
 

 

ΗΛΔΚΣΡΟΒΔΛΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΑΙΘΗΣΙΚΗ 

1. Ανηιμεηώπιζη πςηίδων πποζώπος: 

Γίλεηαη κε 15 ζπλερείο ζπλεδξίεο (3 θνξέο εβδνκαδηαίσο), θαη γηα "ζπληήξεζε" 

επαλαιακβάλεηαη ε-δηαδηθαζία, κία θνξά κεληαίσο. Ξεθηλάκε κε θαζαξηζκό ηνύ 

ιαηκνύ θαη ηνύ πξνζώπνπ, θαη κε ρξήζε ηνύ ξόιεξ. 

Γνπιεύνπκε ζην. ιαηκό κε θηλήζεηο ηνύ ξόιεξ πξνο ηα θάησ, θαη έπεηηα ζην 

πξόζσπν (πξώηα ζηε κία ηνπ πιεπξά θαη ύζηεξα ζηελ άιιε), κε θηλήζεηο από ηε 

κεζαία γξακκή, πξνο ηα πιάγηα. 

Γηα ηε κύηε: μεθηλάκε (κε επαλαιήςεηο) από ηελ πεξηνρή αλάκεζα ζηα θξύδηα κε 

θίλεζε ραιαξή πξνο ηα θάησ, θαη αλέβαζκα πηό έληνλν, ζηελ θίλεζε πξνο ηα 

πάλσ. 

ην. .κέησπν δνπιεύνπκε κε θηλήζεηο αξηζηεξά-δεμηά, θαη πάλσ- θάησ. 

Δπίζεο, κε ην ξόιεξ θάλνπκε "γέκηζκα" ησλ.. ξπηίδσλ (ηηαιηθή κέζνδνο), κε 

επαθή θαηά κήθνο ηνπο. πλερίδνπκε δνπιεύνληαο πάλσ ζηελ πεξηνρή ησλ 

ξπηίδσλ, κε ην πνιύ-ειεθηξόδην. 

Καηόπηλ, αθνινπζεί βεινληζκόο κε ην απιό ειεθηξόδην, ζηα εμήο βεινληζηηθά 

ζεκεία (20 sec γηα θαζέλα από απηά): 

LI 17, BL 10, CV 22-24, St 4-2-8, BL 1-2, GB 1-7-14, ΣΗ 23. 

2. Θεπαπεία ακμήρ (θλύκηαινα): 

GV 4, BL 23-22-20-18-13, KD6, CV 12, Liv 14, LU 1. 

3. Βεληίωζη ηηρ επιδεπμίδαρ: 

BL 23-22, St 9, KD 3, CV 12, ΣΗ 4. 

4. Αποσπωμαηιζμόρ θακίδων δέπμαηορ: 

GV 4, BL 23-22, CV 7-12-17, KD 3, ΣΗ 4. 

5. Ππόζδοζη ζηιλπνόηηηαρ ζηα μαλλιά: 

BL 23-22, CV 4-7-12-17, ΣΗ 17, BL 10-7, GV 21-20, KD 3, ΣΗ4. 
6. Αύξηζη ηού όγκος ηού ζηήθοςρ: 

BL 17-15-14-13, GV 12, CV 4-12-14-17, St 25, KD 23, Sp 18, GB 22-23, LU 1 

(γηα 40 sec θάζε ζεκείν). 

Δπίζεο βεινλίδνληαη θαη ηα {LI 9, St 33-34}, γηα ζπ ζθίμε θαη εμηζνξξόπεζε (αλ 

ην ζηήζνο είλαη κηθξό λα κεγαιώζεη θαη αλ είλαη κεγάιν λα κηθξύλεη - όζν βέβαηα 

ην επηηξέπεη ν νξγαληζκόο). Σα απνηειέζκαηα, πξέπεη λα αξρίζνπλ λα θαίλνληαη 

πξηλ από ηελ 6ε θνξά. πληζηνύκε ζηε γπλαίθα λα δηεγείξεη θαη ε ίδηα θαζεκε-

ξηλά κε ην ρέξη ηα ζεκεία {LI 9, St 33-34}, κε σξνινγηαθή πεξηζηξνθή γηα 

αύμεζε, θαη αληησξνινγηαθή πεξηζηξνθή, γηα κείσζε ηνύ όγθνπ ηνύ ζηήζνπο. 

Γηα κείσζε ηνπ όγθνπ ηνύ ζηήζνπο, ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ίδηα βεινληζηηθά 



 

 

ζεκεία, ηα νπνία όκσο δηεγείξνληαη γηα 30 sec. 

Η κέζνδνο κπνξεί λα δώζεη απνηειέζκαηα, κέρξη ηελ ειηθία ησλ 60 ρξόλσλ. 

7. Μείωζη ηού ζωμαηικού βάποςρ: 

BL60-57-54-50-23-22, KD 1-3, Sp 8-10, St 34, GB 29, CV4-12, LU 1 

8. Αύξηζη ηού ζωμαηικού βάποςρ: 

Χξεζηκνπνηνύληαη ηα ίδηα ζεκεία κε απηά γηα ηε κείσζε ηνύ ζσκαηηθνύ βάξνπο, 

θαη επί πιένλ ηα: CV.6-7, γηα ηελ απνξξόθεζε ηεο ελέξγεηαο από ηηο ηξνθέο. 

Απηά ηα δύν ζεκεία, κπνξεί λα ηα δηεγείξεη πεξηζηξνθηθά (δεμηόζηξνθα) κε ην 

ρέξη θαη ν ίδηνο ν ελδηαθεξόκελνο γηα 1-2 min κεηά από θάζε γεύκα, αιιά θαη 

εθηόο ηνύ ρξόλνπ ησλ γεπκάησλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΗΛΔΚΣΡΟΒΔΛΟΝΙΜΟ. 
ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΑΙΘΗΣΙΚΗ 

Αδπλακία (βάξνπο): CV-6, CV-7. 

Αθκή: LU-7, LI-4, GB-39. 

Γακπώλ θηξζνί - νηδήκαηα: Liv-3, Liv-4, St-6, ζεκείν αθξηβώο 

πάλσ από ηελ επηγνλαηίδα. 

Δέρμαηος λεύκη: BL-54, ζημείο ζηη 

ρατιαία πηστή ηού μεζαίοσ δακηύλοσ ηού 

τεριού. 

Γέξκαηνο εμαλζήκαηα: BL-54, LI-7, ΣΗ-9. 

Δπξπαγγία πξνζώπνπ: SI-7, ΣΗ-6. 

Κάισλ & ζθιεξύλζεσλ πξόιεςε: Liv-2, St-44, St-43. 

Κνηιηαθήο πεξηνρήο πεξηπνίεζε: SP-3, LI-7, St-44, GB-41. Κνηιηάο ξαβδώζεηο: 

SP-6, Liv-13. 

Κνθθηλίιεο πξνζώπνπ: St-41, St-15. 

Κξεαηνειηέο: CV-4, LI-10, St-38, ζεκείν ζηε ξαρηαία πηπρή ηνύ κεζαίνπ 

δαθηύινπ ηνύ ρεξηνύ. 

Κπηηαξίηηδα γινπηώλ (1): GB-30, BL-31, 32, 28, 29, 48, 49. Κπηηαξίηηδα 

γνλάησλ(*): SP-9. GB-33. 

Κπηηαξίηηδα κεξώλ(*): St-32, ζεκείν ζηε κέζε ηνύ κεξνύ, εκπξόο 

από ην BL-51. 

Μαιιηά άζπξα: BL-54, GB-34. 

Μαιιηά μεξά ή ιηπαξά: LU-7, LI-4. 

Μαιιηώλ αισπεθία: St-15. 

Μαιιηώλ πηώζε: BL-54. GB-34. 

Μαύξα ζηίγκαηα πξνζώπνπ: BL-12 Νύρηα σξαία: Liv-8, GB-40. 

Παρπζαξθία: SI-5, St-36, GB-25. 

Πξόζσπν μεξό ή ιηπαξό: LI-4, KD-6, LI-11. 

Πξόζσπν ρισκό ή γθξίδν: LU-9, GB-39, St-40. 

Ρύζκηζε βάξνπο: LU-9, KD-6. 

Ρύζκηζε ύςνπο: SP-3, SP-7. 

Ρπηίδεο βξαρηόλσλ: LI-14, ΣΗ-13, LI-15, ΣΗ-14. 

Ρπηίδεο ιαηκνύ: SI-8, SI-12. 

Ρπηίδεο κεηώπνπ: GB-I4, GB-1, ΣΗ-23. 

Ρπηίδεο κύηεο: LI-20. 

Ρπηίδεο - ζαθνύιεο - ζηα κάηηα: BL-1, BL-2. GB-1, ΣΗ-23, St-7, 

ζεκείν πάλσ ζηε κέζε ηνύ θξπδηνύ, θαη δύν ζεκεία 0,5 cun εθαηέξσζελ ηνύ St-1. 

Ρπηίδεο ζηόκαηνο-ρεηιηώλ: St-4, LI-19, CV- ηήζνπο πεξηπνίεζε: St-33, LI-10. 

Σόλσζε πεξηνρήο θξπδηώλ: BL-2, GV-24, GV-5. 

                     

1Σν πιήξεο πξόγξακκα γηα θπηηαξίηηδα, γίλεηαη κε "δνύιεκα" ηεο ιεκθηθήο 

παξνρέηεπζεο, όπσο απηό πεξηγξάθεηαη ζην βηβιίν ηνύ Waldemar. ύκθσλα κε 

απηό, μεθηλάσ κε ην ξόιεξ από ην θάησ κέξνο ησλ πνδηώλ, θαη αλεβαίλσ πάξα 

πνιύ αξγά, ζηακαηώληαο γηα θάπνηα sec ζηα ζεκεία πνπ ππνδεηθλύνληαη ζην 

βηβιίν. 



 

 

Σόλσζε ζηα κάγνπια: St-2, SI-18, St-6. 

Σξηρνθπΐα: LU-7, HP-6. 

Φαθίδεο πξνζώπνπ: ην κέζν ηεο ξαρηαίαο πηπρήο ηεο πξώηεο άξζξσζεο ηνύ 

κεζαίνπ δαθηύινπ ηνύ ρεξηνύ. 

Χηνλίζηξεο: ΣΗ-2.24,  

GV-26. 

 

 

 
 


