυxvα
τoν λoγo εξαoΘενηoηg τoυ αVoσoπoιητικo0 oυoτηματog. oλα τα
επεξεργαoμ€vα τρoφιμα πρ€πει vα απoκλειoτo0v απo τηv δια.
τρoφη, τo (διo και τρoφ€g με κρυμμ€να oακxαρα. oι λ6ξειζ πoυ
τελειΦνoυv oε -oζη υπoδεικvOoυν παρoυo(α oακxαρoυ, 6πωq

για παραδειγμα λακτ6ζη, oακxαρoζη κτλ. Kανεiζ πρ€πει επ(oηg
vα πρoo6xει τα υπoκαταoτατα ζαxαρηg, καθΦζ δεν περιθxoυv
καΘoλoυ θρεπτικα oυoτατικα, εivαι ραφιvαριoμ€νoι υδαταvΘρα.
Kεζ Kαι o oργανιoμog δεν τoυg Xρειαζεται καΘ6λoυ.

Συxvα oooι υπoφ€ρoυv απ6 €κζεμα €xoυν μπλoκαριoμ6vo και
oξινo oργανιoμo. Aυτ6 φα[νεται κι απo τo xρΦμα τoυ δ6ρματ6q
τoυζ, πoυ μπoρε( να θxει μια γκρ(ζα απoxρωoη η vα ε(ναι ατo-
vo. Mπoρε[ vα δε[τε oτι η περιo1η τoυ εvτ€ρoυ oτo π€λμα η την
πoλαμη φλεγμαiνει l1 εiναι πρηoμ6νη. Aυτo μπoρεi vα oφεiλεται
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σε KαKη διατρoφη, υψηλη ε(τε oε κρυμμ€να oακxαρα, εiτε oε

γαλακτoμικα πρo.ioντα η κατεργαoμdνεq τρoφ€g. H καταναλωoη
τρoφιbν πoυ γνωρiζoυμε oτι πρoκαλo0ν ερεθιoμoOq, oπωg ντo-

ματεq, πoρτoκαλια, πραoινεq πιπερι€g, αγγo0ρι, πατατεg, μανιτα-
ρια, καρυκε0ματα, μπαXαριKα και καρυ, επΙoηq και η υπερβoλικη
καταvαλωoη τoαγιo0 και καφ€, μπoρoΟv vα πρoκαλ6ooυν επι-
πλθov επιδεΙνωoη τoυ υπαρxovτog πρoβληματog.

oταν oι αoθενεiζ Ξρxovται για ρεφλεξoλoγ(α oυxνα δεv εiναι
β€βαιoι για τo αv Θα βελτιωΘε( η καταoταoη τoυq η oxι, Γι,αυτo
και εκπληoooνται απo τα ενυδατικd απoτελ€oματα πoυ €xoυv oι
τακτικ€g ρεφλεξoλoγικ€ζ Θεραπεiεζ oτηv επιδερμiδα,

oι Θεραπε(εg φα(vεται 6τι βελτιΦνoυν 6λη τη φυoικη διαδικαoiα
απoλ€πιoηq και αναv€ωoηg τoυ δΞρματoq. Aυτ6 πoυ βoηθαει
oτηv διαδικαoiα απoλ€πιoηq ε(ναι η δι€γερση τωv κυτταρων
εντog τoυ stratum germinativum (τo πιo βαΘ0 απo τα 5 oτρΦ-

ματα τηζ επιδερμiδαζ). H δι€γερoη αυτη φα(vεται oτι βoηΘdει
καιτιg λειτoυργiεq €κκριoηg. oι δ0o βαoικ6q απεκκριτικ€q oυoiεg
ε[vαι o ιδρΦταζ Kαιτo σμηγμα,

|-l ρεφλεξoλoγ(α επ[oηq πρooδ(δει μια βαΘια αioΘηoη ευημερ(αg
και απoλυτηg xαλdρωoηq κι €τoι μειιbνει τo στρεζ, πoυ oυxvα ε(-

vαι πoλ0 εμφαν€q oε ατoμα πoυ υπoφ€ρoυν απo δερματικα πρo-

βληματα. o ρεφλεξoλoγog oτoxεOει να βoηΘηoει oτηv ρ0Θμιoη
τηg oμoιooτασηζ τoυ oΦματog. KαθΦζ τα νεφρd παiζoυν τ6oo
ζωτικo ρoλo oτη ρ0θμιoη τηg καταoταoηζ τoυ εσωτερικo0 πε-

ριβαλλovτog, εivαι πoλ0 oημαντικη η €ξτρα ενεργoπoiηoη τoυ
αντανακλαoτικo0 αυτo0, To ανταvακλαoτικ6 τoυ vεφρoΟ πρ€πει
vα δoυλευτεi πoλ0 για να διαoφαλιoτεi η oωoτ( λειτoυργiα τoυ
oργανoυ. Τo εoωτερικo περιβαλλoν τoυ oΦματoq διατηρεiται
μ€oα oε oτενd, αλλα φυoιoλoγικd 6ρια μ€oω τωv μηxανιoμιbv
αναδραoηq: πoλλα oυoτηματα η oργανα τoυ oΦματoq oυμμετ€-

xoυv o,αυτηv, o υπoθdλαμoζ ρυθμ(ζει τιq oρμoνικdg λειτoυργ(εq.
oι πνε0μovεg πραγματoπoιoΟν -μ6oω τηg δια1υoηg- την αdρια
ανταλλαγη εvτoq των κυΨελiδωv με τηV εισπvoη oξυγ6voυ και
τηv απoβoλη διoξειδ(oυ τoυ αvΘρακα,To ηπαρ ρυΘμ(ζει την σU-

γκθντρωoη την γλυκ6ζηg oτo αiμα, διατηρΦνταq τηv οτα επιΘυ-

μητd επ[πεδα. o ρoλoq τoυ δdρματog εivαι vα διαoφαλiζει 6τι η
θερμoκραoiα τoυ oΦματog δεv απoκλε(vει πoλ0 απo τα φυσιo-
λoγικα επiπεδα,

H ρεφλεξoλoγiα 6xει €vαν θαυμαoιo τρoπo oτo να βoηθdει oτηv
εξιooρρoπηoη 6λων τωv παραπdvω oυoτηματωv τoυ oΦματog
Kαι τωv απεκκριτικι,bν τoυ λειτoυργιΦν. To oμηγμα, 6να φυoικ6
λιπαντικo των oμηγματoγovων αδεvιbν, διατηρεΙ την επιδερμ[δα
εΟκαμπτη και πρooτατε0ει απ6 τηv ξηρoτητα. Eπioηg πρooτα-
τε0ει με τηv αντιβακτηριδιακη τηg δραoη και τιg αvτιoηπτικig
τηζ ιδι6τητεζ.

o ιδρΦταq περι€xει 1λωριo0xo vατριo, μικρ€q πoooτητεg oυρiαg
και γαλακτικo0 oξ€ωq και εκκρiγvυται απo τoυg ιδρωτoπoιo0g
αδ6νεζ. oι δ0o τελευτα(εζ αυτ€ζ oυo(εq δημιoυργoOv μαζi αυτ6
πoυ ε(ναι γνωoτo ωg <ε0ρog oξ0τηταζ>, με ρH μεταξ0 4,5 και6,
πoυ πρoστατε0ει τo δ€ρμα απo την αvαπτυξη μικρooργανιoμΦv.
Eiναι oημαvτικ6 να διατηρε(ται η oωoτη ιooρρoπ(α. To pH τoυ

δ.€ρματog ε(ναι απαραiτητo, oπωζ και τo pH oλων των oωματικΦν
υγριilν, να διατηρε[ται oε oυδ€τερα επ(πεδα.

oι ιδρωτoπoιoi αδ6νεζ ελ€γxoνται απ6 τo oυμπαΘητικo νευρικo
o0oτημα. Συxνα, oταν υπαρxει υπερβoλικo αγXoc η καπoια oυναr
oθηματικη φ6ρτιoη, η δραoτηριoτητα εντ6g των αδ€νων αυξdνει
και απoβαλλoυv τooo κυτταρικη 0λη 6oo και υγρd. Aυτo γivεται
φαvερo oταν υπαρyoυν oημαδια ιδρΦτα oτα x€ρια και oτα πoδια.

o εκκριτικog ιδρΦταg ε(vαι 6να ελαφρΦg oξινo και υδαρ€g υγρo,
πoυ περιdxει μια συγKεKριμ€νη πoooτητα oυρ[αg, μιαg απo τιg βα-
oικ€q oυo[εg απdκκριoηg τoυ oΦματoq. H υπερβoλικη dνταoη oτo
oΦμα μπoρεi να επιτεivει αυτξ την φυoικη διαδικαoiα. Aν η ηπα-
τικη η η vεφρικη λειτoυργiα ε(vαι ελαφριiq ελαττωματικη, τoτε

η oυρiα Θα πρooπαΘηoει vα περαoει απo τo δ€ρμα, Aν τo dτo-

μo €1ει μια δερματoλoγικη παΘηoη η λειτoυργiα αυτη μπoρεi να
εμπoδιoτε( περαιτ€ρω πρoκαλΦvταg εoωτερικ6q ανιooρρoπiεg.
Eivαι ζωτικ6 τo oυμπαΘητικo o0oτημα να ε(vαι ηρεμo και oι oρμo-
Vεζ τoυ εvδoκριvικoO oυoτηματog να διεγεiρoνται φυoιoλoγικα,
καΘιi-lg και τα δΟo oυμμετ6xoυv στoυζ ρυΘμιoτικo0g μηxαvιoμo0q
τoυ oιbuατoc.
Επoμ€νωg, oτην περ(πτωση των δερματoλoγικΦv διαταραxΦν
oπωζ τo €κζεμα, η ρεφλεξoλoγiα φαiνεται vα βoηΘαει oτην Θε-

ραπε(α τoυ δ€ρματog, oπωg μια ενυδατικη μαλακτικη κρ6μα €vα

ξηρo, oκληρ6 και oπαoμ€νo δ€ρμα.
ΣυvηΘωg oτην πρΦτη oυνεδρ(α πρoτε(vω μια νηoτεiα για 2 η 3 μ€-

ρεq, (βλ6πε κεφαλαιo 1 1 oελ.385) με μεγdλη κατανdλωoη vερoO

για να ξεπλυΘoOv oι τoξiνεζ. Ωoτ6oo, oυνιoτΦ στoυζ ασθενεiζ να
τo καvoυν μovo μετα απo o0μφωνη γνΦμη τoυ γιατρo0 τoυζ Kαι

μovo αν θxoυv μερικ€g ελε0Θερεq μ€ρεg oτη διαΘεoη τoυg.,Yoτε-

ρα, oυoτ(vεται μια αυoτηρη δiαιτα για περiπoυ 2 εβδoμdδεq, H

διατρoφη Θα πρθπει vα περι€xει πoλλ€q ωμ€ζ oαλατεζ η ελαφρΦq

μαγειρεμ€να λαxανικd. oι oαλτoεζ μπoρoOv να γ(Voυν με ελαι6λα-
δo και λεμoνι. H πoooτητα δεν επηρεαζει, τo αioΘημα τηq πεivαq
ε(vαι πoυ πρ€πει vα μαg καθoδηγεi, Πρ€πει, ωoτooo, vα εiναι oi-

γoυρoι 6τι δεν καταvαλΦvoυv τρoφ€g πoυ πρoκαλo0ν παραγωγη

βλ€νναg κατα τη διαρκεια αυτηg τηg περι6δoυ. Στη oυνdxεια ακo-
λoυθε( μια ηπια δiαιτα, μαζi με ρεφλεξoλoγικ6g oυνεδρ(εg, μ€1ρι
vα Θεραπευτo0ν και vα εξαφαvιoτo0ν 6λεζ oι ενoxληoειζ.
Eiναι oημαντικo πριilτα vα ελ€γxoυμε αv υπdρxoυv oτoμαxικα
πρoβλ(ματα' o μετεωριoμ6g η η αναγωγη oξ€ων ε(vαι oυxνα
oημαδι 6τι υπdρ1ει αλλεργiα ( δυoανεξiα oτη λακτoζη Kαι τα γα-
λακτoκoμικd πρo.[ovτα μπoρo0ν vα δυoxεραvoυν τo πρoβλημα.
H ρεφλεξoλoγ(α εivαι 6να9 υπdρoxoζ τρoπoζ απoτoξivωoηg τoυ
oΦματog. ΔoυλεΟoνταq oτo αvταvακλαoτικ6 τoυ ηπατoq βoηΘα-
με στην απoβoλη τηq περiooειαq ζ€oτηq απo τo oΦμα και oτην
εξoμdλυvoη και εξιooρρoπηoη τωv λειτoυργιΦv τoυ.
H ενdργεια oτo oΦμα πα(ρvει πoλλ€q μoρφ€g:1ημικη εν€ργεια,

ηλεκτρικη εv€ργεια και Θερμικη εv€ργεια απ6 τιg μυικ6q oυoπα-
oειg. Aυτη η ρoη εv€ργειαq μεγεΘ0νεται κατα τη διαρκεια μιαζ συ-
vεδρ(αg ρεφλεξoλoγ(αq, εξαoφαλiζoνταq βελτiωoη τηq υγεiαq και
αρμoν[α oε oλo τo oΦμα γενικα'
Aπooπαoμα απ6: Refl exoIogy:The Defi nitive Practitioner,s ManuaI
by Beryl Crane. Element Books Limited Shaftesbury 1997.
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Case study

H Acne Vu|garis η ακμη, 6πωg την γvωρiζει o περιoooτερoq κo-
oμog, ε(vαι μια αρκετα oυνηΘιoμ€vη κατdoταoη πoυ εκδηλιi-lνε-
ται κυρiωg oε εφ4βoυq, E(ναι μια διαταρα1η τωv ομηγματoγoνων
αδ€νωv κατd την oπo(α τo oμηγμα _μια λιπαρη oυo(α πoυ παρα-
γει o καΘε αδ6ναq, δεv μπoρεi να απεκκριΘεi απo τoυζ Θ0λακεq
τηg τρixαg, εΙτε επειδη η €ξoδoc €1ει μπλoκαριoτεi απo μια πooo-
τητα νεκριi-lv δερματικιi-lv κυττdρων εΙτε επειδη τo ομηγμα €1ει
oκληρΟvει. Toτε o σμηγματoγoνog αδdναq αρxlζει να φλεγμα(νει
εξαιτiαg τηg oυoοΦρευoηq oμηγματoq και μπoρε( vα εμφανιoτεi
€να oπυρακι, oπωg αυτα τηq ακμηg. Av υπαρξει oυγκ€ντρωoη
βακτηρiωψ φλ0κταινεq πoυ περι€yoυν πΟo η και βλατiδεq, πoυ
εiναι μικρα κoκκινα oπυρακια πoυ αvαπτΟoooνται επιφαvειακα
oτo δ€ρμα, oλα αυτα πρoκαλo0ν επιπλ€ov φλεγμovη.
Aν oι 6φηβoι τηρηooυv αυoτηρα μ€τρα υγιεινηq, xρηoιμoπoιη-
σoυν καπoιo ειδικo πρo.[oν για vα εξoυδετερΦoει την υπερβoλι-
κη λιπαρoτητα πoυ παραγεται απo τoυq oμηγματoγoνoυq αδθ-
Vεζ Kαι αV πρoo€xoυν ιδιαiτερα τηv διατρoφη τoυq, μειΦvoνταq
τιg πoλλεg ooκoλατεg και τα γλυκα, τoτε oτην πλειoνoτητα τωv
περιπτΦoεωv αυτη η βαoανιoτικη καταοταoη μπoρεi να τεΘεi
υπo €λεγxo. Ωοτooo, επειδη oι λoγoι πoυ πρoκαλoOv ακμη εivαι
πoλλoi, UππαρXει €vα μικρo πooooτo νdωv ανΘρΦπωV πoυ Χρει-
αζεται vα αναζητηooυv ιατρικη βoηΘεια.

Mια νεαρη γυνα[κα 16 ετΦv €παoxε απo ακμη για περιoooτερo
απo 6ναν xρovo. E(xε δoκιμαoει πoλλα απo τα ειδικα oαπo0νια
και τα υπoλoιπα πρoT6ντα, Kατα τη διαρκεια αυτηq τηg περιo-
δoυ ε(xε επαναλειμμ€vα επιoκεφτεi τov γιατρ6 τηζ, o oπoioζ τηζ
εΙxε oυνταγoγραφηoει μια oειρα απo Θεραπε(εg, μερικθg απo
τιg oπo[εg ε(1αv ερεΘioει τo δ€ρμα τηg. Ei1ε oυoτηoει €να xαπι
για μερικ€q εβδoμαδεq, ωoτ6oo η μητ€ρα τηq νεαρηg π(oτευε
oτι εi1ε υπερβoλικα πoλλΞq παρεν€ργειεg. Aυτη η αoΘεν{q ηταv
πoλ0 απελπιoμ€νη oταv μoυ oυoτηΘηκε την πρΦτη φoρα και
ε[xε πρooπαΘηoει vα κρ0ι|,tει τα oπυρdκια τoυ πρooΦπoυ τηg

με make up. Moυ ε(πε 6τι ηταv δυoτυxιoμ6vη, γιατ( oτo oxoλε(o
καπoιoι ε[xαv oxoλιαoει τo πρoβλημd τηc. H μητ€ρα τηζ εiπε oτι

ηταν πια εντελΦg φανερo oτι dιpαxvε oυvεxΦq για δικαιoλoγiεg
για να μηV παει oτo oxoλεio. ,Eκλαιγε oυyνα και εixε εvτoνεq με-
ταoτρoφ6g oτη διαΘεoη τηq. H μητ€ρα τηg αv€φερε oτι γ(νoνταv
τoooι πoλλo[ καυγαδεg μεταξ0 τηg κoπ€λαq Kαι τoυ μικρoτερoυ
αδελφo0 τηζ, πoυ η ζωη oτo oπ(τι εixε αρxioει vα γiνεται αvυπo-

φoρη.
H μητ€ρo και o πατ6ραq ηταν αoΘεvεig μoυ τα τελευταiα 1ρovια. H

κoρη τoυg με εi1ε ξαναεπιoκεφτεi oτo παρελΘ6v εξαιτ(αg τηq δυ-
oμηνoρρoιαg πoυ τηv ταλαιπωρoΟoε oταν ηταv μoλιg 1 3 xρovων
και ε(1ε νιΦoει oημαντικη βελτ(ωoη μετα τιq Θεραπεiεg. Aυτη η
vεαρη κoπ€λα €xει Qηλιiloει πια αρκετα, αλλd ηταv μdλλov υπ€ρ-

βαρη. Παλια oυv(θιζε vα παiζει πoλ0 oυxvα δικτυooφαιρα, oμωg
τΦρα αρνo0νταv vα oυvεxioει γιατi δεv ηΘελε να xρηoιμoπoιε(
τoυg 1Φρoυq των απoδυτηρ(ωv μιαζ και η πλατη και τo oτηΘog
τηg ηταv γεμdτα απo ακμη. Fl αoΘεν(g μoυ εiπε oτι τo €vτερo τηg
δεν λειτoυργo0oε εντελιbg κανoνικα. Συxvα δεv ενεργoΟVταv μια
μ€ρα, αλλα μετα μπoρε( vα εixε διαρρoια. Eπ[oηg παραπoν€θηκε
oτι παντα vιΦΘει κoυραoμ€νη. Moυ εiπε oτι δεv π[vει πoλυ νερo,

η βαoικη τηq πρooληιpη υγρΦv γ(vεται μ€oω αεριoΟxωv πoτΦv

καφθ η τodι και παραδ€xτηκε 6τι καΘε μ€ρα τριiει τoιπζ oτo δια-
λειμμα. Συxνα €πινε τo τoαι τηq τo απoγευμα ooo δo0λευαν και
oι δυo γoνε(q τηq. H μητθρα τηq €παιρvε τov μικρoτερo αδελφo
τηq απ6 τoυg παππo0δεg, oι oπo(oι τoν €παιρναv απo τo oxoλεio
Kαι τoυ ετo(μαζαν εκεiνoι τo βραδινo τoυ. Kαταλαβα oτι αυτη η
vεαρη κoπ€λα δεv ε(xε oυλ6q μoνo oτo oΦμα τηg απo τηv ακμη,
αλλα εixε επηρεαoτε[ και ιpυxoλoγικα,
Στηv πρΦτη επioκειpη παρατηρηoα oτι τα π€λματα τηg (δρωvαν

υπερβoλικα (Eφ(δρωoη) και ηταv πoλΟ oφιγμ€να. Τo εvδoκρινικo
τηg o0oτημα ηταv εξαιρετικα ευαioΘητo oτα oημεiα τηg υπoφυ-
σηζ, τoυ θυρεoειδo0q Kαι των επιvεφριδ(ων. To iδιo ευα(oΘητα

ηταν και τo ηπαρ, τα νεφρα, τo παxΟ και τo λεπτo 6vτερo. Eπ(oηg,
τo oημεio τoυ Φμoυ Kαι τηζ oπoνδυλικηg oτηληq. Στη oυνθxεια

μιληoαμε για τη διατρoφΛ.Τηc ζητηoα να μειΦoει oλoυζ τoυζ
ραφιναριoμ€νoυζ υδαταvθραKεζ Kαι τα λιπαρα, Tηq πρoτεινα να
τρΦει ι|,tαρι η κoτoπoυλo και πoλλα λαxαvικα και oαλdτεg, Eπι.
πλ€ov τηq o0oτηoα vα τρΦει €vα φρθoκo φρoΟτo καΘε μ€ρα oτo
oxoλεio αvτi για πατατακια. ΕπΙoηg, να πiνει περιoooτερo νερo
_ 6 με 8 πoτηρια τηv μ€ρα, Τηg ζητηoα vα μην φoραει make up,
vα αvαπν€ει αρκετ6 φρ6oκo α€ρα και vα αoκε[ται τακτικd. Mετα
απo μια oλoκληρωμ€vη oυvεδρlα φαιvoταν xαλαρωμdνη και τα

μαγoυλd τηg ηταv αρκετα ρoζ. Eφαρμooα παραπανω π(εoη oτo
oημεio T8.6 τoυ αντιβρα1ιoυ, μια πiεoη πoυ καvει πoλ0 καλo oε
καΘε δερματικo ερεΘιoμo. Επιπλθov π(εoα τα ακoλoυΘα oημε(α
oτo αυτ(: τα επιvεφρiδια (oτoν τραγo) για τιg αvτιφλεγμoνιbδειg
ιδι6τητ€qτoυ Kαιτην σKαφoειδη κoιλ6τητα (oημε(oWind stream)
πoυ ε(ναι ιδανικo για καΘε δερματικo ερεΘιoμo.
|-1 δραoτηριoτητα των oμηγματoγoνων αδdνων ρυΘμ(ζεται κυ.

ρiωg απ6 τα επιvεφρiδια oτιq γυvαiκεq και αυτoi oι αδ6vεζ εiναι
πoλ0 ευαioΘητoι oταν τo oυμπαΘητικo vευρικo o0oτημα εiναι
εξoυΘεvωμ6νo. H υπoφυoη ρυΘμiζει μια oειρα oρμoνΦv με δι-
αφoρετικiq λειτoυργiεg. o Θυρεoειδηq πα(ζει καΘoριoτικo ρoλo
oτηv διατηρηoη τηg καληg καταoταoηq τoυ δ€ρματog και βo-
ηΘαει να ε(ναι υγιη τα μαλλιd, η επιδερμiδα και τα vOxια. KαΘε
διαταρα1η oτην oμoιooταoη αυτΦν τωv περιoxΦν μπoρεi vα
πρoκαλ€oει την εκδηλωoη ατελε(ωτηq οειραg πρoβλημdτων. Tα
€vτερα ηταν επ(oηg ευαioΘητα στo oτρεg πρoκαλΦνταg €vα ελα-

φρo oυvδρoμo ευερ€Θιoτoυ εντ€ρoυ. Τo ηπαρ και τα vεφρα ηταv
αρκετα ι|,lηλαφητα, εξαιτ(αζ τηq υπερβoλικηg oυγκ€ντρωσηζ τo-
ξινΦv μ6oα στo σ0στημα.
Aυτη η νεαρη γυvαiκα αvταπoκρ(θηκε Θετικα oτη Θεραπε(α ηδη
απo την πρΦτη μ€ρα.,Eκαvε 6 αλλεπαλληλεg oυνεδρiεg και ε(δα-

με oταΘερη βελτ(ωoη κατα τη διαρκεια τoυζ, ΣυνεΧiζει να €ρ1ε-
ται μια φoρα τoν μηvα. oι oυλ€ζ oταδιακα εξαφαν[ζoνται, εξακo.
λoυΘεi vα βγαζει περιoταoιακd oπυρακια, αλλα ξdρει oτι €φαγε
λdΘog πρdγματα την πρoηγoOμεvη μερα η oτι oτρεoαρ(oτηκε
υπερβoλικd oτo oxoλε(o. Ωoτ6oo, εivαι εξαιρετικα oxoλαoτικη
με την καθημεριvη υγιεινη τηq. Ε(ναι μια πoλ0 πιo xαρo0μεvη vε-
αρη κoπ€λα πoυ τΦρα αυτoεξυπηρετε(ται και 61ει μια πoλ0 πιo
Θετικ( oταoη ζωηc. r
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ΦPoNTIΔA ΓlAToN
PEΦΛEΞoΛoΓo
oo'
o M ετdφ ραoη: Ευγεv fu Χαλκ[δoυ

t-ια vα γivει καπoιoq 6ναq επιτυxημ€νog επαγγελματ[αg ρε-

! ιlλε€oλovoq, π€ρα απo τιζ γνιboειq Kαι την πρακτικη τoυ
l εξαoκηoη, xρειαζεται xρovog, φρoντ(δα και πρoooxη απo

τov iδιo τo ρεφλεξoλ6γo πρoζ τoν εαυτo τoυ. Moνo 6ταν κdπoι-
oq ε[vαι φρ6oκo9, ισoρρoπημενoζ Kαι σε αρμovΙα με τηv ψυXη
τoυ, μπoρεΙ vα πρooφθρει πραγματικα απoτελεoματικiq και
υγιεig oυvεδρ(εζ ρεφλεξoλoγ(αq. Παρακατω Θα βρε(τε καπoιεq
oυμβoυλ€g και <μυoτικα> πoυ ioωg oαq βoηΘηooυν oτην αυτo-
φρovτ[δα oαζ!
H καΘ,oλα περιπo[ηoη τoυ εαυτo0 oαζ ξεκιvα με τη oωoτη επιλo-
γη των παρακατω oτoιxεiωv:

1. Eξoπλιoμ6q

o φτωxog η o λαθoq εξoπλιoμog μπoρεi να δυoκoλ€ψει πoλ0 τηv
εξ€λιξη μιαg oυvεδρ(αq, τooo πριν ooo και μετα απo αυτη. Π.x. τo
Οψoζ τηζ καρ€κλαg, τoυ καvαπ6 η τoυ κρεβατιo0 πoυ θα εφαρ-

μooτε( η ρεφλεξoλoγ(α ( τoυ oκαμνιo0 oπoυ κdΘεται o ρεφλεξo-
λoγog Θα πρ€πει να ε[ναι oωoτη και ικανη vα αλλαζει €τoι Φoτε
vα πρooαρμoζεται αvαλoγωζ με τoν Θεραπευoμεvo. M(α λαΘoc
και μη-βoλικη Θ€oη εργαo(αg μπoρεi vα oδηγηoει oε μυ.[κoΟq πo-
Voυζ Kαι ενταoειζ για τoν iδιo τov Θεραπευτη. Γι,αυτo Θα πρ6πει
o ρεφλεξoλoγog vα επιλ€ξει τo oωoτo εξoπλιoμo o oπoiog Θα

τoν καvει να δoυλε0ει ανεμπ6διoτα Kαι Vα τoυ διευκoλ0νει τηv
εργαoiα,

2.Tεpικli

H τε1νικη τηc εvαλλακτικηg πiεoηq, η αλλιΦq γνωoτη ωq <κα-

μπια,, ε(vαι αυτη πoυ xρηoιμoπoιεΙται πιo πoλ0 και ευΘΟνεται για
τραυματιoμo0q και πρoβληματα στιζ αρΘρΦoειq των δακτ0λωv.

Eπioηg, τo oΟνδρoμo καρπιαioυ oωληνα μπoρεi vα πρoκληΘεi
απo τηv Xρηση τηζ εvαλλακτικηq πiεoηg. M(α καλη λΟoη για να
απoφ0γoυμε τθτoιoυ εΙδoυq πρoβληματα ε(vαι vα μαΘoυμε πιo
ανεπτυγμ€vεg τεxνικθg π(εoηq, oτιq oπo[εq xρηoιμoπoιoΟμε oπα-
νιoτερα τηv τεxvικ( τηq καμπιαg, και πιo πoλΟ oλα τα δαxτυλα
και τιq αρΘρΦσειζ των δακτ0λων oι oπoiεq μπoρε( vα ε(ναι δι.
ειoδυτικ€g oπωg τα ξ0λιvα εργαλεiα, xωρ(q vα πρoκαλoOv τ6oo
πovo oτα 1€ρια τoυ ρεφλεξoλoγoυ. Eπioηq πoλ0 oημαvτικo εΙναι
6ταv o αντixειραg η τα δdμυλα <<περπατo0v> oτo δ€ρμα τoυ θε-

ραπευoμεvoυ, oι περιφερικ€g αρΘρΦoειg vα ε(vαι ε0καμπτεq και
ευλΟγιoτεg και oxι εντελΦq ευΘυγραμμιoμ€vεg, €τoι Φoτε vα μην
μπλoκαρoυv μεταξ0 καΘε <β4ματoζ>.

3. MOεc και T€vovτεζ

Av υπαρ1oυν πovoι κατα μηκog των 1εριΦν ( oτoυg Φμoυq, τoτε
πραγματικα ε(vαι Φρα για Vα φρovτ(ooυμε τov εαυτo μαg ωg
Θεραπευτ€g. ΠιΘαvoτατα, o πιo απoτελεoματικog τρoπog να εi-
vαι να δεxΘoΟμε μια oυνεδρ(α ρεφλεξoλoγiαζ η καπoιoυ εiδoυζ
Θεραπευτικo0 μαoαζ η oπoιoδηπoτε αλλη Θεραπεiα μαq κανει.
Επειδη, καπoιεg φoρθg αυτo δεv εiναι εφικτo, €vαζ καλoζ τρoπoζ
ανακo0φιoηg πoνoυ εiναι vα μαΘoυμε να xρηoιμoπoιo0με τεΧvι-
κ€q μαodζ πανω μαg, η ακoμα καλυτερα να μαΘoυμε καταλληλα
τεντιi-lματα για να αVαKoυφιoτo0με. Av oι πovoι ε(vαι oτιg αρ-
ΘρΦoειq των δακτ0λων, μπoρε[ €να απλ6 τραβηγμα τoυg να βo-
ηΘηoει oτoν πoνo καΘιbζ απευλευΘερΦνεται υγρ6 oαv λΟπανoη
τηg αρΘρωoηζ. Kατι αλλo πoυ μπoρε( ακ6μα vα βoηΘηoει ε(ναι
απλα vα βdλoυμε τα x€ρια μαζ oε πoλ0 κρ0o νερo για λ[γα λεπτα,
και αμ€oωq μετα, για λ(γα λεπτα παλι oε ζεoτo νερo.
E(vαι oε γενικ6ζ γραμμ€ζ καλo, oταν <πρoπovo0μαoτε,, να αυξα-
νoυμε τηV αvτoxη μαg oταδιακα κανovταg τιg αoκηoειq μαζ μoι-
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ρdζovταζ τεζ Kατα τη διαρKεια των ημερΦv Kαι oΧι υπερφoρτω-
νoVταζ τoν εαυτo μαg πρooπαΘΦvταζ να τιq κανoυμε oλεq μ€oα
oε μια ημθρα ανυπoμovΦνταq να γ(voυμε καλα και να ε(μαoτε

γρηγoρα oε φ6ρμα. To o0νδρoμo τoυ καρπιαioυ oωληνα μπoρε(
vα πρoβλεφΘεi oε μεγαλo βαΘμo δoυλε0oνταζ με τoν καρπo oε
ευΘε[o θ€oη. Παρ,oλα αυτd, αv πρoκ0ι|.lει, Θα ηταν πoλ0 βoηΘητr
κo να καvoυμε μαoαζ oτα x€ρια μαg απo τoν καρπo θωq τov Φμo
Kαι στo λαιμo και αυx€vα, και επioηg να τεντΦνoυμε oυxνα τoυq
καμπτηρεq μ0εq τωv xεριΦν μαζ Kαι τωv τεvovτωv μαg για να φd-

ρoυμε σε ιooρρoπ[α τoυg ταλαιπωρημ€voυζ μαζ μ0εζ.

4. Ev€ργεια

oταν κανoυμε oυvεδρ(εq ρεφλεξoλoγiαg, αvταλλαooυμε εv€ρ-

γεια με τo Θεραπευoμεvo. Δiνoυμε Kαι παiρνoυμε. Av o Θεραπευ.
τηq vιΦΘει κoυραoμ€vog τελειιilνovταg μια ουvεδρ[α, τoτε iσωζ
Θα ηταν εΟλoγo vα αvαρωτηθε( και vα σκεφτει τoυζ παραγovτεζ
πoυ τoν oδηγηoαν στηV Ko0ραση. Mηπωq η oταoη τoυ δεν ηταv
σωστη? Mηπωg σηKωνε παραπανω απ,oτι επρεπε τoυζ ωμoUζ
τoυ, εσφιγγε (oωg τα x€ρια τoυ περιoooτερo και π€ραoε τo oρια
τηg oωματικηg τoυ αντoxηq? Aν η oωματικη μαg oτdoη δεv εivαι
oωoτη και αν Χρησιμoπoιo0με παραπανω εv6ργεια και δ0vαμη
απ,ooo xρειdζεται, τoτε εiναι πoλ0 πιΘαvo να κoυραζoμαστε Kαι
vα 6xoυμε διαρρoη εVεργειαζ, ενιi-r Θα μπoρo0oαμε vα δoυλε0-
oυμε με πoλ0 πιo xαλαρo ρυΘμo Kαι να ε(Xαμε καλ0τερη ρoη
εν€ργειαg τooo για εμαζ ooo και για τo θεραπευoμεvo μαg.
Aq oκεφτo0με ακoμα και την εv€ργεια <Chi> η oπo[α βγα[vει απ6
τo κ6vτρo μαq, τη γvωoτη <Hara>, oτo επiπεδo τoυ oμφαλo0 μαg.
E(ναι αραγε ελε0Θερη αυτη η εv€ργεια να κυκλoφoρηoει η εμπo-
δiζεται απo κατι? Πρ€πει αKoμα vα μην ξεxναμε oτι o Θεραπευτηq
πρ€πει να €xει τα πoδια τoU αKoυμπισμ€να oτη γη, για Vα πα(ρνει
εv6ργεια και vα ε(vαι Θωρακιoμ€voq. H αvαπνoη τoυ Χρειαζεται
vα ε(Vαι βαΘια και xαλαρη για να μπoρε( o θεραπεUτηζ να 6xει
σωματιKη και voητικη εvεργεια.
Πρooπαθηoτε vα μηV εργαζεoτε αv ε(στε κoυραoμ€voι. Aυτo

μπoρεΙ να oημα(vει vα καvετε διαλε(μματα των 1 0 με 30 λεπτιbv
αναμεoα oτιq oυvεδρ(εg oαg. Aυτ6g o xρovoζ ε(vαι πoλ0τιμoζ, για
vα μπoρ€oετε vα ξεκoυραoετε τo oΦμα σαζ, τo voυ και την {ιυyη

oαq vα δεxΘε[ τov επoμενo Θεραπευ6μεvo Kαι για Vα μπoρ€oετε
να Kανετε καπoια ασKηση πoυ θα oαq βoηΘηoει vα διατηρησετε
η να αυξηoετε την ενfργεια oαq.

ΠΦg vα διατηρηΘεiτε υγιεig!

. ΠρooπαΘηoτε να 6xετε 6ναv ιooρρoπημ€Vo τρ6πo ζωηq, vα
τρΦτε υγιειv€g τρoφ€g και να π(vετε πoλΟ vερo Kατα τη διαρκεια
τηc ημ€ραq, Mην ξεxνατε vα ξεκoυραζεoτε επαρκιi,lg, vα κoιμα-
oτε τιg Φρεg πoυ xρειαζεται o oργαvιoμog oαg και φυoικα να €1ε-
τε τα xoμπυ σαξ Kαι τιζ αoxoλ(εg σαζ Kαι τα εvδιαφ€ρovτα oαg,
. Nα λαμβανετε ρεφλεξoλoγiα τooo oυxνα 6oo να βoηΘατε τov
oργανιoμo σαζ να αντιμετωπ(ζει τυxov δυoλειτoυργiεζ πoU μπo-
ρεi η ρεφλεξoλoγ(α να βoηΘηoει και γιατi oxι, vα πρoλαμβανετε
αoΘ€vειεg. Tι καλ0τερo απ,τo vα δiνoυμε τo δΦρo πoυ εμεiζ πoυ
πρooφ6ρoυμε oτoυζ αλλoυζ, oτov iδιo μαq τoν εαυτo!
. Πdρα τηq Θωρακιoηg πoυ κανετε στov εαυτ6 oαg, Θα πρθπει
vα €xετε στo voυ oαq να δoυλε0ετε oε υγιειvo περιβdλλoν 6τoι
Φoτε να απoφε0γετε τιg μoλOνoειq απ6 τoυg θεραπευoμενo0g
σαζ. Π.X' παντα vα πλ€vετε τα x€ρια σαζ πριν Kαι μετα τιζ σUVε-
δρ(εg και να καΘαρiζετε τα π€λματα τωv πελατΦv oαq.
. Nα πρoo€xετε τoυζ αvΘρΦπoυc πoυ 6xoυv μυκητιαoειq, και vα

xρηoιμoπoιεiτε ειδικεζ κρ€μεg
. Aπoφ0γετενα δoυλε0ετε η μειΦoτετo ρυΘμo oαq, oταvvιΦΘε-
τε oτι τo ανoσoπoιητιK6 oαg o0oτημα εiναι πεoμ€vo
. Kαvτε oυxνα τεvτιbματα Kαι ασKησειζ καταλληλεg για vα Kρα-
τατε τo oΦμα oαg oε φ6ρμα και oε καλη φυσιKη Kατασταση
. E[vαι καλo να €xετε ενδιαφ€ρovτα εκτ6g δoυλειdg, βoηθαει
oτην €κφραoη, στo Vα 61ετε oε εγρηγoρoη τo vou, τo πνε0μα
σαζ Kαι τηV ψUΧη σαζ
. Θα ηταν καλo vα μαΘαivετε για oλλεζ θεραπεiεg, μ€oω ρεφλε.
ξoλoγωv η αλλωv oμαδωv να κdvετε αvταλλαγ€g oυνεδριιilψ vα
εμπλoυτ[ζετε τιζ γνιbσειζ σαζ Kαι vα ξ€ρετε πΦg μπoρε[τε να βo-
ηθηoετε oλιoτικα Kαι στo μεγιστo βαθμ6 τoυg Θεραπευ6μεvoΟq
σαζ
. o Θεραπευτηg θα πρ€πει να φρoντ(ζει και o (διog τα π6δια τoυ,
περιπoιιbνταq τυxoν κdλoυg τoυ, ερεΘισμo0q xρηoιμoπoιΦνταq
ειδικ€g κρ€μεg, και ενυδατικ€q oε περιπτΦσειζ σKληρo0 η αφυ-
δατωμ€νoυ δdρματoq

ιs 16 ιl



. Περπατηoτε ξυπoλητoι με την πρΦτη ευκαιρiα, oτo xΦμα, oτo
γραoiδι, oτη φ0oη, oτηv αμμo, oτα βoτoαλα ( oπoυδηπoτε αλ-
λo0 θ€λετε
. Να φoρατε αvετα παπo0τoια, κατd πρoτ[μηoη επ(πεδα, πρo-
oπαθΦvταζ να βαζετε oι γυνα[κεg τακo0νια μovo oε ειδικ€g περι-
πτΦoειζ, αν αυτo εiναι εφικτo! Aν δεv πρoo€ξoυμε εμεΙg oι iδιoι
τα πoδια μαg, τ6τε πoιoq?

Aυτoγvωoiα τoυ Θεραπευτη.....

E(ναι πoλ0 oημαντικo η Θ€oη και o ρoλog πoυ €1oυμε ωq Θε-

ραπευτ€g. Θα πρ€πει να εiμαoτε πoλ0 συνειδητoπoιημ€νoι και

ξεκαΘαρoι για πoιo λoγo γ(vαμε Θεραπευτ€g, και vα μπoρo0με
να διακρiνoυμε τη Θ6oη μαζ. Δεv ε(μαoτε o0μβoυλoι, o0τε ι{,ιυxo-

λoγoι, εκτoζ αν καπoιoζ €xει εκπαιδευτεi παvω oε αυτo. Πρθπει
vα θxoυμε παντα oτo νoυ μαζ oτι τα πρoβληματα πoU αντιμετω-
πiζoυν oι πελdτεζ μαg εiναι δικη τoυζ ευθ0νη, και oxι δικη μαg.
Eμε(ζ εiμαoτε €να <καναλυ,, €vα <x6ρι βoηΘεiαg,, πoυ εiμαoτε
εκε( για να δΦooυμε o,τι καλ0τερo μπoρoΟμε και να τoυq βoη-
Θηooυμε oτα πρoβληματα τoυζ, να τoυg δεiξoυμε €vα δρ6μo. To
αv Θα τoν παρoυν, τo τι θα παρoυν και τo π6τε, oλα εiναι δικη
τoυq απoφαoη και ευΘ0νη. Xρειαζεται η καταλληλη απooταoη
απo τoν Θεραπευoμενo-πρoστασια για τo θεραπευτη, με αγαπη.
'Eyoνταg αυτα στo νoυ, τελειΦνovταg καθε oυvεδρ(α και φε0γo-
vταg απo τo δωματιo, δε Θα εiμαoτε (,rυxικd κoυραoμ6voι και
δε Θα κoυβαλdμε μdoα μαq τα πρoβληματα Kαι τυ16ν αρνητικη
εv€ργεια πoυ μπoρεi να μαg εixε μεταδoΘε[ oε αλλεζ oυνΘηκεg.

Πoλ0 oυxνα, τα πρoβληματα φαivovται μικρoτερα η λOvovται,

μoνo με τo να μιληoει κdπoιoζ γι,αυτd, €τoι Θα ηταv καλ6 να δ(-

voυμε xΦρo oτoυg πελατεg μαg να μιλo0ν, vα εκφραζovται και
να νιΦΘoυv αoφαλεια και εμπιoτoo0νη oτι oλα αυτα πoυ θα μαq
καταΘ€ooυv, Θα με(νoυν μ€οα oε εκεivo τo δωματιo.

M€vovταζ εvημερωμ€voι

Nα διαβdζετε περιoδικα και βιβλiα oxετικα με τη ρεφλεξoλoγ(α,
Θα oαq βoηθησει πoλ0 vα €xετε μια πιo επαγγελματικη ματια oτo
πΦq βλ€πετε την τ€xvη oαg και Θα νιΦΘετε πιo πoλ0 εμπιoτoo0νη
oτo αντικεiμεvo oαζ. Eiναι πoλ0 καλo ακ6μα vα παρακoλoυΘεi-

τε μεταπτυΧιακα oεμιvαρια και εργαoτηρια, τα oπoiα oΙγoυρα
θα oαq εμπλoυτiooυν τιζ γvΦoειg σαζ, τιζ εμπειρiεg oαζ, Θα oαζ
ανoiξoυν oρ(ζoντεζ, θα μαΘετε (oωq και dλλεg τεxvικ€g για να

βoηΘατε τoυζ πελατεζ σαζ και Θα oαg κρατoυv ενημερoυg oτιg
εξελiξειq πoυ τρ€xoυν τoν 2 1 o αιΦvα αvα τoν κooμo oxετικα με
τη ρεφλεξoλoγ(α.

Συμπεραoματικιi:

Aν o Θεραπευτηg απoφαo(oει vα εργαoτε( επαγγελματιKα Kαι σε

μoνιμη βdoη καΘε εβδoμαδα, θα πρ€πει να λαβει ooβαρα υπoι|η
τoU τηv φρovτ(δα τoυ εαυτo0 τoυ, oωματικα, Qυ1ικα Kαι συναι-
oΘηματικα γιατi ε(vαι o oργανιoμog τoυ τo πoλ0τιμo εργαλειo
τoυ.
o καταλληλoc εξoπλιoμog ε(ναι απαρα(τητoζ-oπωζ dvα oωoτo

επαγγελματικo κρεβdτι Θεραπεiαζ, καρ6κλα και εργαλεΙα, καΘΦg
και κρ€μεg και απoλυμαvτικα εiδη. MπoρεΙ vα φαiνεται μεγαλo
τo κooτoq, oμωg δεν ουγκρ(νεται με τo κooτog πoυ Θα €xετε αν
τo oιbμα αρρωoτηoει, κoυραoτεi και καταπoνηΘεi.
Τo αioΘημα τoυ nαv{κειν> εivαι πoλ0 oημαντικo για κdΘε αν-
θρωπo.,Eτoι Kαι για τo Θεραπευτη εiναι ζωτικηζ σημασιαζ τo Vα

ανηκει oτη μεγαλη oικoγ€νεια των ρεφλεξoλoγωv γιατ( τoυ δiνει
τη δυνατoτητα να αvταλλαooει απ6ι|.lειg και εμπειρ(εq oxετικα

με τιg Θεραπε(εζ τoυ, vα μoιραζεται ουναιoΘηματα oτηv πoρε(α
τoυ ωζ θεραπευτηq και να vιΦΘεt μ€λoq μιαq oμαδαg απ,oπoυ
Θα αντλεi δ0ναμη, oτ(ριξη και εvθργεια. Γι,αυτ6 Θα ηταν καλo
να €ρxεoτε oε επαφη με αλλoυq ρεφλεξoλoγoυq, δiκτυα, oμαδεq
και oργανΦoειζ.
'Εvαg υγιηg και xαλαρog Θεραπευτηg εiναι πoλ0 πιo πιΘαν6 να

xρηoιμoπoιηoει την ενθργεια τoυ για Θεραπε(α oωoτα με ανε.

μπoδιoτη ρoη παρα καπoιoq πoυ ε(vαι κoυραoμ€νoq και oε
ενταση.
Ξ€ρoυμε oλoι oτι αv δεν ε(μαoτε εμεig καλα, δε Θα μπoρ€ooυμε
να διbooυμε oτov αλλo ανΘρωπo. Γι,αυτo, φρovτ(oτε τoν εαυτo
oαq, δΦoτε τoυ xρoνo και πoιoτητα ζωηq, περιπoιηθεΙτε τoν, dτoι

Φoτε vα μπoρ€oετε να <E|ΣTE ΕKE|> 6ταν θεραπεΦετε καπoιov.
E(vαι oΙγoυρo oτι Θα τo vιΦoει και o Θεραπευoμενoζ Kαι εoεig και
τα oφ€λη Θα ε(vαι dvα αvεκτ[μητo δΦρo..... r
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) Conference τoυ InternationaI ReflexoIogy Counci| (|CR)

Ξστo Λoζ Aντζελεζ παρoυoιαoτηκαv τα απoτελ€σματα τηζ
€ρευvαg τoυ Dr. .Jesus Manzanares, M.D.: ,,BιoΨ(εζ απoΘ€oεωv
τoυ ακρoυ π6δα απoκαλ0πτoUV την oργαvικη o0oταoη τoυζ Kαι
τov μηxαvιoμo δραoηg τηq Pεφλεξoλoγ(αg,1
Σε αυτ( την μελ6τη o Dr. Manzanares μπoρεoε να καταληξει oτo
oτι oι περιox€g τoυ πoδιo0 πoυ oι Pεφλεξoλoγoι ιo1υρiζoνται oτι
vιΦΘoυν-βρ(oκoυv υλικo τo oπo(o oνoμαζoυν κρυoταλλικα απo-
Θ€ματα €xoυv oτην πραγματικoτητα oργαvικη o0oταoη. Aυτ6
€ρxεται oε αντiΘεoη με την μ€xρι oημερα Θεωρ(α oτι επρoκειτo
για ανoργανo υλικo, κρ0oταλλα αoβεoτoπoiηoηq η τoξ(vεζ.
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Biopsies of Foot Deposits Reveal Organic
Composition and Mechanism of Action for
Reflexology by Dr. Jesus Manzanares, M.D.
Τμηματα Νευρoλoγ(αq, Pευματoλoγiαg, Tραυματoλoγiαg, Kαρ-
διoλoγ[αq και Eoωτερικηg ΠαΘoλoγΙαg τoυ Πανεπιoτημιακo0
Noooκoμεioυ Vail D,Hebron, Kαι στo HospitaI Sagrado Corazon
Barcelona, Spain.

Σκoπ6q:
Να μελετηΘo0ν oι βιoι|,liεq απoΘεματωv πoυ εληφΘηoαν απo
ιoτo ανθρΦπινoυ ακρoυ πoδα για τηv εξακρiβωoη ανατoμικιi-lv

XαραKτηριστιKΦψ ο0νΘεoη τoυ ιoτoυ των απoΘεματωV, τηV Kα-
ταν6ηoη τηq o1€oηg με παΘoλoγικθζ καταoταoειζ τoU σωματoζ
και επiδειξη τoυ ρoλoυ τoυ νευρικo0 oυoτηματog oτην Pεφλε-
ξoλoγiα. Aπoθdματα μπoρoΟv να βρεΘo0ν oε oλo τo πoδι oε
ανακλαoτικ6q περιoxdg πoυ αvταπoKρ(voνται oε oυγκεκριμ€να
oργανα, αδdvεg και μ€λη τoυ oΦματoq.
M€θoδog: Για vα καταvoηΘεi πληρωq τι εivαι ενα απ6Θεμα ελη-
φΘηoαv αμφiπλευρεg βιoι.μiεq απo τα π6δια τριιilν εvηλικωv
ανΘρΦπων απo τo 19B9 €ωg τo 2002. Kατι τo oπoio ηταv πoλΟ
δ0oκoλo να γ(vει διoτι oι αvΘρωπoι δεv ηταν πρoΘυμoι να υπo.
oτo0ν τηv βιoι.p(α 1ωρ(q πρooωπικo oφελoq και μoνo για την εξ€-
λιξη τηq Pεφλεξoλoγικηg dρευvαq. oι βιoψiεζ 6γιvαv oε ιoτo πoυ
δεν εixε απoΘ€ματα και oε αvακλαoτικ€g περιox€g με απoΘ6ματα
και oxετιζoντoυσαV με: 1 ) τηv ανακλαoτικη περιoxη τoυ oτoμα-
xoυ αoθενη με γαoτρoδωδεκαδακτυλικo €λκoc, 2) τηv ανακλα-
oτικη περιoxη 05 _ |,1 αoΘενη με κηλη δ(oκoυ, 3) την ανακλαoτι-
κη περιox( τoυ Θ0μoυ αδdvα oε αoΘεvη με αoΘμα.
Aπoτελθoματα: Δεν υπαρxει μ(α oυγκεκριμενη δoμη πoυ αVτι-
πρooωπεΟει μ(α ανακλαoτικη περιo1η αλλα μαλλov πρoκειται
για μεiγμα διαφoρετικΦν ιoτΦv. Υπdρ1ει μiα ΘεμελιΦδηg διαφo-
ρα αναμεoα oτoυq υπoδερμικo0g κυτταρικo0ζ ιoτoΟζ περιoxιilv
xωρ(g κρυoταλλικα απoΘ€ματα Kαι περιoxΦv με απoΘ€μoτα,
πρoκειται για την αναλoγiα τoυ νευρικo0 ιoτoΟ oε καΘε περiπτω-
ση.

Avαλoγικ€q διαφoρ€q μεταξ0 ιoτΦv με απoΘ6ματα και 11ωρiq
απoΘ€ματα.

Xωρiq απoθθματα ιoτoq loτog με απoθθματα
B0lo νευριKoζ ιστoζ 42% νευρικoq ιoτog
27o/o αΥΥεΙα 28% αγγεiα
650lo oυνδετικoζ ιoτoζ

Συμπiραoμα:

300/o σUVδετιKoζ ιστoζ

Aυτη η αvατoμικη _ παΘoλoγικη μελ€τη απoκαλ0πτει τov νευρo
βιoxη μικo xαρακτη ρα τηq Pεφλεξoλoγiαq.
Τα απoΘ€ματα oxηματiζovται απo €vα δ(κτυo υποδερμικoυ oυν-
δετικo0 ιoτoυ με αφΘoνα vευρoαγγειαKα oτoιxε(α. |{ παρoυoiα
αφΘoνωv νευρικΦv ινΦv oε ιoτoΟg με υπαρκτα απoΘfματα υπo.
oτηρiζει την ox€oη μεταξ0 τηq Pεφλεξoλoγiαζ Kαι τoU νευρικo0
oυoτ( ματo g τo υ oι,i-l ματoq.
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o μηxανιoμog δραoηg τηg Pεφλεξoλoγ(αq θxει βαoη vευρo βιo-
ΧημιKη.
Tα απoθ€ματα βρ(oκoνται oτoν υπoδoριo ιoτo (υπoδερματικog
κυτταρικoq ιoτoζ), oπoυ oι υπαρxov υπoδoxε(g (Pacini και Go|9i)
εivαι ιδιoiτερα ευαioθητα oτηv πiεoη. Tα απoΘ€ματα αvακλo0ν
την αVισoρρoπiα (αvατoμικη η λειτoυργικη) τoυ oργαvoυ η τoυ
μ€ρog τoυ oΦματoq τo oπoio αντιπρooωπεΟεται στην αντioτoι.
xη ανακλαoτικη περιoxη τoυ oκρoυ πoδα.
Φυoικα ΧαραKτηριστιKα των απoΘεματωv εξαρτΦνται απo την
αvιooρρoπ[α τoυ oργανoυ, την ζΦvη τoυ πoδιoΟ oπoυ ανακλαται
τo oργανo και τo παΘoλoγικo oταδιo. Tα απoθ€ματα Qηλαφιo0-
vται oε μ€γεΘog, πυκvoτητα και ευαιoΘηoiα.
Tα ευρηματα απoκαλυQαv oτι τα απoΘ€ματα βρioκovται oτo
υπoδoριo εκεi πoυ βρ[oκεται υπoδερματικoq κυτταρικoq ιoτog.
Eαv παρατηρηooυμε €vα μερoζ τoU δερματog θα διαxωρ(ooυμε
τιq oτρΦoειq οε επιδερμ(δα, μεooδερμικo oτρΦμα και τo υπoδo-
ριo. 

,Eτoι 
εξηγεiται γιατi τo πθλμα ε(vαιτooo πλo0oιo oε ανακλα-

oτικ€g περιox€g (υπoδερματικog κυτταρικoζ ιoτoζ) oυγκρινoμε-
νo με αλλεg περιox€g τoυ πoδιo0. To παΧoζ τoυ ιoτo0 oτo π€λμα
εivαι 20-30 φoρ.ζ πιo παx0 απo τov αvτ[oτoιxo υπoδερματικo
κυτταρικo ιoτo oτηv ραxιαiα επιφανεια τoυ πoδιo0!
Παvτα υπαρxoυν απoΘ€ματα εαν €να oργαvo ειναι εΚτoζ ισoρρo-
πiαq και τα πoδια δεv καvoυv λαΘη! Evδεiξειg μ€oω απoθεματωv
oτoν πoδα για αVισoρρoπiα oργανoυ μπoρo0v να βρεΘoΟν oε
δυo μoρφ€g:
1. Τo απoΘεμα ε0κoλα (,rηλαφεiτε oτoν ιoτo τoυ πoδα και εivαι

oδυνηρo (βρioκεται oε ΥπoξεΙεq και xρoνιεq παΘoλoγiεq)
2. Tα απoΘ€ματα ε[vαι μικρα, δεν εΙναι ε0κoλo vα εvτoπιoτoOv
και δεν εiναι απoλυτo oτι Θα πoνoυv (βρ(oκεται oε oξε(εg παΘo-
λoγiεc).
Στηv τελευτα(α περ(πτωση δεν €1ει υπαρξει αρκετoq xρovoq να
oxηματιoτεΙ 6να απoΘεμα πoυ μπoρε( να ι!ηλαφηΘεΙ η εντoπι-
oτε[. Σε αυτη την περiπτωoη Θα καvαμε reflex για να βρo0με τηv
ευαιoΘηo(α περιoooτερo παρα τo iδιo τo απoΘεμα. Διδαoκει τoν
επαγγελματiα vo εξερευνηoει τηv oxdοη τηζ ανισoρρoπiαq βα.
oιζoμενog oτo μ6γεΘog, κινητικoτητα και o0vδεoη με αλλo ιoτo
τoυ απoΘ6ματoζ. ΔEN ε(ναι oυνδεδεμdνα με μUζ Kαι τ€νoντεg
oτιg βαθ0τερεg oτρΦoειq.
Για vα επικυρΦoει τηv αναμειξη τoυ KNΣ oτo Pεφλεξoλoγικo ερ€-
Θιoμα €κανε μελ6τεζ με ηλεκτρoεγκεφαλoγραφημα (EEG) oπoυ
oυν6κρινε τιq αλλαγ€q oτo πλατog Kι)ματoζ των αoΘεvΦν πoυ
δεxoντoυoαν Pεφλεξoλoγiα. Σε κdπoιo oημεΙo τo EEG €δειξε κΟ-

ματα πoυ αλλαζαv απo αλφα oε Θητα και δ€λτα με τηv εφαρμoγη
PεφλεξoλoγικΦv τεxνικΦν. Aυτo εξηγεi τιq καταoταoειq βαθειdq
1αλαρωoηg Kαι ευεξiαζ πoυ βιΦvoυv oι δ€κτεg τιg Pεφλεξoλoγ(-
αζ.
Θ Copyright 2009 Jesus Manzanares, M.D. A|| Rlghts Reserved.
Permission to reprint any portion of this study must be requested
Ιn \νritin g. http://www.Ma nza na resMethod.com
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o Dr. Manzαnοresγεννηθηκεoτιg27 oκτωβρioυτoυ 1 959 oτην Bαρ-
κελιbν η. Aπoφo[τoq τηq l ατρικηg κα ι Χειρaυ ργ ικηq τoυ Autonom ou s

University of Bαrcelonα τo 1982. Ειδικε0εται oτην Γενικη lατρικη,
oμoιoπαΘητικη και Pεφλεξoλoγfu.'Εyει μιληoει oτα ακ6λoυθα oυνi-
δρια:
. Fourth Εuropeαn Conference of Reflexology oτo odense, 2000'
. Reflexology Associαtion of Americα - RAA Conference στo
Νewport, Rl (USA) τoν Aπρ[λιo τoυ 2002
. Conference of Aesthetic Medicine Sorel oτην BαρκελιΙlvη τoν
oκτιΙlβριo τoυ 2002,
. Conference of lCR (lnternationαl Council of Reflexology oτην Tζα-

μαkα τoν Σεπτiμβριo τoυ 2002
. Kαι oτo Anαheim, CA Σεπτtμβριog 2009,
'Εμαθε 

για την Pεφλεξoλoγiα τo 1 975, iνα yρ6νo πριν ξεκινηoει τιg
oπoυδtq τoυ oτην lατρικη' H γιαγιd τoυ υπtφερε απ6 ρευματιoμo0q
και η καταoταση τηζ yειρoτiρευε δημιoυργιbνταg μαλιoτα και
tνα γαoτρoδωδεκαδακτυλικo iλκog απ6 τα αvτιφλεyμoνωδη πoυ
tπαιρνε. l-1 γιαγιd τoυ ξεκiνηoε Pεφλεξoλoγiα και μετα απ6 κdπoιεq
oυνεδρ|εg iνιωoε βελτfuoη, o ιατρ6q εντυπωoιαoμiνoq ζητηoε tvα
Pεφλεξoλoγικo yαρτη απ6 τoν επαγγελματiα, Θυμdται o ιατρoq oτι
απ6 την πρcbτη oτιγμη τoν αμφιoβητηoε τoν ydρτη, πoλλα απo τα
σημεια ερχoνταν oε αντ(θεoη μετην ανατoμ[α τoυ oιbματoq, ωoτo-
oo δεν μπoρo0oε να μην αναγνωρ[oει τηv βελτiωoη τηq γιαγιαq
τoυ' So begαn his investigοtion into the Science of reflexology, o Dr,

Μοnzαnares oρ[ζει την Pεφλεξoλoγh ωg ανακλαoτικη τεyνικη διi-
γερσηζ συγKεKριμtvηq περιoyηg τoυ πoδιoιj, τo oπo[o Θα παραγει
μ(α νειjρo-βιoyημικη δραoη πoυ tyει μ[α γενικη η μερικη απηxηoη
oτooΦuα,.
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Περiλη ιp η τωv απoτελεoμdτωv
για κdΘε ερΦτηoη ξε1ωριoτd:
Aκoλoυθo0ν περιληπτικα τα απoτελ€oματα τηζ €ρευναζ. ooot επιθ"
μoι]V τo πληρη στoιXεiα 28 σελiδωv με πiναKεζ. διαγραμματα Kαι σUγκρι
τικα oτoιxεiα, μπoρo0v vα ζητησoUV Vα τoυq απooταλλo0v με e-mai|,

.l. ΠΦζ πληρoφoρηΘηκατε για τιq Σ.E.Θ;
Aπo: φiλo: 650/o, βιβλio: 90lo, internet: 5olo, περtoδιKo: ,160/o, 

ραδι-
oφωvo: '1%, τηλεoραoη: 60lo

2.'E1ετε δoκιμαoει κdπoιov απo τoυq ΣυμπληρωματικoΦζ /
Eναλλακτικoιiζ τρ6πoυq Θεραπε(αq;
Ναt: 840/o, oγι:16Ψo
Για oooυg απαvτηoαv Θετικα oτo παραπανω εριbτημα, ακoλo0-
θηoε η υπoεριi,lτηoη 2β:
2β. Πoια μ€Θoδoq/Θεραπεiα ηταν αυτη; βλ€πε π[vακα ,1.

2γ. Eφαρμ6ζoνταq αυτη τη Θεραπεiα €1ετε δει κdπoια απo-
τελ€oματα;
Nαι: 980/o, 

,oγι:20lo

2δ" Eαν απαvτηoατε NA| βαΘμoλoγηoτε απ6 τo 1 €ωq τo 5
π6oo ικανoπoιημ€νoι μεivατε απo τo απoτ€λεoμα
Πoλ0 καλα: 670/o'Κα)'α:280/o, Ιι4dτρrα: 5%

3. Σε π6oo 1ρoνικo διdoτημα ξεκiνηoε να €1ει απoτελ€oμα-
τα η Θεραπεiα oαq;
Aμεσωζ: 400/0, 

,1 
εβδoμαδα:190/o, 2 εβδoμαδεq:12olo, 3 εβδoμα-

δεq6a/ο,1 μηvα: 
,1 

0οlo, 2-4 μηνε9: 13o/o

4' o Θεραπευτηq πoυ εμπιoτευτηκατε ηταν oυμβατικ6q η μη
oυμβατικoξ ιατρ6ζ;
|ατρog: 31 7o, Mη ιατρoq: 690/ο
,E1ει oημαoiα για εodζi: Δεv iXει:74o/o,'Εyει:26o/o
5. o Θεραπευτηg oαq ε(ναι εγγεγραμμ€vog oε κdπoιo ΣΦλλo-

γo στην Eλλdδα η τo εξωτερικ6;
EΙvαι: 930/o, Δεv εivαt: 70lο
.E1ει oημαoiα για εodζ; ,ΕXει: 

600/o, Δεν tyει:34o/o
6. Tα φdρμακα d τηv αγωγη oαq τηv πρoμηΘε0εoτε απ6
κιiπoιo φαρμακεio ti ιiλλo καταoτημα;
Φαρμακεio: 80Ψo, Αλλo καταoτημα: 200lo

7. Γιατ[ πρoτιμηoατε μια Συμπληρωματικη/Eναλλακτικη
Θεραπεiα αvτi τη oυμβατικιi ιατρικη;
Aδιdξoδo: 960/o, oικovoμικo(λoγoι: 40lo - Συμπληρωματικd απα-
vτηΘηκαv τα εξηq: AξιoπιoτΙα: 240lo, Kαλ0τερη αvτιμετιbπιoη:
1 3%, Xωρig παρεv€ργειεq: 260lo, ΦυσιKη μ€Θoδoζ: 

,]8οlo

8. Γνωρiζετε 6τι oε Eυρωπα.iκ€q ri και dλλεq 1ιilρεg κdπoιεq
απ6 τιζ Σ.E.Θ €1oυv αvαγνιυριoτεi;
Nαι: 78%, oxι: 22Ψo

9. Σημειωστε τιζ Θεραπεiεq πoυ oαq εiναι πιo γvωoτ€q.
oμoιoπαΘητlκη:,1 3%, Bελovιoμ6g: 1 00/o, Pεφλεξoλoγiα: 90lο,

ΨυxoΘεραπεiα: 8a/ο, Aρωμ/πεiα: 8o/a, Shiatsu: 70lo, BoταvoΘερα.
πεΙα:60/o, |αματα Bach: 5οlo, Χειρoπρακτικη: 50/o, |ριδολoγ[α: 40lo,

Τhai massage: 40lο, OυτoΘεραπεiα: 3olo, Ayurveda: 30lo, Π.K.|: 30/o,

Kραvιo|ερη: 27o, Συoτημικη 20lo, AvΘoθεραπεiα 20lo, oμoτoξιKo-
λoγiα: 10lo, Bowtech: ,]ο/ο

.| 0. Νoμ(ζετε 6τι Θα βoηΘo0oε η αvαγvΦριoη εκλαiκευμ€-
vων βιβλiωv για τηv καλιiτερη καταv6ηoη των Σ.E.Θ πoυ
δεv γνωρiζετε;
Nαι: 89olo, 

,oγι: 
] 10lo

1 1: Θεωρεiτε απαρα.τητη τηv ΘεσμoΘΞτηση των Σ.E.o. στηv
Eλλdδα για την αoφ6λεια τoυ πoλiτη;
Nαι: 860/ο, oγι: 140lo

1 2. To κρατικ6 o0oτημα υγε(αq oαq ικανoπoιεi;
Nαι: 40lο, oxι: 960lo
'l 3. Γvωρiζετε 6τι κdπoιεq Σ.E.Θ εφαρμ6ζoνται oε κdπoια
γvωoτιi κρατικα νoooκoμεiα;
Nαι: 370lo, 

,oγι: 
63οlo

1 4. Σε ενδεx6μενη νooηλεiα oαg Θα πρoτιμo0oατε την
εφαρμoγη μιαq oυμπληρωματικηq Θεραπε(αζ (σε συvδυα-
oμ6 με τη φαρμακευτικη σαζ αγωγη);
Nαι: 957o, oxι: 50/o

1 5. Noμiζετε oτι Θα oαq βoηΘo0oε oε πρooιυπικ6 επiπεδo η
εκπαiδευση oαq oε κdπoια Σ.E'Θ.;
Nαι: 770lo, oyι: 230lo

1 6. }| εκπαiδευoη σαζ σε σεμιναριακ6 επiπεδo Θειυρεiτε 6τι
μπoρεi να σαζ βoηΘηoει να εξαoκεiτε επαγγελματικd την
Θεραπεiα αυτη;
Nαι: 57%, oxι:430lo
1 7. oα Θελατε oι Σ.E,Θ. απo τα αoφαλιoτικd ταμεiα τηq

xΦραζ;
Ναι: 980/o, oγt: 20lo

EPEγNA ΓIA THN AΞIoΛoΓHΣH TΩN

ΣγMΠΛHPΩMATIKΩN & ENAΛΛAKTIKΩN ΘEPAΠEIΩN ΣTHN EΛΛAAA
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Π[vαΚαζ 1 ' o παραπανω π[ναKαζ απoτελει απ6δ0ση επιτηζ o/ο τoυ μtσoυ 6ρ0υ πρoτ[μηoηq εvαΜακτικιiιν θεραπειtbν

l{ €ρευvα oλoκληρΦΘηκε
H Eλλdδα €1ει τα δικιi τηζ στoιxεiα!

Σ1ετικιi με τηv €ρευvα:
H υπooτηριξη oλωv τωv παραγ6vτωV πoυ αvτι.
ληφΘηκαv και αξιoλoγηoαv αυoτηρα τον oτo-

xo μαq, oημερα μαg δivoυv τηv δυvατoτητα vα
τoλμ11ooυμε για πριi,lτη φoρd οτηv Ελλdδα την
δημooiευoη τωv απoτελεoμdτωv μιαq €ρευναq

για τηv αξιoλ6γηoη τωv Σ,E.Θ oτη 1ιbρα μαq.
o Σκoπ6ζ τηq 6ρευvαq: Tην τελευταiα δεκα-
ετiα εvιb αλλεq 1d]ρεq oτην Eυριbπη €xoυv πε-

ραoεt oε €να καλd oργα-vωμ€vo και,bτεγαvo,,
oxημα για τιq Σ.Ε.Θ, η Eλλαδα παραμεvει oταoι
μη με σημαVτικη i,λλειι,|,lη πληρoφoρησηζ πρoζ
τov πoλiτη. F1 oμdδα μαq δεν οταματ6 oτιq εκ-
δoτικfζ τηζ επιδιωξειζ, και Θεωρεi απαραiτητη
τηv πρooπαθεια oυλλoγηq περιοooτερωv και
πιo ε0oτoxωv δεδoμεvωψ καVoVταζ €τoι τov
τiτλo Ho|istic Life Evαv εvεργo παραγovτα οτo

1ιbρo τηq υγε(αg. H oυλλoγη τωv δεδoμ€vωv
αυτι,]v Θα μπoρεσει vα μαq oδηγηoει oε oυμπε-
ρdoματα πoυ θα αφoρo0v τα κεvd πληρoφo-
ρησηζ πoυ dxει o,Eλληvαq πoλiτηq oxετικα με
τιζ Σ.E.Θ. Τo ερωτηματoλoγιo αυτ6 τo θεωρo0.
με €vα πριi.lτo μικρo αλλα oημαvτικo βημα απ6
μια oειρd oργαvωμdvωv βηματωv με στdxo τηV
καλΟτερη πληρoφ6ρηoη.
H β6oη δεδoμ€νων: To ερωτηματoλoγιo κυ-
κλoφoρηoε για d,vα iroq και oτη oυvεxεια τα
oτoιxεiα αναλ0θηKαv Kαι ταξιvoμηθηκοv. Στη
oυv€xειo. τo υλικo αυτo θα περαοει τα o0νορα
ιηq Eλλαδαq. Σαv πριbτη επioημη iρευvα για
τov Eλλαδικ6 xιbρo θα μoιραστεi oε Ευρωπα-
ΤκoOq oυλλ6voυq τωV Σ.E,Θ oι oπoioι εδιil και
καιρ6 μαq €xoυν ζητηoει περιoo6τερα oτoι1εiα
πoυ θα αφoρo0v την εξiλιξη τoυ oυγκεκριμε-
νoυ κλdδoυ oτη 1ιbρα μαg.
H Υπooτηριξη: Σε αυτη τηv πρooπ6θεια ε[.

χαμε τηv oυμπαρdoταoη μη κυβερvητικιbv
oργαvιilοεωv oυλλoγωψ εταιρειιi-lv και σωμα-
τεiωv πoυ πρooφ6ρθηκαv να διανεiμoυv τo

oτην Ελλdδα

ερωτηματoλ6γιo. Eδιb θα πρ€πει vα τoνiooυμε
6τι τo ερωτηματoλoγιo yαiρει τηv υπooτηριξη
τoU European Forum for compΙementary &
A|ternative Medicine τoυ oργαvιoμoO τηq Eυ-

ρωπαΤκ(q 
.ΕVωσηζ 

για τηv υγεiα (www.epha-
org), 6πoυ και μαq βoηΘηoε για τηv oOvταξη
τηq δoμηq τoυ.
Δι6ρκεια: H παρo0oα δημoo[ευοη απoτελεi
τα απoτελ€oματα απ6 τηv €ρευvα πoυ πραγμα-
τoπoiηoε η oμdδα τoυ περιoδιKo0 |loΙistic Life
oε oυvεργαoiα με τιζ εKδ6σειζ ΕΤRA PubIishing
κατd τηv διdρκεια τoυ €τoυq 2008. Πιo oυγκε-
κριμ€να, η €ρευvα ξεκ(νηoε τηv 1 η |αvoυdριoυ
τoυ 2008 και 6ληξε την 20η Δεκεμβρioυ τoυ
2ο08.
To ερωτηματoλ6γιo βdoει τoυ oπoioυ πραγμα-
τoπoιι]Θηκε η €ρευvα oυvταxθηκε με τηv βoη.
Uεια τoυ tFιAlvι .

Περιβαλλoν τηg €ρευvαq: l-1 dρευvα oτoxευοε
oτηv ouλλoγη πληρoφoριιbv μ€oα απ6 τov ηδη
υπdρxovτα xιbρo των Σ.E.Θ. Σε αυτ6 τov oτ6xo
μαq βοηθηoαv αρκετd oωματε[α, o1oλ€q, κ€.
vτρα Θεραπε[αq τα oπoiα και ευxαριoτo0με για
τηv υπooτηριξη και τη oυμπαρdoταση τoυζ.
Hλικiεq: l-l €ρευvα πραγματoπoιηθηκε oε 6 βα-
oικdq ηλικιακεq περιoδoυq: 15-25, 25-35' 35-45,
45-55' 55-70' 70-85. Υπηρξαv ερωτηματoλ6για
τα oπoiα ηταv αρτια ουμπληρωμεvα απo πρo-
σωπα τα oπoiα δεv εixαv oημειιboει την ηλικiα
τoυq. Για τo λ6γo αυτ6, xωρ(g vα θ€λoυμε vα
μειιi.looυμε τηv δυvαμικη τηq Eρευvαq oυμπε-
ριλdβαμε τα δεδoμ€vα τωv ερωτηματoλoγ[ωv
αυτιilv με την €νδειξη <Χωρ(g ηλικiα>.
Aστoxiα: Kατα τηv αvαλυoη και καταμ€τρηoη
τωv ερωτηματoλoγ[ων διαπιoτιi,lθηκαv και dκυ-

ρα ερωτηματoλ6για oτα oπoiα δεv υπηρxαv
oυμπληρωμ€vα τα oτoιxεiα τoυ εvδιαφερ6με.
νoυ πρooιbπoυ. Aυτd τα ερωτηματoλ6για δεv
τα oυμπεριλαβαμε oτηv €ρευvα.
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oι Eυρωπαioι
θα ωφεληΘoOv απo τo v€o
δiκτυo για τηv

=ΞΞ==?=Ξ=.:.

εριoooτερoι απo 100 εκατoμμ0ρια πoλ(τεζ oτηv EυρωζΦνη ε(ναι
τακτικoI xρηoτεg ΣEΘ (ΣυμπληρωματικΦν _ Evαλλακτικιi-lν Θερα.
πειΦv), αλλα υπαρxει μ(α oημαvτικη 6λλειι!η xρηματoδoτηoηq

Kαι επιστημoνικηg oυvεργαo(αζ oε αυτo τoν τoμ€α oυγκρινoμενo με την
oυμβατικη ιατρικη.
Tιilρα, πρoq oφελog τηq υγεiαg και αoφαλειαg των πoλιτΦν €vα Ευρωπαi.
κo πρoγραμμα oυνεργαoiαg Θα δημιoυργηoει dναv παvευρωπα.[κo oδικo
xαρτη πoυ oυμπεριλαμβαvει τιg πρoυπoθ6oειg για μελλoντικη €ρευνα
oτιζ ΣEΘ oτην Eυρι,i.lπη.

Τo 3ετ€ζ πρoγραμμα oνoμαζεται, CAMbrella (oμπρdλα ΣΕΘ) xρηματoδo-
τεiται με oxεδoν 1,5 εκατoμμ0ρια ευριb απo την ευρωπα.iκη επιτρoπη και
Θα αρx(oει τov |ανoυαριo τoυ 2010.
Θα oυvτoviζεται απo τo Movαxo με τηv υπooτηριξη μιαq oμαδαg δια1εΙ-

ρισηζ συμπεριλαμβανoμ6νoυ τoυ Prof. Benno Brinkhaus
Aπo τo Charit6 Ber|in καιτηg Bavarian Research A||iance GmbH.
CAMbre||a oημαiνει μ(α oμπρελα ερευvητικΦν πρoγραμματωV στηV σU-

μπληρωματικη και εvαλλακτικη |ατρικη.
,,o oτoxoq μαg ε(vαι να δημιoυργηooυμε dνα δiκτυo Eυρωπα,[κΦv ερευ.
νητικΦv ινoτιτoΟτωv oτιq ΣEΘ ενιoxΟoνταq τηv διεΘνη oυvεργαoiα. oι 8

oμαδεq εργαoiαg τηq CAMbre||a Θα εoτιαζovται oτην oρoλoγ(α, voμικ(
ρΟΘμιoη, τιg αvαγκεg των αoΘεvΦν, τoν ρoλo τωv oυνεδριΦν ΣEΘ oτα oυ-
oτηματα υγεiαq και τηv ερευVητιKη μεθoδoλoγ(α,,oπωζ λ6ει o κΟριoq oυ-

vτoνιoτηq Dr. Wo|fgang Weidenhammeη Kdντρo για τηV θρευvα oτην
oυμπληρωματικη |ατρικη, Τech nische U niversitδt, Moναxo, Γερμανiα.
,,Θα αvαπτOξoυμε μiα oλoκληρωμθvη αντiληι}η τηg παρoΟoαg κατα-
oταoηg των ΣEΘ oτην Eυρωπα.ικη €vωoη τo oπo(o Θα λειτoυργηoει οαν
6να oημε[o εκκ(vηoηg για μελλoντικθq ερευνητικ€g δραoτηριoτητεg,l
|-i ερευνητικη oμαδα απoτελε(ται απo 10 επιoτημovικoυg oργαvιoμoΟq
απo 1 2 ευρωπαικ€c Xιiρεq. To πρoγραμμα υπooτηρ(ζεται απo μiα oυμ.
βoυλευτικξ επιτρoπη η oπoΙα ανακλα τoυq oxετικoυq ενδιαφερoμε-
voυζ oργαVισμo0ζ oι oπoioι περιλαμβανoυν αoΘενεiq, επαγγελματiεg,
παρoxoυg και καταvαλωτ6g.
,,To 2008, η ευρωπα.iκη επιτρoπη ανακo(vωoε για πρΦτη φoρα μiα xo-
ρηγiα oτov τoμ6α των ΣΕΘ oτo πλαioιo τoυ 7oυ πλαιo(oυ πρoγραμ.
ματog (7th Framework Programme). H xρηματoδoτηση τηζ CAMbre||a
επιβραβε0ει τιg πρooπαθειεq αμ€τρητων Eυρωπα.iκιbν πρωτoβoυλιιbν
και oργανιoμcbv και oργαvισμιilv πoυ dφεραν oτo Eυρωπα.iκo επ(κε-
Vτoo τιc ΣEΘ,,λεει o Dr. Weidenhammer. l

http://ca mbrel la.eu/ca.htm I

http://cambrella.eu/press/001 -2009-01.1 2.09.pdf

Press Contact
Dr. Bettina Reiter
Akademie fuη Ganzheitsmedizin SanatoriumstraBe 2, 1,t 40 Wien,
Austria
P + 43 1 879 42 65 / reiter@gamed.or.at / www.cambrella.eu
A pan-European research net\,νork for compIementary and a|ternative
medicine CAM
Funded bythe European Commission - Seventh tramework Programme
FP7-HEALTH-2009 - 241 951
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