
ΗΛΕΚΤΡΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟΣ. ΚΑΙ ΚΑΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ (Κάπνισμα - 

Αλκοολισμός - Βοσλιμία - Ναρκωτικά) 

 

Γηα λα θαηαγξαθεί κία πξάμε ζηνλ εγθέθαιν ζαλ ζπλήζεηα, πξέπεη λα 

επαλαιεθζεί (ζε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα), θαηά κέζν όξν πάλσ από 30 θνξέο. 

ε απηέο ηηο θαηαγξαθέο, ζεκαληηθό ξόιν παίδεη ν ππνζάιακνο. 

' έλαλ εζηζκό, εθηόο από ηελ θαηαγξαθή ζηνλ εγθέθαιν, επηηειείηαη ζηνλ 

νξγαληζκό θαη κία ρεκηθή αληζνξξνπία. 

Έηζη κία μέλε νπζία (θαθεΐλε, ληθνηίλε, αιθνόι, εξσίλε, θιπ), θαηαιακβάλεη 

ζηνλ νξγαληζκό ηε ζέζε θάπνηαο άιιεο ελδνγελνύο νπζίαο, νπόηε αλ παύζεη λα 

γίλεηαη ε έμσζελ πξόζιεςε, δεκηνπξγείηαη πιένλ θελό ζηνλ νξγαληζκό, πνπ 

πξνθαιεί ην ζηεξεηηθό ζύλδξνκν. 

Ο ειεθηξνβεινληζκόο, βνεζάεη θαη ελεξγνπνηεί: 

1) Σε βηνρεκεία ηνύ. νξγαληζκνύ, ώζηε απηόο λα παξάγεη εθ λένπ ηηο νπζίεο ηνπ, 

πνπ ζηακάηεζαλ λα παξάγνληαη. 

2) Σνπο..κεραληζκνύο ελάληηα ζηηο. αιιεξγίεο. Ζ αιιεξγία είλαη έλαο 

κεραληζκόο ζπλαγεξκνύ, πνπ καο εηδνπνηεί γηα θάπνηα πθηζηάκελε αληζνξξνπία. 

Καη παξνπζηάδεηαη ζπλήζσο: 

α) Όηαλ ππεξδηεγεξζεί ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα, νπόηε θαη ε αληίδξαζή ηνπ 

είλαη έληνλε. 

β) Όηαλ ππάξρεη - ρσξίο λα ρξεηάδεηαη - ζηνλ νξγαληζκό θάπνηα νπζία, ζε κεγάιε 

(ηνμηθή) πνζόηεηα. 

γ) Όηαλ ν νξγαληζκόο δελ δηαζέηεη αληηζώκαηα, γηα θάπνην ζηνηρείν, πνπ 

εηζέξρεηαη ζ* απηόλ. Έηζη, αλ π.ρ. θάπνηνο δελ έρεη θάεη γηα πνιιά ρξόληα θξέαο 

(νπόηε ν νξγαληζκόο ηνπ παύεη λα δηαζέηεη αληηζώκαηα γη' απηή ηελ ηξνθή) θαη 

απνθαζίζεη λα μαλαθάεη, ζα παξνπζηάζεη αιιεξγηθά ζπκπηώκαηα. Αιιά ην ίδην 

έληνλα επίζεο αληηδξά ν νξγαληζκόο θάπνηνπ (κε πνλνθέθαιν, βήρα, εκεηό, θιπ), 

όηαλ πξσηνμεθηλάεη ην ηζηγάξν ή ην αιθνόι. 

3) Σηο ελδνξθίλεο, νπζίεο πνπ ηνλώλνπλ θαη εμηζνξξνπνύλ ςπρηθά θαη 

ζσκαηηθά. 

Καη ππάξρνπλ ηξηώλ εηδώλ ελδνξθίλεο: α) θαηά ηνύ θόβνπ, β) ππέξ ηεο 

θαιήο δηάζεζεο, θαη γ) ππέξ ηεο απηνπεπνίζεζεο. 

Ζ έθθξηζε ησλ ελδνξθηλώλ, «κπινθάξεη» κε ηνλ ιάζνο ηξόπν ζθέςεο θαη 

δηαβίσζεο, ή κεηώλεηαη κε ηε ρξήζε εμαξηεζηνγόλσλ νπζηώλ. Ο ει/βεινληζκόο 

(θαη εηδηθά ζηα 10 Hz), βνεζάεη απνδεδεηγκέλα ζηελ έθθξηζε ελδνξθηλώλ. 

4) Σα ελδνγελή πεπηίδηα (ακηλνμέα, έλδπκα). Σα έλδπκα (παξάγνληαη από ηα 

ακηλνμέα) είλαη ηα πεπηίδηα εθείλα, πνπ ζα παξάγνπλ ζσζηέο νξκόλεο, ζσζηό 

ηζηό, ζσζηή ηζνξξνπία ησλ θπηηάξσλ, ζσζηή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ 

ζπζηεκάησλ ηνύ νξγαληζκνύ. Οη δηάθνξεο εμαξηεζηνγόλεο νπζίεο, επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηα έλδπκα. Έηζη, όηαλ π.ρ. επεξεαζηνύλ ηα πεπηηθά έλδπκα, πξνθαιείηαη 

δπζπεςία. 

 Όκσο, εθηόο από ηελ πξναλαθεξζείζα βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη ν ει/βεινληζκόο, 

πξέπεη λα πξνζθέξνπκε θαη εκείο επί πιένλ ζηνλ ζεξαπεπόκελν: 

 Φπρνινγηθή ππνζηήξημε, ώζηε λα θηλεηνπνηεζεί θαη ν ίδηνο βνεζώληαο έηζη ζηελ 

απηνζεξαπεία ηνπ. Καη θηλεηνπνίεζε γη' απηόλ, απνηειεί ε ζεηηθή ππνβνιή, θαη ε 



ζεηηθή αληηκεηώπηζε ησλ πξαγκάησλ. Αλ έξζεη θάπνηνο γηα ζεξαπεία όρη γηαηί ην 

απνθάζηζε πξνζσπηθά, αιιά γηαηί πηέζζεθε από άιινπο, ηόηε θαη ηα ζεξαπεπηηθά 

απνηειέζκαηα ζα είλαη θησρά. Καη πξέπεη λα μέξεη όηη ζηελ αληηκεηώπηζε ηνύ 

εζηζκνύ, θαηά 50 % βνεζάεη ν ει/βεινληζκόο, θαη θαηά 50 % ε νπζηαζηηθή 

απόθαζε πνπ έρεη πάξεη ν ίδηνο ν ζεξαπεπόκελνο. Δπίζεο, πξέπεη λα ηνύ δεηεζεί 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, λα πεξηνξίζεη ζηαδηαθά όζν ην δπλαηόλ πε-

ξηζζόηεξν, ηνλ εζηζκό ηνπ. 

2) Βηηακίλεο: Δπεηδή όπσο αλαθέξζεθε, νη δηάθνξνη εζηζκνί κεηώλνπλ ή θαη 

αλαζηέιινπλ ηα πεπηηθά έλδπκα, δελ γίλεηαη ζσζηή αθνκνίσζε ησλ ηξνθώλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε βηηακηλώλ από ηνλ νξγαληζκό. Υνξεγνύκε επνκέλσο θαη 

ηηο ζρεηηθέο βηηακίλεο, αλά πεξίπησζε. 

Σστνότητα ηλ/βελονισμού: Σελ 1 ε εβδνκάδα 4 θνξέο, ηε 2ε εβδνκάδα 3 θνξέο, 

θαη από ηελ 3ε εβδνκάδα θαη κεηά, 2 θνξέο. 

Ο ρξόλνο εθαξκνγήο είλαη 40 sec ζην απηί, θαη 60 sec ζην ζώκα. 
1. Κάπνισμα (ληθνηηλίαζε): 

α) Δπηδησθόκελνο ζθνπόο ηεο ζεξαπείαο: Απνβνιή ηεο ληθνηίλεο, ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνύ Κ.Ν.., μύπλεκα ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ (γεύζε - όζθξεζε - 

όξαζε). 

β) πκπιεξσκαηηθή, βνή Βηηακίλεο A, Δ, C, Β complex (ληαζίλε, παληνζεληθό 

νμύ, ζεηακίλε, ξηβνθιαβίλε, ππξηδνμίλε, θνπαιακίλε), πνιιά ιαραληθά, 3-4 

θαξόηα εκεξεζίσο. 

γ) εκεία ει/βεινληζκνύ: 

Απηί: Δπηιέγνληαη ηα 2 πην επαίζζεηα ζεκεία, από ηα εμήο: άλσ θαη θάησ γλάζνο, 

πεξηνρή γνθνύ, πλεύκνλεο, θάξπγγαο, λεθξά, κύηε. 

ώκα: Λακβάλεηαη ηζηνξηθό ζπκπησκάησλ (βιέπε θαησηέξσ), θαη επηιέγνληαη ηα 

1-2 πην επαίζζεηα βεινληζηηθά ζεκεία, αλά ζύκπησκα: 

Πνλνθέθαινο: LI-4, GV- 24. LU-7. 

Εάιε: ST-40, GB-24. 

Αλεζπρία (ςπρηθή θαη ζσκαηηθή): HP-6, LI-4, Ht-7, GV-24. Αϋπλία: HP-6. 

Ht-7, GV-24. 

Γπζπεςία, ελεξγεηηθόηεηα, λαπηία: ST-36, HP-6. SP-8. 

Βήραο: ST-40, LU-4, LU-5. 

θηγκέλν ζηήζνο: HP-6, LU-7, LU-4, LI-13. 

Τγξή κύηε: GV-27. 

-> ε παξάθακςε όισλ ησλ αλσηέξσ, έλα γξήγνξν πξόγξακκα γηα θόςηκν ηνύ 

ηζηγάξνπ, είλαη: 

LI-4, LI-19, GV-20, εηδηθά ζεκεία αλάκεζα ζην νζηό ηεο κύηεο θαη ηα 

ξνπζνύληα, εηδηθά ζεκεία θάησ από ηα ξνπζνύληα. 
2. Αλκοολισμός: 

α) Δπηδησθόκελνο ζθνπόο ηεο ζεξαπείαο: Βηνρεκηθή θαη κεηαβνιηθή ηζνξξνπία, 

απνβνιή ηνμηλώλ, ςπρηθή ηζνξξνπία. 



β) πκπιεξσκαηηθή .βνήζεηα: ςπρνινγηθή, βηηακίλεο B-complex, πνιιά 

ιαραληθά, θαη ηδηαίηεξα ρόξηα – κπξόθνια, παδάξηα, αγγνύξηα. 

γ) εκεία ε ι/βεινληζκνύ: 

Απηί: Δπηιέγνληαη ηα 1 - 2 πην επαίζζεηα ζεκεία, από ηα εμήο: εγθέθαινο, 

ζπθώηη, λεθξά, ζπιήλαο, ζηνκάρη. 

ώκα: Λακβάλεηαη ηζηνξηθό ζπκπησκάησλ (βιέπε θαησηέξσ), θαη επηιέγνληαη ηα 

πην επαίζζεηα βεινληζηηθά ζεκεία, αλά ζύκπησκα: Τπεξβνιηθή εθίδξσζε: LI-4, 

Κ-7. 

Μεγάιε ςπρηθή αλεζπρία: SP-6, Κ-1, Κ-3, Ht-7, GV-26, HP-6, LI-4 Σαρππαικία: 

HP-6, HP-4, Ht-7. 

Δμάληιεζε: CV-4, St-36. 

Τπεξβνιηθή ζηειόξξνηα: GV-26, St-6, LI-4, St-40. 

Δκεηόο θαη λαπηία: HP-6, St-36, KD-1. 

Ξηλίιεο ζηνκάρνπ θαη δπζπεςία: St-36, SP-4. 

Έιιεηςε όξεμεο: CV-22, HP-6, LI-4, St-40. 

Γηάξξνηα: St-37, BL-10. 

Πνλνθέθαινο: LU-7. St-8, St-41, GB-20, GV-20, LI-4. 

Εαιάδα, θαη αδπλακία πξνζαλαηνιηζκνύ: GV-20, GB-20. GB-34. Τγξά κάηηα: 

St-8. 

Κπζηίηηδα: BL-54. 

 

Φαξκαθνκαλία - Ναξθσηηθά: 

α) Δπηδησθόκελνο ζθνπόο ηεο. ζεξαπείαο: Βηνρεκηθή ηζνξξνπία, απνηνμίλσζε, 

αλαλέσζε θπηηάξσλ. 

β) πκπιεξσκαηηθή βνήζεηα Βηηακίλεο (B-complex θαη C), δίαηηα θαη 

ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο. Μπξόθνιν, 

παληδάξηα, θαξόηα, ρόξηα, ζηαθύιηα, θεξάζηα, πνξηνθάιηα, ηξνπηθά θξνύηα. 

γ) εκεία ει/βεινληζκνύ: 

Απηί: Δπηιέγνληαη ηα 1-2 πην επαίζζεηα ζεκεία, από ηα εμήο: εγθέθαινο, ζπθώηη, 

πλεύκνλεο, ζηνκάρη. 

ώκα: Λακβάλεηαη ηζηνξηθό ζπκπησκάησλ (βιέπε θαησηέξσ), θαη επηιέγνληαη ηα 

1-2 πην επαίζζεηα βεινληζηηθά ζεκεία, αλά ζύκπησκα: 

Φπρνζσκαηηθή αλεζπρία: HP-6, LI-4, Ht-7, SP-1, SP-6, CV-14, GV-20, GB-20, 

GB-34, KD-1. 

Ναπηία: St-36, HP-6, KD-1. 

Πνλνθέθαινο: LI-4, LU-7, KD-1, GV-20, GB-20, GB-34, SI-3, ΤΗ-5, ST-8 Δμάληιεζε: St-36. 

Δκεηόο: St-36, KD-1, -6, -7, CV-12, CV-13. CV-14. 

Δληεξηθέο δπζιεηηνπξγίεο (δηάξξνηα, θνύζθσκα, θιπ): St-36, CV-10 CV-12. CV-

13, CV-14, HP-6, SP-6. St-25, St-40. 

Ρίγνο: GB-20. GB-34, TH-6, TH-5. 

Φσηνθνβία: St-8. 

Αϋπλία: HP-7, HP-6, Ht-7. 

Τγξά κάηηα: St-8. 



Σαρππαικία: HP-7, HP-6, CV-14. 

Τπεξβνιηθή έληαζε ιαηκνύ: SI-3, St-40. 

Νπρηεξηλέο εθηδξώζεηο: St-3. 

πρλννπξία - Οιηγννπξία: SP-6. 

Πόλνο ιαηκνύ: ΣΖ-6. 
 


