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ΡΕΦΛΕΞΟΛΟΓΘΑ 

Ο φξνο "Ρεθιεμνινγία" πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθή ιέμε "Reflex" πνπ ζεκαίλεη 

αληαλαθιαζηηθά. Δίλαη δειαδή ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κε ηα αληαλαθιαζηηθά 

ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ησλ άθξσλ θαη ζρεηίδνληαη κε 

νξηζκέλα κέξε ηνπ ζψκαηνο, φξγαλα, αδέλεο. Οη ζπγθεθξηκέλεο απηέο πεξηνρέο 

βξίζθνληαη ζηα πφδηα (πέικαηα θαη άλσ κέξνο πνδηνχ), ζηα ρέξηα (παιάκεο θαη άλσ 

κέξνο) θαη ζηα απηηά. 

Μέζσ ινηπφλ απηψλ ησλ "αληαλαθιαζηηθψλ πεξηνρψλ" ε ζεξαπεπηηθή αγσγή 

κπνξεί λα επεθηαζεί ζε φιν ην ζψκα. Απηή ε ζεξαπεπηηθή αγσγή ζπλίζηαηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ αζθνχκε πίεζε κε ηνλ 

αληίρεηξά καο ή κε θάπνηα εξγαιεία θαη θπζηθά πνηθίιιεη ε πίεζε θαη απηφ 

εμαξηάηαη απφ ην ζεκείν πνπ ζέινπκε λα δηεγείξνπκε, απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

άλζξσπν πνπ εθαξκφδνπκε απηή ηελ ζεξαπεία, απφ ην είδνο ηεο αζζέλεηαο 

θ.ιπ. Δμαξηάηαη θπζηθά θαη απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ζεξαπεπηή ξεθιεμνιφγνπ 
\ 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαιάβεη πνηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο ιεηηνπξγνχλ θαη πνηα 

φρη. Οη πεξηνρέο φπνπ ε πξνμελνχκελε αίζζεζε δπζθνξίαο είλαη κεγαιχηεξε 

ππνδεηθλχνπλ πσο ην κέξνο ηνπ ζψκαηνο πνπ ηνπο αληηζηνηρεί είλαη πεξηζζφηεξν 

εθηφο ηζνξξνπίαο απφ εθεί φπνπ ε δπζθνξία είλαη κηθξφηεξε ή αλχπαξθηε. 

Ζ ξεθιεμνινγία είλαη θαη δηαγλσζηηθή ηερληθή, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλαθάιπςε αληζνξξνπηψλ ζην ζψκα. Σφηε ν ξεθιεμνιφγνο 

κπνξεί λα αζρνιεζεί κε απηέο ηηο αληζνξξνπίεο πξνθεηκέλνπ λα ζεξαπεχζεη έλα επξχ 

θάζκα δηαηαξαρψλ. 

Ζ ξεθιεμνινγία κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκεχζεη πξνιεπηηθά γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ 

ζψκαηνο ζε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε. Όπσο φιεο νη ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο 

παξάδεηγκα ε Οκνηνπαζεηηθή, έηζη θαη ε ξεθιεμνινγία παξέρεη ζηνπο αζζελείο 

αξθεηφ ρξφλν γηα λα κηιήζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπο πνιιά 
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ζέκαηα κε ηνλ ζεξαπεπηή νχησο ψζηε λα γίλεηαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ αζζελνχο 

θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ. 

Ο ξεθιεμνιφγνο πξέπεη λα αληηκεησπίδεη θάζε αζζελή ζαλ κία μερσξηζηή 

κεκνλσκέλε πεξίπησζε ρσξίο λα ηελ γεληθεχεη. Πξέπεη κε ήζνο θαη επγέλεηα, κε 

ππνκνλή θαη θαηαλφεζε κε αλζξσπηά θαη ερεκχζεηα λα αληηκεησπίδεη ηνλ αζζελή 

ηνπ. Πξέπεη λα έρεη έθδειν θαη αιεζηλφ ελδηαθέξνλ γηα λα "θεξδίζεη" απφ ηελ αξρή 

ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ αζζελή, πξάγκα πνπ ζα βνεζήζεη θαηαιπηηθά ζηελ πξφνδν ηεο 

ζεξαπείαο. 

Θα αλαθεξζνχκε ειάρηζηα ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ξεθιεμνινγίαο. Οη Κηλέδνη 

ηνπιάρηζηνλ πξηλ 5.000 ρξφληα είραλ αξρίζεη θαη εθάξκνδαλ πνηθίιεο ζεξαπείεο κε 

άζθεζε πίεζεο. Δίλαη πηζαλφλ πσο εθείλεο νη κέζνδνη παξνπζίαδαλ αξθεηέο 

νκνηφηεηεο κε ηελ κνληέξλα ξεθιεμνινγία. 

Σεθκήξηα έρνπλ βξεζεί ζε πνιιά κέξε θαη ζε δηάθνξεο επνρέο. Παξάδεηγκα 2330 

Π.Υ. ζηελ Αλθακαρφξ ζηελ αράξα βξέζεθε πάππξνο ζε ηάθν γηαηξψλ. 

Σν 2000 πεξίπνπ Π.Υ. ν απηνθξάηνξαο ηεο Κίλαο Υνπάλθηη γξάθεη ζε βηβιίν ηνπ γηα 

ηελ ξεθιεμνινγία. 

ε Αίγππην, Αξαβία, Ηλδία ην 3000 Π.Υ. ληνθνπκέληα απφ ηάθνπο, ηνηρνγξαθίεο κε 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν κάιαμεο ζηα πέικαηα. Μεηαγελέζηεξα πνιιά πεξηζζφηεξα 

ληνθνπκέληα, έξεπλεο, ζπγγξάκκαηα, βηβιία φπσο 1582, έθδνζε ζηελ Δπξψπε γηα 

ηελ δσλνζεξαπεία ησλ Dr. Adamus θαη A’tatis. 

1690, νη Ηλδηάλνη Σζεξφθνη ρξεζηκνπνηνχλ κία κνξθή ξεθιεμνινγίαο. 

1834 αδειθνί Κίξιηαλ, αλαθάιπςε εηδηθψλ θσηνγξαθηψλ πνπ δείρλνπλ ηα 

ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία ηνπ ζψκαηνο. 

1913, Dr. William Fitzgerald κε ηελ κέζνδφ ηνπ, "ζεξαπεία δσλψλ" 
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1917, ζηηο ΖΠΑ εθδίδεηαη βηβιίν ζρεηηθφ κε ηελ δσλνζεξαπεία ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο απφ ηνπο γηαηξνχο William Fitzgerald θαη Edwin Bowers. Δπαλεθδίδεηαη 

επίζεο απφ ηνλ Dr. Joseph Riley απινπζηεπκέλν, εθιατθεπκέλν. 

1938, εθδίδεηαη ζηηο ΖΠΑ ηεο Eunice Ingham «Ηζηνξίεο πνπ κπνξεί λα ζαο δηεγεζεί 

ην Πφδη», θαζψο επίζεο επηλφεζε ηελ "Μέζνδν ηνπ πκπηεζηηθνχ Μαζάδ Ingham". 

1960, ε ξεθιεμνινγία εηζάγεηαη ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία απφ ηελ καζήηξηα ηεο 

Eunice Ingham ηελ Doreen Bavly, ε νπνία ίδξπζε θαη ζρνιή ξεθιεμνινγίαο. 

1975, εθδίδεηαη ζηελ Γεξκαλία ην βηβιίν ηεο Flanne Marquardt "Ρεθιεμνινγία. ε 

Εσλνζεξαπεία ηνπ Πνδηνχ". 

1978, εθδίδεηαη ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία "Ζ Ρεθιεμνινγία ήκεξα", ηεο Doreen 

Bavly. 

1980, ην 73% βάζε ζηαηηζηηθψλ κειεηψλ ησλ αηφκσλ πνπ αθνινχζεζαλ αγσγή 

ξεθιεμνινγίαο απέθεξε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Απηή ήηαλ κία πνιχ ζχληνκε θαη 

ειιηπήο αλαθνξά ηζηνξηθή ζηελ ξεθιεμνινγία. 

Σψξα φκσο, λα πάξνπκε απφ ηελ αξρή ην ηη είλαη ξεθιεμνινγία, πνπ ζηεξίδεηαη, πσο 

απνθέξεη απνηειέζκαηα θαη γεληθά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήλ. Δπίζεο ζα 

αλαθεξζνχλ ζην ηέινο θαη αξθεηά πεξηζηαηηθά αζζελψλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ 

ξεθιεμνινγηθά. Με παξάζεζε ησλ ηζηνξηθψλ ηνπο, ηνπ ηξφπνπ ζεξαπείαο, ηεο 

πξνφδνπ ζεξαπείαο θαη ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ. 

Δίλαη απνδεδεηγκέλν φηη ην αλζξψπηλν ζψκα "ρσξίδεηαη" ζε θάζεηεο θαη νξηδφληηεο 

δψλεο. Απηέο είλαη: Με αθεηεξία ηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε έρνπκε πέληε δψλεο θάζεηεο 

δεμηά θαη πέληε αξηζηεξά. Δπίζεο, απφ ην άλσ κέξνο ηνπ θεθαιηνχ έσο ηελ ιεθάλε 

ηέζζεξηο νξηδφληηεο πνπ ζα αλαθέξνπκε πσο νξίδνληαη. Γειαδή κπνξνχκε λα πνχκε 

φηη ην αλζξψπηλν ζψκα ε ξεθιεμνινγία ην έρεη "ρσξίζεη" αο κνπ επηηξαπεί ε 
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έθθξαζε, ζε αο πνχκε ηνκείο θάζεηνπο θαη νξηδφληηνπο θαη βάζεη απηψλ 

ιεηηνπξγνχκε "ζθνπεπηηθά" κε ζπληεηαγκέλεο. Οη ζεξαπείεο φπσο πξναλαθέξακε 

γίλνληαη θαη ζε απηηά θαη ζε πφδηα θαη ζε ρέξηα. Πξνηηκνχκε φκσο ηα πφδηα γηα 

ζεξαπεία γηα ηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

1.  Δίλαη ην πην εχθνιν ζεκείν ηνπ ζψκαηνο γηα εθαξκνγή. 

2.  Δίλαη ν κνλαδηθφο πφινο ελέξγεηαο ηνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο έξρεηαη ζε επαθή κε 

ηελ ελέξγεηα ηεο γεο. 

3. Δίλαη δέθηεο - δίνδνη ελέξγεηαο. 

4. Λφγσ ηνπ βάξνπο πίεζεο θαη ηεο ηξηβήο είλαη επλντθέο νη ζπλζήθεο ζπζζψξεπζεο 

ηνμηθψλ θξπζηαιιηθψλ απνζεκάησλ. 

5. Δίλαη εχθνιν λα θαηαιάβνπκε απφ ηνπο παξαζηαηηθνχο ράξηεο ηελ αλαηνκηθή καο 

παξνπζίαζε ζηα πέικαηα. 

6. Σα αληαλαθιαζηηθά καο ζεκεία είλαη πην επαίζζεηα, ζην πέικα ιφγσ ηνπ φηη 

πεξηβάιινληαη απφ παπνχηζηα θαη θάιηζεο γίλνληαη επαίζζεηα ζηελ αθή, ελψ ηα 

ρέξηα ηα ρξεζηκνπνηνχκε πνιχ πην εχθνια θαη δηαζπφληαη ηα θξπζηαιιηθά 

απνζέκαηα. 

7. Φαίλνληαη εχθνια νη επαηζζεζίεο θαη ε ζθιήξπλζε ησλ ηζηψλ. 

8. Δπεηδή ηα πέικαηα είλαη ζπλέρεηα ζθηγκέλα θαη πηεζκέλα ρσξίο λα έρνπλ 

θηλεηηθφηεηα θαη ζσζηή θπθινθνξία. 

9. Γηαηί ν Υξηζηφο έπιπλε ηα πφδηα ησλ καζεηψλ ηνπ γηα λα θαζαξίζεη, λα εμαγλίζεη, 

λα επινγήζεη κέζσ ησλ πεικάησλ ηελ λέα δσή. 
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Οξηζκόο Εγθάξζησλ θαη Κάζεησλ Ζσλώλ ώκαηνο 

Όπσο πξναλαθέξακε ππάξρνπλ δέθα θάζεηεο δψλεο, πέληε δεμηά θαη πέληε αξηζηεξά, 

θαζψο επίζεο θαη ηέζζεξηο νξηδφληηεο. Απηέο νξίδνληαη παξαζηαηηθά απφ ηηο 

παξαθάησ δηαγξακκηζκέλεο ηνκέο ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ πεικάησλ.



Οξηδόληηεο Ζώλεο θαη Αληηζηνηρίεο ζηνπο Σνκείο ηνπο 
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Εγκάρσιες Ζώνες 
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Βάζε ινηπφλ ησλ αλσηέξσ ν ξεθιεμνιφγνο ζεξαπεπηήο αθνχ εληνπίζεη κε ηελ 

κέζνδν αλίρλεπζεο ησλ πεικάησλ ηα παζνγφλα ζεκεία θαηαιαβαίλεη απηνκάησο 

ιφγσ ζέζεο ηνπ ζεκείνπ κε ηη αληζνξξνπία έρεη λα θάλεη θαη κε πνην ή πνηα φξγαλα 

έρεη δεκηνπξγεζεί πξφβιεκα, κπινθάξηζκα ή πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί θξπζηαιιηθά 

ηνμηθά ηδήκαηα πνπ πξέπεη κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο λα δηαζπάζεη. 

Βάζε ησλ παξαζηαηηθψλ ραξηψλ ησλ πεικάησλ κε απφιπηε αθξίβεηα "ζηνρεχεη" ην 

ζεκείν, ην φξγαλν, ηνλ αδέλα, ηελ άξζξσζε πνπ έρεη πξφβιεκα. Ο νξγαληζκφο ηνπ 

αλζξψπνπ έρεη δέθα ζπζηήκαηα, ηα νπνία είλαη: 

1. Κπθινθνξηθφ ζχζηεκα. 

2. Λεκθηθφ ζχζηεκα. 

3. Νεπξηθφ ζχζηεκα. 

4. Μπτθφ ζχζηεκα. 

5. Δξηζηηθφ ή ζθειεηηθφ ζχζηεκα. 

6. Δλδνθξηληθφ ζχζηεκα. 

7. Αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. 

8. Οπξνπνηεηηθφ ζχζηεκα. 

9. Γελλεηηθφ ζχζηεκα. 

10. Πεπηηθφ ζχζηεκα.
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11.  

Κάζε ζχζηεκα έρεη ηα δηθά ηνπ αλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ κε ηνλ ζπλδπαζκφ 

δηέγεξζεο θαη εμηζνξξφπεζεο ηνπο επηηπγράλνπκε ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Αθνινπζεί '‘ράξηεο” δεμηνχ πέικαηνο θαη δηαθξίλνληαη φιεο νη 

αληαλαθιάζεηο  ησλ νξγάλσλ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πιεπξά ηνπ ζψκαηνο. 

Σ Ο  Δ  Ε Ξ Ι  Π Ο Δ Ι
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 Ώμος 
Ηλιακό 
πλέγμα 

ζσκώηι 

 

άνφ μέρος 
ηοσ 
κεθαλιού/ 
εγκέθαλος 

Υπόθσζη 
Πλεσρά ηοσ 
κεθα-
λιού/εγκέθαλ
ος  

Σπονδσλική 
ζηήλη 
αστενική 
μοίρα Λαιμός 

Θσρεοειδής 
Τρατεία 
Βρόγτος, 

Σπονδσλική 
ζηήλη  
Θφρακική 
μοίρα 

Σηομάτι 

Πάγκρεας 

Γπινεθρίδιο 

Νεθρό 
Σπονδσλική 
οζθσχκή 
μοίρα 

Οσρηηήρας 

Λεπηό ένηερο 

Οσροδότος 

κύζηη 
Σπονδσλική 
ζηήλη ιερός 
ΟΣΤΟΥ 

Σπονδσλική 
κόκκσγας 
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κεθαλιού 

γκέυαλοι' 

Μάηια 

 

 

Αθνινπζεί ράξηεο αξηζηεξνχ πέικαηνο θαη δηαθξίλνληαη φιεο νη ζέζεηο ησλ 

νξγάλσλ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πιεπξά ηνπ ζψκαηνο. 

Σ Ο  Α Ρ Ι  Σ Ε Ρ Ο  Π Ο Δ Ι
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Κάπνηα εηδηθά ζεκεία πνπ κπνξνχκε φηαλ αδπλαηνχκε λα ελεξγνπνηήζνπκε ή λα 

εμηζνξξνπήζνπκε βάζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνινπζνχκε ηα αλαθιαζηηθά 

ζεκεία θάπνησλ νξγάλσλ ή πεξηνρψλ, ρξεζηκνπνηνχκε ηηο πξνζβάζεηο πνπ καο 

παξέρεη ε δσλνξεθιεμνινγία. 

 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη έρνπκε πνιιέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

ελεξγνπνηήζνπκε θάπνηα αλαθιαζηηθά ζεκεία γηα ηελ ελεξγεηαθή νκαινπνίεζε θαη 

ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. 

Αθφκα κία απφδεημε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ εχξνπο πνπ παξέρεη ε ξεθιεμνινγία. 

 

Αθνινπζνχλ ηέζζεξα ζθηαγξαθεκέλα αλζξψπηλα ζψκαηα κε ζεκεησκέλα ζεκεία πνπ 

επηηπγράλνπκε ελεξγνπνηήζεηο δσλνξεθιεμνινγηθά θαη έρεη απνδεηρζεί βάζε 

ζεξαπεηψλ φηη είλαη απνηειεζκαηηθφηαηα θαη πνιχ ζπρλά ζηηο ζεξαπείεο 

ρξεζηκνπνηνχκε απηή ηε κέζνδν 



I 
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εκεία Ζσλνξεθιεμνινγίαο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απρέλαο 

Πιάηε 

Μέζε 

Ρχζκηζε Πίεζεο 

► & 

^πρλφηεηα 
Δκ. Ρχζεο 
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εκεία Ζσλνξεθιεμνινγίαο
 

 

ηνκάρη 

. Έληεξν 

 



Σξόπνο Θεξαπείαο Αζζελνύο 
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Ζ πξψηε ζπλάληεζε έρεη ζθνπφ ηελ ιήςε ηζηνξηθνχ απφ ηνλ αζζελή. Πξέπεη λα 

πξνζπαζήζνπκε λα ηνλ θάλνπκε λα ληψζεη άλεηα καδί καο θαη λα ζεκεηψζνπκε κε 

ηελ βνήζεηα ησλ θσηνηππεκέλσλ πεικάησλ ηα παζνγφλα ζεκεία νχησο ψζηε λα 

κειεηήζνπκε ην πξφγξακκα ζεξαπείαο πνπ ζα αξρίζνπκε. 

 

 

Απφ ηελ δεχηεξε ζπλάληεζε αξρίδνπλ νη ζεξαπείεο (ζπλεδξίεο). Αθνχ ηαθηνπνηεζεί 

ν αζζελήο ζε άλεηε πνιπζξφλα θέξλνπκε ηα πέικαηά ηνπ ζην χςνο ηνπ ζηήζνπο καο,  

ελψ θαζφκαζηε ζε θάπνηα ρακειή θαξέθια θαη αξρίδνπκε λα ραιαξψλνπκε ηνλ 

αζζελή απφ ην αξηζηεξφ πφδη θαη κεηά ην δεμί. Οη ηερληθέο ραιάξσζεο δελ 

ρξεζηκεχνπλ κφλν γηα λα αηζζαλζεί φκνξθα θαη άλεηα ν αζζελήο αιιά θαη λα 

πξνεηνηκαζηεί ην πέικα γηα ηελ ξεθιεμνινγηθή αγσγή. Να ραιαξψζνπλ φια ηα 

αληίζηνηρα θαη ζχζηνηρα φξγαλα θαη κέιε θαη λα απνζπκθνξεζνχλ ηα πφδηα πνπ 

δέρνληαη κεγάιε βαξχηεηα, έληαζε θαη πίεζε. Σερληθέο ραιάξσζεο εθαξκφδνπκε ζηα 

πέικαηα θαη ελδηακέζσο ηεο ζπλεδξίαο γηα λα αλαθνπθηζηεί ν αζζελήο απφ ηπρφλ 

πφλν απφ θάπνην επαίζζεην ζεκείν θαη κεηά ην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο γηα λα 

μεθνπξαζηνχλ ηα πέικαηα θαη λα εξεκήζεη ν αζζελήο. 

Σερληθέο Πίεζεο 

1. Δλαιιαθηηθή πίεζε κε ζθνπφ λα πξνζεξκαλζεί θαη λα δηεγείξεη ηελ πξνο ζεξαπεία 

πεξηνρή. 

2. Κπθιηθή πίεζε γηα δηέγεξζε πεξηνρήο. 

3. Πίεζε ηεο δηφξζσζεο ηεο ξνήο θαη ηεο αληζνξξνπίαο.
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4. Πίεζε δέθα ρηππεκάησλ αλά δεπηεξφιεπην γηα δηέγεξζε ηειείσο κπινθαξηζκέλσλ 

αλαθιαζηηθψλ ζεκείσλ (π.ρ. εληέξσλ). 

5. ηαζεξή πίεζε γηα ελεξγνπνίεζε ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ ζεκείνπ ρσξίο λα 

ελνριήζνπκε ηδηαίηεξα. 

6. Πίεζε κε δεζηφ επίζεκα ζηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία γηα ραιάξσζε ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηνρήο θαη βνήζεηα ηεο θπθινθνξίαο. 

7. Πίεζε κε θξχν επίζεκα ζηα αληαλαθιαζηηθά ζεκεία ζε πεξηπηψζεηο 

ηξαπκαηηζκνχ θαη αηκνξξαγίαο.  

Έλα πνιχ ζνβαξφ ζέκα πξηλ ηελ εθαξκνγή ξεθιεμνινγηθήο ζεξαπείαο είλαη ε 

πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ πεικάησλ γηα ηπρφλ ακπρέο, κπθεηηάζεηο, ηξαπκαηηζκνχο, 

επξπαγγείεο, θαθψζεηο, νπιέο, πιεγέο, ζεκάδηα. Δξψηεζε γηα ηπρφλ επεκβάζεηο θαη 

αλ έρνπλ γίλεη, αλ ππάξρεη θάπνηα ιάκα θ.ι.π., γεληθά μέλν ζψκα. Δπίζεο εμεηάδνπκε 

γηα νηδήκαηα, ηελ πθή ηνπ δέξκαηνο, ην ηδηφκνξθν ρξψκα. Σελ δηαθνξά ρξψκαηνο 

κεηαμχ ησλ δχν πνδηψλ. Γηαθνξέο ρξψκαηνο ζην ίδην πφδη. Θεξκνθξαζία πνδηψλ, 

δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο πνδηψλ. Δθίδξσζε ή έιιεηςή ηεο, μεξφηεηα. Απνιέπηζε, 

εθδέκαηα, νζκή, ηξηρνθπΐα ζε ζπγθεληξσηηθά ζεκεία, εμεηάδνπκε ηα λχρηα, θάινπο, 

ζθιεξχλζεηο, πηπρψζεηο- ξπηίδεο. Παξαηεξνχκε ηνλ ηξφπν πνπ βαδίδεη ην άηνκν 

μππφιεην, πσο παηάλε ηα δάρηπια ζην πάησκα. 

Δμεηάδνπκε ηελ θαηαλνκή ηνπ βάξνπο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ πέικαηνο. 

πγθξίλνπκε ηελ δηάπιαζε ηνπ πέικαηνο θαη ηνπ ζψκαηνο. Σν κέγεζνο ησλ 

πεικάησλ ζε ζρέζε κε ην ζψκα. Σν ζρήκα ηεο θακάξαο. Γηαθνξά ζηελ δνκή ησλ 

νζηψλ κεηαμχ ησλ δπν πεικάησλ, θηλεηηθφηεηα ησλ αξζξψζεσλ. Γηαθνξέο ζην 

κπτθφ ηφλν. εκεία επαίζζεηα ή δίρσο αίζζεζε. Οπνηαδήπνηε αλσκαιία πνπ 

αηζζάλεηαη ν αζζελήο ζε θάπνην ζεκείν ή ηκήκα ηνπ πέικαηνο. 

Πξνζπαζνχκε λα γλσξίζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ην 
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πέικα ψζηε λα βνεζήζνπκε ηνλ νξγαληζκφ πην άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά. 

Αθνχ εμεηαζηνχλ ηα πέικαηα σο αλσηέξσ έρνπκε δχν ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ φςε πεικάησλ θαη ηελ πθή. 

 

ρεηηθά κε ηελ φςε: 

1. Πεζκέλα πφδηα δείρλνπλ πξνβιήκαηα ζηνπο πλεχκνλεο θαη θαηάζηαζε αδπλακίαο. 

2. Σα πφδηα πνπ είλαη ηξαβεγκέλα πξνο ηα πίζσ δείρλνπλ θφβν θαη πξφβιεκα 

ζην ήπαξ θαη ρνιεδφρν θχζηε. 

3. Πξεζκέλνη αζηξάγαινη θαη πέικαηα δείρλνπλ δπζιεηηνπξγία ησλ λεθξψλ. 

4. παζκέλα αηκνθφξα αγγεία επίζεο δπζιεηηνπξγία ησλ λεθξψλ. 

5. Σα κνβ θαη θξχα πφδηα δείρλνπλ ςπρξφηεηα πνπ νθείιεηαη ζε ιίκλαζκα ησλ 

σνζεθψλ ζε γπλαίθεο θαη αδχλαηε ζεμνπαιηθή νξκή ζηνπο άλδξεο. 

ρεηηθά κε ηελ πθή: 

1. Δπαηζζεζία ζεκαίλεη έληαζε ζην ζψκα. 

2. Πιαδαξά πφδηα δίρσο κπτθφ ζζέλνο, πξφβιεκα ζε φιν ην ζψκα θαη έιιεηςε 

δχλακεο. 

3. Ηδξσκέλα ζεκαίλεη νξκνληθή αληζνξξνπία.
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=> Πνλνθέθαινη 

 

4. θιεξφ δέξκα, έλδεημε ιάζνπο επηινγήο παπνπηζηψλ, θαθή ζηάζε ζψκαηνο, 

πεξπάηεκα μππφιεηνη. 

ΓΕΝΘΚΑ
 

 

* ζεξκνθξαζία Κξχα 

* Υξψκα Κφθθηλν 

* Πιαηππνδία 

* Μεηαηφπηζε Οζηψλ 

* Μεηαηφπηζε 

=> Καθφ Κπθινθνξηθφ => Καθή Κπθινθνξία => Πξφβιεκα πνλδπιηθήο ηήιεο => 

Μπινθάξηζκα Δλέξγεηαο => Πξφβιεκα Λεπηνχ Δληέξνπ

θελνεηδνχο 

* Νχρηα ζην Γέξκα 

ηνηρεία γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ καο δίλνπλ θαη 

νη παιάκεο γηαηί φπσο έρνπκε αλαθέξεη θαη ζηηο παιάκεο κπνξνχκε λα αζθήζνπκε 

ξεθιεμνινγηθή ζεξαπεία. Οπφηε βάζε φςεο παιακψλ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε: 

1. Φνπζθσηά ρέξηα δείρλνπλ πξεζκέλε θαη αδχλαηε θαξδηά. 

2. θιεξά θαη δχζθακπηα ρέξηα δείρλνπλ αξηεξηνζθιήξσζε. 

3. Πξεζκέλα ρέξηα κε επίζεο πξεζκέλα αθξνδάρηπια δείρλνπλ δπζιεηηνπξγία πλεπ 

κφλσλ. 

4. Σα ζθιεξά ρέξηα δείρλνπλ θαθέο ζπλήζεηεο ζηελ αλαπλνή θαη πεξηνξηζκέλε 

θπθινθνξία.
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5. Σν θφθθηλν πηηζηισηφ ρξψκα ζηελ θφςε ηεο παιάκεο δείρλεη ζπλαηζζεκαηηθή 

δπζθνιία. 

6. Ζ ζάξθα αλάκεζα ζηνλ αληίρεηξα θαη ζηνλ δείθηε εάλ έρεη πξαζηλσπφ ρξψκα 

δείρλεη ηάζε γηα θαξθίλν παρέσο εληέξνπ. 

7. Ζ βάζε ηνπ αληίρεηξα κε γθξίδν ρξψκα δείρλεη θαθή νμπγφλσζε, εκθχζεκα θαη 

ππεξβνιηθή πνζφηεηα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζην αίκα. 

Σέινο ζηνηρεία γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ παίξλνπκε θαη απφ ηα απηηά πνπ 

επίζεο πξναλαθέξακε φηη αζθνχκε θαη εθεί ξεθιεμνινγηθή ζεξαπεία. 

1. θιεξά απηηά δείρλνπλ έληαζε. 

2. Γπζθακςία απηηψλ δείρλεη δπζθακςία ζηηο αξζξψζεηο. 

3. Σα θξπζηαιιηθά άιαηα ζηα απηηά δείρλνπλ δπζιεηηνπξγίεο ζηα αληίζηνηρα φξγαλα 

ηνπ ζψκαηνο (αθξηβψο φπσο καο δείρλνπλ θαη ζηα πέικαηα ηα θξπζηαιιηθά άιαηα 

ζηα αληίζηνηρα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο). 

Κάηη πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί γηα ηα απηηά είλαη ην φηη βξίζθνληαη ζην θεθάιη, άξα 

θνληά ζηνλ εγθέθαιν θαη πνιιέο θνξέο πνπ ζέινπκε έλα γξήγνξν ζεξαπεπηηθφ 

απνηέιεζκα (π.ρ. ιφγσ πνλνθεθάινπ δπλαηνχ, ιφγσ θαηάζηαζεο πξψησλ βνεζεηψλ) 

επεηδή κεηαδίδνληαη ακέζσο ηα κελχκαηα κέζσ ησλ αληαλαθιαζηηθψλ ζεκείσλ πνπ 

έρνπλ (έρνπλ θαη εηδηθά αληαλαθιαζηηθά ζεκεία) εθαξκφδνπκε ξεθιεμνινγηθή 

ζεξαπεία γηαηί έρνπκε γξήγνξν απνηέιεζκα. 

Έλα άιιν θνκκάηη ηεο ξεθιεμνινγίαο είλαη νη ζπζηνηρίεο, αθνινπζεί ζρεδηάγξακκα 

γηα θαηαλφεζε απηψλ. 
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SHOULDER - HIP UPPER ARM - THIGH ELBOW - KNEE 

FOREARM - CALF WRIST - ANKLE HAND - FOOT 

FINGERS - TOES 

Ώκνο - Γνθφο (ηζρίσλ) 

Βξαρίσλ - Μεξφο 

Αγθψλαο - Γφλαην 

Αληηβξάρην - Γάκπα 

Καξπφο - Αζηξάγαινο 

Άθξα Υείξα - Άθξνο Πνπο 

Γάρηπια Υεξηνχ - Γάρηπια Πνδηνχ
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Πνιιέο θνξέο πνπ δελ κπνξνχκε λα δνπιέςνπκε ζε θάπνην ζεκείν ηνπ αζζελή ιφγσ 

ηξαχκαηνο θ.ι.π. νη ζπζηνηρίεο επηθέξνπλ αμηφινγα απνηειέζκαηα απνδεδεηγκέλα. 

Μφλν πνπ πξέπεη λα είκαζηε αθξηβείο ζην ζέκα ησλ ζπζηνηρηψλ θαη πξνζεθηηθνί. 

Μία ζεκαληηθή παξέλζεζε πνπ ζέισ λα θάλσ είλαη γηα νξηζκέλα άηνκα πνπ είηε 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνηα ζεκηλάξηα ξεθιεμνινγίαο, είηε δηάβαζαλ θάπνην 

βηβιίν πνπ θπθινθνξεί ζην εκπφξην λα πξνζέμνπλ ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο θαη λα 

κελ θάλνπλ θακία πξνζπάζεηα κάιαμεο ή ελεξγνπνίεζεο αληαλαθιαζηηθνχ ζεκείνπ 

ρσξίο λα ππάξρεη δηπισκαηνχρνο εηδηθφο ξεθιεμνινγίαο. Απηέο νη πεξηπηψζεηο πνπ 

κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζνβαξφ πξφβιεκα είλαη: 

* Ομεία Μφιπλζε 

* Γηαβήηεο 

* Δπηιεςία 

* Καξδηαθφ Πξνβιήκαηα 

* Οζηενπφξσζε 

* Φιεβίηηδα ή Θξφκβσζε 

* Δγθπκνζχλε 

* Πξνεγεζείζα Δγρείξεζε Αληηθαηάζηαζεο (π.ρ. Αληηθαηάζηαζε Γνθνχ)  
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πλήζεηο Παζήζεηο 

Αλ θαη κηα πιήξεο ζεξαπεία 
ζε φια ηα αληαλαθιαζηηθά 
ζεκεία παξέρεηαη πάληνηε 
απφ έλαλ ξεθιεμνιφγν, ηα 
αληαλαθιαζηηθά πνπ είλαη 
ηδηαηηέξσο ρξήζηκα γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε θάπνησλ 
ζπγθεθξηκέλσλ 
πξνβιεκάησλ 
πεξηγξάθνληαη 
παξαθάησ:εληθφο Ππξεηφο: 

Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ π.ρ. ιαηκφο. 

Αλαθιαζηηθά ησλ ιεκθαδέλσλ, ηεο ζπιήλαο, ηνπ ζπκνχ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

θαηά ηεο ινίκσμεο . Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ 

πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. Αλαθιαζηηθά ηεο ππφθπζεο 

γηα νξκνληθή ηζνξξνπία. 

Αηκνξξνΐδεο: 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: πξσθηφο. 

Αλαθιαζηηθά ησλ εληέξσλ γηα παξαθίλεζε ζε νκαιή 

απέθθξηζε. 

Αιιεξγία 

Αλαπλεπζηηθνχ: 

Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: κχηε, ιαηκφο, 

ηγκφξεηα, κάηηα, θεθάιη, πξφζσπν. Αλαθιαζηηθά ησλ 

επηλεθξηδίσλ γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο θιεγκνλήο θαη ηεο 

αιιεξγίαο. 

Αιιεξγίεο: 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ π.ρ. κχηε, 

πλεχκνλεο, πεπηηθφ ζχζηεκα, δέξκα. 

Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ θαη ηεο ζπιήλαο γηα λα 

κεησζεί ε ππεξεπαηζζεζία. 
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ηφλν ησλ εληέξσλ θαη γηα πεξηζηνιή ηεο θιεγκνλήο. 

Αλαθιαζηηθά ησλ ιεκθαδέλσλ ηεο θνηιηαθήο ρψξαο γηα 

ηελ εμνπδεηέξσζε ηπρφλ ινηκψμεσο. 

Γηαηαξαρέο 

Θπξενεηδνχο: 

Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: ζπξνεηδήο. 

Αλαθιαζηηθά ηεο ππφθπζεο, ησλ επηλεθξηδίσλ θαη ησλ 

αλαπαξαγσγηθψλ αδέλσλ γηα νξκνληθή ηζνξξνπία. 

Αλαθιαζηηθά ηεο θαξδηάο, αλ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα 

ηεο θαξδηάο θαη ηνπ θπθινθνξηθνχ. Αλαθιαζηηθά ησλ 

καηηψλ, αλ έρνπλ επεξεαζηεί απφ ππεξδξαζηεξηφηεηα. 

Αξζξίηηδα: 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ π.ρ. γνθφο, 

γφλαην, ψκνο, ζπνλδπιηθή ζηήιε. 

ρεηηθέο πεξηνρέο δψλεο. 

Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα πεξηζηνιή ηεο 

θιεγκνλήο. 

Αλαθιαζηηθά ηνπ ζπξενεηδνχο θαη ηνπ παξαζπξενεηδνχο 

γηα ηζνξξνπία ηνπ αζβεζηίνπ. Αλαθιαζηηθά ησλ 

εληέξσλ θαη ησλ λεθξψλ γηα βειηίσζε απέθθξηζεο. 

Αλαθιαζηηθά ηεο ππφθπζεο γηα νξκνληθή εμηζνξξφπεζε. 
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Δπζθνηιηόηεηα: 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: παρχ έληεξν, 

νξζφ έληεξν. 

Αλαθιαζηηθά ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ θαη ηνπ ζπθσηηνχ πνπ 

ίζσο δπζιεηηνπξγνχλ. 

Αλαθιαζηηθά ηεο θαηψηεξεο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο 

ζηήιεο γηα λα εμαζθαιηζηεί θαιή λεπξηθή ππνζηήξημε 

ησλ εληέξσλ. 

Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. 

Δπζπεςία: 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: ζηνκάρη. 

Αλαθιαζηηθά ηνπ νηζνθάγνπ θαη ηνπ δηαθξάγκαηνο πνπ 

εκπιέθνληαη άκεζα. Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ 

πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. 

Έθδεκα: 
Αλαθιαζηηθά ησλ πεξηνρψλ ηνπ δέξκαηνο πνπ πάζρνπλ, 

π.ρ. πξφζσπν, βξαρίνλεο. 

 
Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο 

θιεγκνλήο θαη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο. Αλαθιαζηηθά 

ησλ λεθξψλ θαη ησλ εληέξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε νκαιήο 

απέθθξηζεο. 

Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. 

Αλαθιαζηηθά ηεο ππφθπζεο γηα νξκνληθή ηζνξξνπία. 

Αλαθιαζηηθά ησλ ιεκθαδέλσλ γηα ηελ απάιεηςε ηπρφλ 

ινηκψμεσλ. 

Επηρείιηνο Έξπηο: 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: ζηφκα, κχηε. 

Αλαθιαζηηθά ηνπ ιεκθηθνχ ζπζηήκαηνο γηα λα 

εμνπδεηεξσζεί ε κφιπλζε. 

Θζρηαιγία: 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: ηζρηαθφ λεχξν 

θαη ε πίζσ πιεπξά ηνπ πνδηνχ. 

Αλαθιαζηηθά ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (νζθπτθή κνίξα 

θαη ε πεξηνρή ηνπ ηεξνχ νζηνχ), ηεο ηεξνιαγφληαο 

άξζξσζεο ησλ ππειηθψλ κπψλ, ησλ γνλάησλ, ησλ γνθψλ 

ή νπνπδήπνηε αιινχ πξνμελεί πφλν. 

Αλαθιαζηηθά ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. 

Καηάζιηςε: 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: θεθάιη. 

Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα μεθνχξαζε. 

Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα ειάηησζε ηνπ ζηξεο. 

Αλαθιαζηηθά ηεο ππφθπζεο θαη ηνπ νξκνληθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα νξκνληθή ηζνξξνπία. 
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! Καηαθξάηεζε Τγξώλ: 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ π.ρ. πφδηα, κάηηα. 

Αλαθιαζηηθά ησλ λεθξψλ, ησλ νπξνπνηεηηθψλ ζσιήλσλ 

ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο γηα απέθθξηζε πγξψλ. 

Αλαθιαζηηθά ησλ ιεκθαδέλσλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

ηζηψλ απφ ηα ππεξβάιινληα πγξά. Αλαθιαζηηθά ηεο 

ππφθπζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ λεθξψλ. 

Αλαθιαζηηθά ηεο θαξδηάο γηα θαιή Κπθινθνξία. 

Κόπσζε (ρξόληα): 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ π.ρ. πφδηα, 

βξαρίνλεο, πεπηηθφ ζχζηεκα, θεθάιη. 

Αλαθιαζηηθά ησλ ιεκθαδέλσλ θαη ηεο ζπιήλαο γηα 

ελδπλάκσζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαηά 

ηεο ινίκσμεο. 

Αλαθιαζηηθά ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. 

Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα κείσζε ζηξεο. 

Κξπνινγήκαηα: 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: κχηε, ηγκφξεηα 

Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο 

θιεγκνλήο. 

Αλαθιαζηηθά ηεο βαιβίδαο ηνπ εηιενχ ηνπ ηπθινχ 

εληέξνπ θαη ησλ εληέξσλ γηα νκαιή απέθθξηζε. 

Αλαθιαζηηθά ησλ άλσ ιεκθηθψλ γαγγιίσλ γηα ηελ 

απάιεηςε ηεο ινίκσμεο. 

Κπζηίηηδα: 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ (π.ρ. νπξνδφρνο 

θχζηε, νπξνπνηεηηθνί ζσιήλεο, λεθξά). Αλαθιαζηηθά ησλ 

ιεκθαδέλσλ γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο κφιπλζεο. 

Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο 

θιεγκνλήο. 
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Καηαθξάηεζε Τγξώλ: 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ π.ρ. πφδηα, κάηηα. 

Αλαθιαζηηθά ησλ λεθξψλ, ησλ νπξνπνηεηηθψλ ζσιήλσλ 

ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο γηα απέθθξηζε πγξψλ. 

Αλαθιαζηηθά ησλ ιεκθαδέλσλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

ηζηψλ απφ ηα ππεξβάιινληα πγξά. Αλαθιαζηηθά ηεο 

ππφθπζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ λεθξψλ. 

Αλαθιαζηηθά ηεο θαξδηάο γηα θαιή Κπθινθνξία. 

Κόπσζε (ρξόληα): 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ π.ρ. πφδηα, 

βξαρίνλεο, πεπηηθφ ζχζηεκα, θεθάιη. 

Αλαθιαζηηθά ησλ ιεκθαδέλσλ θαη ηεο ζπιήλαο γηα 

ελδπλάκσζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαηά 

ηεο ινίκσμεο. 

Αλαθιαζηηθά ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. 

Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα κείσζε ζηξεο. 

Κξπνινγήκαηα: 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: κχηε, ηγκφξεηα 

Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο 

θιεγκνλήο. 

Αλαθιαζηηθά ηεο βαιβίδαο ηνπ εηιενχ ηνπ ηπθινχ 

εληέξνπ θαη ησλ εληέξσλ γηα νκαιή απέθθξηζε. 

Αλαθιαζηηθά ησλ άλσ ιεκθηθψλ γαγγιίσλ γηα ηελ 

απάιεηςε ηεο ινίκσμεο. 

Κπζηίηηδα: 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ (π.ρ. νπξνδφρνο 

θχζηε, νπξνπνηεηηθνί ζσιήλεο, λεθξά). Αλαθιαζηηθά ησλ 

ιεκθαδέλσλ γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο κφιπλζεο. 

Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο 

θιεγκνλήο. 

 

κάηηα. 

Αλαθιαζηηθά ησλ λεθξψλ, ησλ νπξνπνηεηηθψλ ζσιήλσλ 

ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο γηα απέθθξηζε πγξψλ. 

Αλαθιαζηηθά ησλ ιεκθαδέλσλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

ηζηψλ απφ ηα ππεξβάιινληα πγξά. Αλαθιαζηηθά ηεο 

ππφθπζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο 

ησλ λεθξψλ. 

Αλαθιαζηηθά ηεο θαξδηάο γηα θαιή Κπθινθνξία. 

Κόπσζε (ρξόληα): 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ π.ρ. πφδηα, 

βξαρίνλεο, πεπηηθφ ζχζηεκα, θεθάιη. 

Αλαθιαζηηθά ησλ ιεκθαδέλσλ θαη ηεο ζπιήλαο γηα 

ελδπλάκσζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη θαηά ηεο ινίκσμεο. 

Αλαθιαζηηθά ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. 

Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα κείσζε ζηξεο. 

Κξπνινγήκαηα: 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: κχηε, ηγκφξεηα 

Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο 

θιεγκνλήο. 

Αλαθιαζηηθά ηεο βαιβίδαο ηνπ εηιενχ ηνπ ηπθινχ 

εληέξνπ θαη ησλ εληέξσλ γηα νκαιή απέθθξηζε. 

Αλαθιαζηηθά ησλ άλσ ιεκθηθψλ γαγγιίσλ γηα ηελ 

απάιεηςε ηεο ινίκσμεο. 

Κπζηίηηδα: 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ (π.ρ. νπξνδφρνο 

θχζηε, νπξνπνηεηηθνί ζσιήλεο, λεθξά). Αλαθιαζηηθά 

ησλ ιεκθαδέλσλ γηα ηελ εμνπδεηέξσζε ηεο κφιπλζεο. 

Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο 

θιεγκνλήο. 

Οπξηθή Αξζξίηηδα: 
ρεηηθέο πεξηνρέο δψλεο π.ρ. ν αληίρεηξαο γηα ην κεγάιν 

δάθηπιν. 

Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο 

ινίκσμεο. 

Αλαθιαζηηθά ησλ εληέξσλ, ηνπ ζπθσηηνχ θαη ησλ 

λεθξψλ γηα ηελ παξαθίλεζε ζε απέθθξηζε. 

Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε θαη 

αλαθνχθηζε απφ ηνπο πφλνπο. 
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Πηηπξίδα: 
Αλαθιαζηηθά ηεο θνξπθήο ηνπ θεθαιηνχ γηα ην ηξηρσηφ 

ηεο θεθαιήο. 

Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο 

θιεγκνλήο. 

Αλαθιαζηηθά ησλ εληέξσλ, ηνπ ζπθσηηνχ θαη ησλ 

λεθξψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε νκαιήο απέθθξηζεο. 

Πόλνη Πιάηεο: 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ ηεο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. 

Αλαθιαζηηθά ηνπ ιαηκνχ θαη ηνπ ηζρηαθνχ λεχξνπ αλ 

έρνπλ επεξεαζζεί. 

Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα ηελ πεξηζηνιή ηεο 

θιεγκνλήο. 

Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε θαη 

αλαθνχθηζε απφ ηνπο πφλνπο. 

Πνλνθέθαινη: 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: θεθάιη. 

Αλαθιαζηηθά ηεο άλσ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ηνπ 

ιαηκνχ γηα ηελ κείσζε ηεο έληαζεο. 

Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. 

Αλαθιαζηηθά ησλ καηηψλ, ησλ ηγκνξεηψλ, ηνπ πεπηηθνχ 

ζσιήλα, ηνπ ζπθσηηνχ, ησλ νξκνληθψλ 

αδέλσλ πνπ ίζσο εκπιέθνληαη. 
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Πνλνθέθαινο κεηά από 

Οηλνπνζία (Hangover): 

Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ π.ρ. θεθάιη γηα 

ηνπο πνλνθεθάινπο. 

Αλαθιαζηηθά ηνπ ζπθσηηνχ γηα ηελ εμάιεηςε ηνπ αιθνφι 

απφ ην αίκα. 

Αλαθιαζηηθά ησλ λεθξψλ γηα παξαθίλεζε νκαιήο 

απέθθξηζεο. 

Πξνβιήκαηα Πεξηόδνπ: 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: σνζήθεο, 

ζάιπηγγεο, κήηξα, ππφθπζε, ζπξνεηδήο επηλεθξίδηα. 

Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. 

Πξνεκκελνξξντθό 

ύλδξνκν: 

Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: σνζήθεο, 

ζάιπηγγεο, κήηξα, ππφθπζε, ζπξνεηδήο επηλεθξίδηα. 

Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ π.ρ. θεθαιή, 

θνηιηά, καζηφο, νπξνδφρνο θχζηε, λεθξά, έληεξα, 

πξφζσπν. 

Αλαθιαζηηθά ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. 

ηξεο: 
Αλαθιαζηηθά ησλ πεξηνρψλ φπνπ παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπκπηψκαηα π.ρ. ην θεθάιη γηα ηνπο πνλνθεθάινπο. 

Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα λα ειαηησζεί ην 

ζηξεο. 

Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. 

Αλαθιαζηηθά ηεο ππφθπζεο γηα νξκνληθή ηζνξξνπία. 

ύλδξνκν Επεξέζηζηνπ 

Εληέξνπ: 

Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: έληεξα. 

Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα πεξηζηνιή ηεο 

θιεγκνλήο θαη ηεο αιιεξγίαο. 
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Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. 

Σξηρφπησζε: 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: θνξπθή ηνπ 

θεθαιηνχ γηα ην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο. Αλαθιαζηηθά ησλ 

επηλεθξηδίσλ γηα κείσζε ηνπ ζηξεο. 

Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. 

Αλαθιαζηηθά ηεο ππφθπζεο γηα νξκνληθή ηζνξξνπία. 

Φιεγκνλή ηνπ Κόιπνπ: 
Αλαθιαζηηθά ησλ παζρνπζψλ πεξηνρψλ: κήηξα, 

(πεξηιακβάλεηαη θαη ν θφιπνο). 

Αλαθιαζηηθά ησλ ιεκθαδέλσλ γηα εμνπδεηέξσζε ηεο 

ινίκσμεο. 

Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα πεξηνξηζκφ ηεο 

θιεγκνλήο. 

Φιεβίηηδα: 
Αλαθιαζηηθά ηεο πάζρνπζαο πεξηνρήο π.ρ. πφδη κέζσ 

ησλ αλαθιαζηηθψλ ηνπ γνλάηνπ θαη ηνπ γνθνχ. 

Αλαθιαζηηθά ηεο θαξδηάο γηα θαιή θπθινθνξία. 

Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα πεξηζηνιή ηεο 

θιεγκνλήο. 

Αλαθιαζηηθά ησλ εληέξσλ γηα νκαιή απέθθξηζε. 

Υηνλίζηξεο: 
Αλαθιαζηηθά ηεο ζρεηηθήο πεξηνρήο-δάθηπια ησλ ρεξηψλ 

γηα ηα δάθηπια ησλ πνδηψλ θαη αληηζηξφθσο. 

Αλαθιαζηηθά ηεο θαξδηάο γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

θπθινθνξίαο. 

Αλαθιαζηηθά ησλ εληέξσλ γηα νκαιή απέθθξηζε. 

30 
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Αλαθέξζεζαλ 34 παζήζεηο πνπ ζπλαληψληαη πνιχ ζπρλά θαη πεξηιεπηηθά ηα 

αλαθιαζηηθά ζεκεία πνπ ελεξγνπνηεί ν ξεθιεμνιφγνο ζεξαπεπηήο γηα λα ηηο 

αληηκεησπίζεη. Απηά γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην εχξνο θαη νη δπλαηφηεηεο ηεο 

ξεθιεμνινγίαο λα αληηκεησπίδεη νηηδήπνηε κε ηε βνήζεηα ησλ αεξνζεξαπεπηηθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ ζσζηνχ ζπλδπαζκνχ 

ελεξγνπνίεζεο αληαλαθιαζηηθψλ ζεκείσλ ζε ζπλδπαζκνχο δηαθφξνπο. 

Δπαλεξρφκαζηε ζε θάπνηα βαζηθά ζεκεία ηεο ξεθιεμνινγίαο θαη ζα ηα 

αλαιχζνπκε. Τπάξρνπλ επηά "Μεηαζρεκαηηζηέο Ζιεθηξνκαγλεηηθψλ Πεδίσλ" ζην 

ζψκα.  

 

Αλαθιαζηηθά ηεο άλσ ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ηνπ 

απρέλα, αλ έρνπλ επεξεαζηεί ηα δάθηπια. 

Φσξίαζε: 
Αλαθιαζηηθά ησλ Πεξηνρψλ ηνπ δέξκαηνο πνπ πάζρνπλ, 

π.ρ. πξφζσπν. 

Αλαθιαζηηθά ησλ επηλεθξηδίσλ γηα πεξηζηνιή ηεο 

θιεγκνλήο θαη ηνπ ζηξεο. 

Αλαθιαζηηθά ηνπ ειηαθνχ πιέγκαηνο γηα ραιάξσζε. 

Αλαθιαζηηθά ησλ εληέξσλ, ηνπ ζπθσηηνχ θαη ησλ 

λεθξψλ γηα απέθθξηζε. 

Αλαθιαζηηθά ηεο ππφθπζεο γηα νξκνληθή ηζνξξνπία. 
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* Κίηξηλν ρξώκα: 

Βάζε απηψλ ησλ επηά ελεξγεηαθψλ θέληξσλ ηζνξξνπνχκε ελεξγεηαθά ην ζψκα. Απηά 

ηα θέληξα είλαη απφ ηα βαζηθφηεξα ζεκεία πνπ κέζσ απηψλ ν ξεθιεμνιφγνο 

ζεξαπεπηήο θέξλεη ζε ηζνξξνπία ηνπ αζζελή πνπ είλαη είηε κπινθαξηζκέλνο, είηε 

ελεξγεηαθά αληζφξξνπνο. (Απηά ηα ελεξγεηαθά θέληξα κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη 

ζπζζσξεπηέο ελέξγεηαο). Σα ελεξγεηαθά θέληξα κπνξνχκε λα ηα εμηζνξξνπήζνπκε 

θαη κε ρακειή ηάζε (1,5 volts) θαη δηακέζνπ ησλ θξπζηάιισλ πνπ ηνπνζεηνχκε ζε 

εηδηθή ζέζε δεκηνπξγεί θαη δηαθνξεηηθφ ειεθηξνκαγλεηηθφ πεδίν ζε θάζε έλα απφ ηα 

επηά ελεξγεηαθά θέληξα. Παξάδεηγκα: ην ελεξγεηαθφ θέληξν θεθαιήο ρξψκα ηψδεο, 

κεηψπνπ ηλδηθφ, ιαηκνχ κπιε, ζηήζνπο ξνδ ή ρξπζφ (ην ρξπζφ είλαη γηα αλψηεξε 

ηζνξξνπία). ην άλσ θνηιίαο πξάζηλν, θάησ θνηιίαο θίηξηλν, πνλδπιηθήο ζηήιεο 

πνξηνθαιί. Έρεη απνδεηρζεί φηη ε ρξσκνξεθιεμνινγία ζηα ελεξγεηαθά θέληξα 

επηθέξεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα, δειαδή θαιή ελεξγεηαθή ηζνξξνπία. 

Ζ ρξσκνξεθιεμνινγία δελ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ελεξγνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

θέληξσλ. Αθνινπζνχλ παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ησλ ρξσκάησλ ζε παζήζεηο ζηελ 

ξεθιεμνινγία. 

* Κόθθηλν ρξώκα: Τπφηαζε, δπζθνηιηφηεηα, αλαηκία, άιαηα, 

ρξεζηκνπνηείηαη ελ κέξεη ζπλδπαζηηθά ζε 

παξαιχζεηο. 

* Πνξηνθαιί ρξώκα: Τπνιεηηνπξγία ζπξενεηδνχο, πέηξεο ρνιήο, πέηξεο 

λεθξψλ, βξνγρίηηδα, θξπνινγήκαηα, εκκελνξξπζηαθά 

πξνβιήκαηα. 

Παξάιπζε, νζηενπφξσζε, δπζπεςία, δηαβήηεο, 

αξζξίηηδα θαη ξεπκαηηζκνί.
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* Πξάζηλν ρξώκα: 

* Μπιε ρξώκα: 

* Θλδηθό ΥΡώκα 

(ινπιαθί): 

* Θώδεο ρξώκα: 

* Ρνδ ρξώκα: 

* Σπξθνπάδ ρξώκα: 

* Γαιάδην ρξώκα: 

* Πνξθπξνύλ ρξώκα: 

* Υξπζό ρξώκα 

Καινήζεηο θαη θαθνήζεηο φγθνη, άζζκα, 

αηκνξξνΐδεο, αυπλίεο, ππεξδηέγεξζε, ππέξηαζε, πιάηε. 

Απρεληθφ ζχλδξνκν, βξνγρνθήιε, άζζκα, δηάξξνηα, ηζρηαιγία, καζηίηηδεο, 
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δηφγθσζε πξνζηάηε, 

δηέγεξζε, ζηξεο, ππεξζπξενεηδηζκφο. 

Γπζπεςία, κείσζε αθνήο, νθζαικηθέο παζήζεηο,, παζήζεηο ηνπ ιαηκνχ, ξηληθέο 

παζήζεηο, ζπαζκνί, ςπρηθέο δηαηαξαρέο, λεχξσζε, ππεξζπξενεηδηζκφο, ηξνκψδεο 

παξαιήξεκα, σηίηηδεο. 

Σξηρφπησζε, αισπεθία, δεξκαηνπάζεηεο, ηζρηαιγία, λεπξαιγίεο. 

Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα π.ρ. θαθία, δήιηα, κίζνο θ.ι.π. 

Ηγκνξίηηδα, παζήζεηο ιαηκνχ, λεθξίηηδεο, θπζηίηηδεο. 

Αυπλία, εκεηνί, θλεζκφο, πνλνθέθαινο. 

πκπιεξσκαηηθφ ηνπ πξαζίλνπ ρξψκαηνο ζηηο παζήζεηο ηνπ πξαζίλνπ. 

Γηα λα απμήζνπκε ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα π.ρ. ηελ αγάπε, ηελ ζπκπάζεηα, ηελ 

γαιήλε θ.ι.π 

Βάζε ινηπφλ ησλ αλσηέξσ βιέπνπκε φηη ε ρξσκνξεθιεμνινγία έρεη εχξνο θαη 

πνιιέο θνξέο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη ηελ ξεθιεμνινγηθή ζεξαπεία ή θαη λα ηελ 

"απεγθισβίζεη" αλ έρνπλ "ζηελέςεη" πνιχ ηα πεξηζψξηα γηα δεδνκέλε 

ζεξαπεία ελ εμειίμεη. 

Θα αλαθεξζψ ηψξα ζε δέθα δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο αζζελψλ, δηαθνξεηηθήο 

ειηθίαο θαη θχιινπ κε ηζηνξηθφ πάζεζήο ηνπο, πξφγξακκα ζεξαπείαο, ζεξαπεπηηθέο 

αληηδξάζεηο, πξφνδν ζεξαπείαο θαη ηειηθά απνηειέζκαηα. Έηζη ζα δνχκε φηη ε 

ξεθιεμνινγία είλαη ελαιιαθηηθή ζεξαπεία πνπ ειέγρεη- ζεξαπεχεη νιηζηηθά ηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο είλαη απφ θαιά έσο θαη ζεακαηηθά 

(θαηά ηα ιεγφκελα ησλ αζζελψλ).
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Παξαηεξήζεθαλ πνιιέο ζπζζσξεχζεηο θξπζηαιιηθψλ ηδεκάησλ ζην πέικα, 

ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο ηεο σκνπιάηεο θαη ηνπ ζβέξθνπ. Άξρηζα λα δηαζπψ ηα 

θξπζηαιιηθά ηδήκαηα θαη κε ην πξφγξακκα ππφθπζε, ζπξενεηδήο, λεθξά, 

επηλεθξίδηα, αλαθιαζηηθφ ζεκείν ζβέξθνπ ζην κεγάιν δάθηπιν ηνπ πνδηνχ, ξνέο 

αληηζηξεπηέο ζην ίδην δάθηπιν, αλαθιαζηηθά ζεκεία ηξαπεδνεηδψλ κπψλ, 

απρεληθέο ξνέο, ειηαθφ πιέγκα, ξνέο πέικαηνο άλσ θαη θάησ ν αζζελήο άξρηζε λα 

ληψζεη δηαθνξά απφ ηηο πξψηεο πέληε-επηά ζπλεδξίεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζεξαπείαο ελεξγνπνίεζα ηα αλαθιαζηηθά ζεκεία ηνπ πξνζηάηε θαη ησλ φξρεσλ θαη 

επίζεο ηεο νπξνδφρνπ θχζηεσο πνπ ήηαλ ιίγν πξεζκέλε. Γηα ην ζέκα ηεο 

νπξνδφρνπ θχζηεσο ζπλέζηεζα πεξηζζφηεξα λεξφ εκεξεζίσο θαη ππνρψξεζε 

ζρεηηθά γξήγνξα. Παξάιιεια έθαλε θαη πνδφινπηξα κε ζεηηθή καγλήζηα γηα 

ηφλσζε ηνπ Κπθινθνξηθνχ. ηελ κέζε πεξίπνπ ηεο ζεξαπείαο δηέθνςε ιφγσ 

δηαθνπψλ θαη ζπλερίζακε ην επηέκβξην. 

Ννέκβξην κήλα νη ζπλεδξίεο πνπ είραλ γίλεη ήηαλ 25. Σν πξφβιεκά ηνπ είρε 

εμαθαληζηεί ηειείσο θαη ν πξνζηάηεο ηνπ πνπ ηνλ ελνρινχζε παξνδηθά Γελ ηνπ 

δεκηνχξγεζε μαλά πξφβιεκα. 

Ηαλνπάξην ηξέρνληνο έηνπο πνπ είρακε επαθή γηα λα κάζσ πσο είλαη ε πγεία ίνπ. 

κνπ είπε φηη ην απρεληθφ ηνπ ην έρεη ήδε "μεράζεη" δηφηη δελ ηνλ απαζρνιεί πηα.

 

Ολνκαηεπώλπκν: Σ. Αληψληνο. 

Ηιηθία: Δηψλ 50. 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, κε δχν γηνχο εηψλ 21 θαη 24. 

Πεξηνρή Δηακνλήο: Κάηνηθνο Ακαξνπζίνπ, Αζήλα. 

Πξόβιεκα: Απρεληθφ χλδξνκν. 

Λήςε Θζηνξηθνύ - 

εκείσζε Παζνγόλσλ 

εκείσλ: 

17/06/1998 
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Ολνκαηεπώλπκν: 
 

Σ. Πέξζα. 

Ηιηθία: Δηψλ 45. 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακε, κε δχν γηνχο εηψλ 21 θαη 24. 

Πεξηνρή Δηακνλήο: Κάηνηθνο Ακαξνπζίνπ, Αζήλα. 

 

Πξόβιεκα: Πξφβιεκα ζηα άθξα, δπζιεηηνπξγία λεχξσλ 
ζηνλ άθξν πφδα, δεμηά & αξηζηεξά. 
 
 
 

Λήςε Θζηνξηθνύ - 
εκείσζε Παζνγόλσλ 
εκείσλ: 

17/06/1998 

 

 
 

Παξαηεξήζεθε αδχλαηνο κπτθφο ηφλνο έσο αλχπαξθηνο, ζην αξηζηεξφ πέικα 

πεξηζζφηεξν. Κξπζηαιιηθά ηδήκαηα θαη ελεξγεηαθή αληζνξξνπία. Άξρηζα 

δηάζπαζε θξπζηαιιηθνί ηδεκάησλ θαη δνχιεςα ην λεπξηθφ ζχζηεκα, ελδνθξηληθφ 

ζχζηεκα, λεθξά, ζπθψηη, πνιιέο ελαιιαθηηθέο πηέζεηο θαη πεικαηηθέο ξνέο. 

Δλεξγεηαθά θέληξα κε ρξσκνξεθιεμνινγία θαη θίηξηλν ρξψκα (γηα παξαιχζεηο). 

Έθαλε κία δηαθνπή ιφγσ θαινθαηξηλψλ δηαθνπψλ θαη μαλαξρίζακε ηηο ζπλεδξίεο 

ην επηέκβξην. Οινθιεξψζεθαλ ην Ννέκβξην. Έθαλε ζπλνιηθά 26 ζπλεδξίεο. Σα 

πέικαηά ηεο ηα ληψζεη θαιχηεξα, πεξπαηάεη ρσξίο λα θνπξάδεηαη φπσο πξηλ ηελ 

ξεθιεμνινγηθή αγσγή θαη ληψζεη πην μεθνχξαζηε. Δπίζεο θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεθε ζεηηθή καγλήζηα ζε πνδφινπηξα γηα ηφλσζε ηνπ 

θπθινθνξηθνχ. Παξέιεηςα φηη ελεξγνπνηνχζα θαη ηνλ ππνζάιακν θαζψο επίζεο 

θαη ην ζεκείν ππνβνήζεζήο ηνπ. 
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Λφγσ ηνπ φηη ν αζζελήο είλαη παηέξαο κνπ είρα ηελ επρέξεηα ηνπ ρξφλνπ αλά πάζα 

ζηηγκή λα ειέγρσ ηελ θαηάζηαζε ηνπ θαη ηελ πξφνδν ζεξαπείαο ηνπ. Σν 

πξφγξακκα πνπ αθνινχζεζα ήηαλ ππφθπζε, ζπξενεηδήο θαη ππνβνεζεηηθφ ζεκείν, 

παξαζπξενεηδήο, ειηαθφ πιέγκα, επηλεθξίδηα, λεθξά, πάγθξεαο, ζπθψηη θαη 

γελλεηηθνχο αδέλεο. Έγηλαλ 30 ζπλεδξίεο. Λήμε ζεξαπείαο Απξίιηνο ηνπ 1998. 

Μάην κήλα πνπ έθαλε γεληθέο εμεηάζεηο αίκαηνο νη ηηκέο ηξηγιπθεξηδίσλ θαη 

ρνιεζηεξίλεο ήηαλ θαλνληθέο. Απφ ηφηε πξνζέρεη ιίγν πεξηζζφηεξν ηελ δηαηξνθή 

ηνπ θαη θαηά αξαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπ επαλαιακβάλσ 3-5 ζπλεδξίεο. Σν 

πξφβιεκά ηνπ δελ εκθαλίζηεθε πάιη ζηνλ ίδην βαζκφ, ζε πνιχ ρακειφηεξν λαη, 

φκσο ηηο ππέξνγθεο ηηκέο ιηπεκηθνχ νξνχ, ηξηγιπθεξηδίσλ θαη ρνιεζηεξίλεο πνπ 

έθηαλε νχηε θαλ ηηο πιεζίαζε (βάζε επαλαιεπηηθψλ αλαιχζεσλ αίκαηνο).

Ολνκαηεπώλπκν: Μαχξνο Μ. 

Ηιηθία: Δηψλ 57. 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: 
Γηαδεπγκέλνο, παηέξαο δχν παηδηψλ, γηφο 33, 

θφξε 27. 

Πεξηνρή Δηακνλήο: Κάηνηθνο Υαιαλδξίνπ, Αζήλα. 

Πξόβιεκα: Σξηγιπθεξίδηα & ρνιεζηεξίλε απμεκέλα. 

Λήςε Θζηνξηθνύ - 

εκείσζε Παζνγόλσλ 

εκείσλ: 

15/01/1998 
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Σν πξφγξακκα πνπ αθνινχζεζα ήηαλ: Δλδνθξηληθφ, βνπβσληθνί αδέλεο, 

αλαθιαζηηθά απρέλα, αλαθιαζηηθά γνλάησλ, ζπνλδπιηθή ζηήιε, θαη πνιιέο 

πεικαηηθέο ξνέο γηα ηφλσζε θπθινθνξηθνχ. Γηέιπζα πνιιά θξπζηαιιηθά ηδήκαηα 

ζηα πέικαηα. Δπίζεο δνχιεςα ηα ελεξγεηαθά θέληξα δηφηη ππήξρε κπινθάξηζκα 

ελεξγεηαθφ. Γνχιεςα θαη παξαζπνλδχιηα λεχξα. Απνηέιεζκα, κεηά απφ ηηο πξψηεο 

ζεξαπείεο άξρηζε λα ληψζεη κηα επεμία πνπ απφ φηη κνπ είπε είρε ρξφληα λα ληψζεη. 

Δπίζεο κνπ είπε φηη ε ιίκπηλην ηνπ είρε αλέβεη. Λφγσ ηεο εξγαζίαο ηνπ, επεηδή 

απνπζηάδεη ζπρλά απφ ηελ Αζήλα θαη γηα αξθεηά κεγάια δηαζηήκαηα, νη ζπλεδξίεο 

δελ κπνξνχζαλ λα γίλνπλ κε κηα ηάμε, φπσο ζα έπξεπε. Όκσο κεηά απφ κεξηθέο 

ζπλεδξίεο ληψζεη γηα 2-3 κήλεο θαιχηεξα. Δπεηδή φπσο αλέθεξα απνπζηάδεη θαη 

δηαθφπηεη ηελ ζεξαπεία ζην επίπεδν πνπ θζάλεη θαη ληψζεη θαιά, δελ ζηαζεξνπνηείηαη 

γηα πεξηζζφηεξν απφ 2-3 κήλεο. Πξέπεη λα αλαθέξσ φηη θαηά ηα ιεγάκελα ηνπ απφ 

ηφηε πνπ αξρίζακε ηελ ζεξαπεία κείσζε αηζζεηά ηελ ιήςε πεληαθεξφλεο.

Ολνκαηεπώλπκν: Λ. Παχινο. 

Ηιηθία: Δηψλ 45. 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: 
Έγγακνο, παηέξαο δχν αλήιηθσλ παηδηψλ 14 & 

16. 

Πεξηνρή Δηακνλήο: Κάηνηθνο Καινγξέδαο, Αζήλα. 

Πξόβιεκα: 
θιήξπλζε θαηά πιάθαο. 

0 αζζελήο κεηά απφ εμεηάζεηο ιφγσ 

ζπκπησκάησλ δηπινπνηίαο θ.ι.π., πξν επηαεηίαο 

δηαπίζησζε φηη έρεη απηήλ ηελ εθθπιηζηηθή 

αζζέλεηα. Δίρε αξρίζεη ιήςε Ηληεξθεξφλεο, εδψ 

θαη ελάκηζε ρξφλν ιακβάλεη (ελδνκπτθψο 

Πεληαθεξφλε). 

Λήςε Θζηνξηθνύ - 

εκείσζε Παζνγόλσλ 

εκείσλ: 

20/01/1998 
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Άξρηζα κε ηα αλαθιαζηηθά ησλ πεξηνρψλ πνπ παξνπζίαδαλ πξφβιεκα. Γνχιεςα 

επηλεθξίδηα γηα λα ηηο ειαηηψζσ ην ζηξεο, ειηαθφ πιέγκα γηα λα ηελ ραιαξψζσ 

θαη ηελ ππφθπζε γηα λα έρεη νξκνληθή ηζνξξνπία. Καζάξηζα θαη ηα πέικαηα απφ 

θάπνηεο δηάζπαξηεο θξπζηαιιηθέο ζπζζσξεχζεηο. Έθαλε 16 ζπλεδξίεο, ληψζεη κηα 

ραξά θαζ’ φηη απφ φηη ιέεη αηζζάλεηαη ζαλ λα ηεο έθπγε έλα ζθίμηκν απφ ην ζηήζνο 

θαη έλα βάξνο απφ ηελ πιάηε. Σα Xanax (θάξκαθα γηα επδηαζεζία) κφλε ηεο! Σα 

ζηακάηεζε. Όηαλ κε ξψηεζε αλ πξέπεη λα ηα ζηακαηήζεη εγψ ηελ παξέπεκςα ζην 

λεπξνιφγν πνπ ηεο ηα είρε δψζεη, δελ πήξα ζέζε γηαηί φπσο μέξνπκε ν 

ξεθιεμνιφγνο δελ πξέπεη πνηέ λα πεη ζε αζζελή λα ζηακαηήζεη ηελ νπνηαδήπνηε 

θαξκαθεπηηθή αγσγή θαη λα ζηξαθεί ζε άιιε. Γηα ηα θάξκαθα αξκφδηνη είλαη νη 

εθάζηνηε ηαηξνί πνπ θνπξάξνπλ ηνπο αζζελείο θαη ηνπο ηα παξέρνπλ. Δδψ δελ 

επεθηείλνκε άιιν δηφηη δελ ζέισ λα εθθέξσ γλψκε ζρεηηθά κε ηελ θαξκαθνινγία 

θαη ηελ εμάξηεζε θαη ηηο παξελέξγεηεο πνπ δεκηνπξγεί. Γηα λα ηειεηψλσ ε θα . 

Μαξία απηήλ ηελ ζηηγκή αηζζάλεηαη ήξεκε θαη αλάιαθξε, ρσξίο ζηξεο.

Ολνκαηεπώλπκν: . Μαξία. 

Ηιηθία: Δηψλ 38. 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: 
Έγγακε, κεηέξα δχν αλήιηθσλ παηδηψλ, εηψλ 12 

θαη 17. 

Πεξηνρή Δηακνλήο: Κάηνηθνο Δξπζξαίαο, Αζήλα. 

Πξόβιεκα: ηξεο. 

Λήςε Θζηνξηθνύ - 

εκείσζε Παζνγόλσλ 

εκείσλ: 

20/09/1998 
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Αθνινχζεζα ην πξφγξακκα ησλ ελαιιαθηηθψλ πηέζεσλ, ξνψλ, ππφθπζε, 

ζπξνεηδνχο, ειηαθνχ πιέγκαηνο, επηλεθξηδίσλ. Δπίζεο ην αλαθιαζηηθφ ζεκείν ηνπ 

γνλάηνπ. Ηδήκαηα ππήξραλ αξθεηά, ζπζζσξεχζεηο δηάζπαξηεο, πνπ κε ηελ πξφνδν 

ηεο ζεξαπείαο δηαζπάζηεθαλ. Υαιάξσζε αηζζαλφηαλ απφ ηηο πξψηεο θηφιαο 

ζπλεδξίεο θαη κεηά ηελ 7-8 νη πφλνη ζηα γφλαηα ππνρψξεζαλ. Κάλακε ζπλνιηθά 22 

ζπλεδξίεο. Σα γφλαηά ηνπ απηήλ ηελ ζηηγκή δελ ηνλ πνλάλε, ζηηο αιιαγέο ηνπ 

θαηξνχ (ηηο βαξνκεηξηθέο, θαζ’ φηη έρσ βαξφκεηξν θαη ηηο ειέγρσ) παξαπνληέηαη 

φηη αηζζάλεηαη θάπνηα ηζηκπήκαηα βαζηά ζηελ άξζξσζε ηνπ γνλάηνπ. πλέζηεζα 

ζεηηθή καγλήζηα γηα θαιχηεξν θπθινθνξηθφ ζηα πφδηα θαη επνκέλσο ηα θαζάξηζα 

πην γξήγνξα απφ ηα ηνμηθά θξπζηαιιηθά ηδήκαηα. Έρνπκε επαθή θαηά δηαζηήκαηα, 

φπσο ζρεδφλ κε φινπο κνπ ηνπο αζζελείο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ζεξαπείεο 

ηνπο, θαη έρνπκε θαλνλίζεη ζε ιίγνπο κήλεο πάιη (έμη κε νθηψ) λα θάλνπκε έλα 

αξηζκφ ζπλεδξηψλ γηα ζπληήξεζε θαη θαζάξηζκα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ γνλάησλ. 

 

Ολνκαηεπψλπκν: Μ.Ησάλλεο. 

Ζιηθία: Δηψλ 57. 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, παηέξαο δχν παηδηψλ 29 & 31. 

Πεξηνρή Γηακνλήο: Κάηνηθνο Ζξαθιείνπ, Αζήλα. 

Πξφβιεκα: Πφλνη γνλάησλ (έζσ-έμσ). 

Λήςε Ηζηνξηθνχ - 

εκείσζε Παζνγφλσλ 

εκείσλ: 

16/05/1998 
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ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ήδε έθαλε θπζηθνζεξαπείεο ζην θέληξν απνθαηάζηαζεο 

«ΗΑΗ» ζηελ πεξηνρή ηεο Γξνζηάο. Αθνχ επηθνηλψλεζα κε ηελ Γηεπζχληξηα θαη 

ηδηνθηήηξηα ηνπ θέληξνπ θα Σ. Θενδσξίηζε, ε νπνία είλαη θπζηνζεξαπεχηξηα 

MCSP, BSc, MSc, Καζεγήηξηα Παλεπηζηεκίνπ Ulster Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη 

Έθηαθηε Καζεγήηξηα Σ.Δ.Η. κνπ εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα ζπλεξγαζηψ καδί ηεο 

ζην πεξηζηαηηθφ ηεο θαο Γ. Γέρηεθα, ε πξψηε ζπλάληεζε γηα ιήςε ηζηνξηθνχ θαη 

ζεκείσζε παζνγφλσλ ζεκείσλ έγηλε ζην θέληξν «ΗΑΗ» κεηά παξαθνινχζεζα 

ηελ αζζελή θαη’ νίθνλ. Αθνινχζεζα ην εμήο πξφγξακκα: Παξεγθεθαιίδαο, 

ππνζαιάκνπ, ειηαθνχ πιέγκαηνο, παξαζπνλδχιησλ λεχξσλ, επίθπζεο, ππφθπζεο, 

λσηηαίνπ κπεινχ, ηζρηαθνχ λεχξνπ, δηέγεξζεο κεησπηαίνπ ινβνχ εγθεθάινπ, 

θέληξνπ ηζνξξνπίαο θαη πνιιέο ξνέο. Υξεζηκνπνίεζα θαη 

σηνθεληζηνξεθιεμνινγία. 

πλνιηθά απφ ηέιε Απγνχζηνπ έσο θαη Γεθέκβξην ηνπ 1998 έγηλαλ πεξίπνπ 30 

ζπλεδξίεο. Με ηελ Γηεπζχληξηα ηνπ θέληξνπ απνθαηάζηαζεο, πνπ ζπλέρηδε θαη εθεί 

ε αζζελήο θπζηθνζεξαπείεο, είρα επηθνηλσλία θαη ηηο αξγέο βειηηψζεηο πνπ

παξαηεξνχζα εγψ ζηελ θίλεζε ηνπ ρεξηνχ θαη ηνπ πνδηνχ κνπ ηηο επηβεβαίσζε θαη ε 

ίδηα ε θπζηνζεξαπεχηξηα, δειαδή φηη ε ξεθιεμνινγία ηελ βνήζεζε ζε θάπνην 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, παξ’ φιν φηη ν ρξφλνο ζεξαπείαο έπξεπε λα είρε επηκεθπλζεί 

Ολνκαηεπώλπκν: Γ. Υάπδσ. 

Ηιηθία: Δηψλ 70. 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: 
Έγγακε, κεηέξα δχν αλήιηθσλ παηδηψλ 42- 44. 

Πεξηνρή Δηακνλήο: Κάηνηθνο Αγ. ηεθάλνπ Αηηηθήο. 

Πξόβιεκα: Δγθεθαιηθφ Γεμηά. 

Λήςε Θζηνξηθνύ - 

εκείσζε Παζνγόλσλ 

εκείσλ: 

28/08/1998 
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γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα, δελ ήηαλ κφλν πξνζσπηθή κνπ εθηίκεζε αιιά θαη ηεο 

Γηεπζχληξηαο ηνπ Φπζηθνζεξαπεπηεξίνπ. Βεβαίσο εγψ θαηέζεζα ηελ πξνζσπηθή κνπ 

άπνςε φηη ρξεηαδφηαλ θαη άιιεο ζπλεδξίεο νπσζδήπνηε απιά γηα λα κελ παξεμεγεζψ 

θαη παξεμεγεζεί θαη ην "πλεχκα" ηεο ξεθιεμνινγίαο δελ επέκεηλα φηαλ κνπ 

αλέθεξαλ (αγλνψ ηνπο ιφγνπο) φηη ζηηο 30 ζπλεδξίεο ζα ζπλερίζνπλ κφλν 

θπζηνζεξαπεπηηθή αγσγή γηα απνθαηάζηαζε. ε απηή ηε ζεξαπεία ε ηθαλνπνίεζή 

κνπ ήηαλ δηπιή. Πξψηνλ γηα ην ζεηηθφ απνηέιεζκα, έζησ κέρξη θάπνην ζεκείν, πνπ 

επέθεξε ε ξεθιεμνινγία θαη δεχηεξνλ γηαηί έκπεηξε θπζηνζεξαπεχηξηα θαηάιαβε ηη 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ε ξεθιεμνινγία θαη ηη δπλαηφηεηεο έρεη. 

 

Ολνκαηεπώλπκν: Γ. Παλαγηψηεο. 

Ηιηθία: Δηψλ 52. 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: 
Έγγακνο, παηέξαο 4 παηδηψλ, 28, 24, 21 & 14. 

Πεξηνρή Δηακνλήο: Κάηνηθνο Πεξηζηεξηνχ, Αζήλα. 

 

Πξόβιεκα: Φιεγκνλή ζην Γεμί Αθξψκην. 

Λήςε Θζηνξηθνύ - 

εκείσζε Παζνγόλσλ 

εκείσλ: 

3/10/1998 

 

Ο αζζελήο ηαιαηπσξείην ήδε ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ πξψηε καο ζπλάληεζε. Δίρε 

πάξεη θαξκαθνινγία απφ παζνιφγνπο φπσο Muscoril, Brasan θαη θάπνηα άιια 

αληηθιεγκνλψδε θαη απ' φηη κνπ είπε ηνπ ζπλέζηεζαλ θαη θνξηηδφλε ζε κνξθή 

θνξηηθνζηεξνεηδνχο ελδνκπτθήο έλεζεο. Σν πξφγξακκα ην δηθφ κνπ ήηαλ ην 

αλαθιαζηηθφ ηνπ ψκνπ, ππφθπζε, επηλεθξίδηα, λεθξά, ειηαθφ πιέγκα, ηνπ έθαλα 

πνιιέο ξνέο εμηζνξξφπεζεο, αζρνιήζεθα κε ηνλ απρέλα θαη επεηδή κνπ είρε 

αλαθέξεη φηη ε θιεγκνλή ζην αθξψκην είρε δεκηνπξγεζεί απφ πηψζε απφ χςνο δχν 

κέηξσλ θαηάιαβα φηη είρε θαη ηξαπκαηηζκέλεο κπτθέο ίλεο θαη αδχλακεο, δηφηη δελ 

κπνξνχζαλ λα ζπγθξαηήζνπλ ην λεχξν πνπ πεξλά αθξηβψο απφ θάησ θαη ν 
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αζζελήο επί ιέμε κνπ έιεγε φηη ληψζεη θάπνηεο ζηηγκέο θάηη απφ ηνλ ψκν ηνπ λα 

πεηάγεηαη. Γελ ήηαλ ηίπνηα άιιν απφ ην λεχξν ηνπ ζεκείνπ πνπ ζε θάπνηεο 

θηλήζεηο δελ ζπγθξαηηφηαλ ζηελ ζέζε ηνπ απφ ην πιέγκα ησλ κπτθψλ ηλψλ θαη 

μέθεπγε απφ ηελ ζέζε ηνπ. 

Έηζη ινηπφλ εθηφο ηεο ζεξαπείαο πνπ ηνπ έθαλα (24 ζπλεδξίεο) ηνλ ζπκβνχιεςα λα 

αξρίζεη λα ιακβάλεη βηηακίλε Β πνπ μέξνπκε φηη είλαη λεπξφηξνπνο θαη δπλακψλεη ηα 

λεχξα. Όλησο κε ππνκνλή, ιήςε ηεο Β θαη ηηο ζπλεδξίεο ηεο ξεθιεμνινγίαο ην 

αθξψκηφ ηνπ δελ έρεη θαλέλα πξφβιεκα 

 

 

 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο αζζελήο ήηαλ ζε αξρηθφ ζηάδην ηεο εθθπιηζηηθήο απηήο 

πάζεζεο. ην πξψην πξφγξακκα ζεξαπείαο πνπ εθάξκνζα αζρνιήζεθα κε ην 

ελδνθξηληθφ ζχζηεκα, ηνλ ππνζάιακν θαη ην ππνβνεζεηηθφ ηνπ ζεκείν, ηα 

ελεξγεηαθά θέληξα θαη έδσζα πνιχ έκθαζε ζηελ δηάιπζε ησλ θξπζηαιιηθψλ 

ηδεκάησλ ζηα πέικαηα πνπ ήηαλ ζε θαθή θαηάζηαζε. Δπίζεο πάξα πνιιέο ξνέο 

εμηζνξξφπεζεο. Σν πξψην απνηέιεζκα ήηαλ φηη ηα πφδηα ηνπ, πνπ απφ φηη κνπ είρε 

πεη ήηαλ ζπλερψο παγσκέλα. άιιαμαλ ρξψκα θαη ζεξκνθξαζία. Απφ ππνθίηξηλα 

έγηλαλ θαλνληθά, ξνδ πξνο εξπζξφ θαη ζεξκνθξαζία θαλνληθή. Σνπ είρα ζπζηήζεη 

απφ ηελ αξρή γηα λα βνεζήζσ ην θπθινθνξηθφ θαη ζεηηθή καγλήζηα γηα 

Ολνκαηεπώλπκν: Α. Αζαλάζηνο. 

Ηιηθία: Δηψλ 54. 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, παηέξαο ελφο παηδηνχ 22. 

Πεξηνρή Δηακνλήο: Κάηνηθνο Αγ. Παξαζθεπήο, Αζήλα. 

Πξόβιεκα: Πάξθηζνλ. 

Λήςε Θζηνξηθνύ - 

εκείσζε Παζνγόλσλ 

εκείσλ: 

4/10/1998 
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πνδφινπηξα. Μεηά ηηο 12-15 ζπλεδξίεο άξρηζε λα ληψζεη ηηο αξζξψζεηο ησλ πνδηψλ 

ηνπ πνιχ πην καιαθέο θαη θηλεηηθέο θαη ηα πέικαηά ηνπ πην καιαθά θαη 

αηζζαλφηαλ θαη ηελ παξακηθξή ελαιιαθηηθή πίεζε πνπ ηνπ εθάξκνδα. Μεηά 

άιιαμα πξφγξακκα θαη δνχιεςα πνιχ ην λεπξηθφ ζχζηεκα. Άξρηζε λα θηλεί κε 

κεγαιχηεξε ζαθψο επθνιία ηνλ απρέλα ηνπ θαη απφ φηη κνπ είπε έλησζε ζαλ λα 

απαιιάρζεθε ε πιάηε ηνπ απφ έλα κφληκν βάξνο, πίεζε πνπ έλησζε πξηλ. Σνπ 

έθαλα θαη πξφγξακκα απνηνμίλσζεο κέζσ ησλ απεθθξηηηθψλ νδψλ θαη 

ζηακαηήζακε ζηηο 30 ζπλεδξίεο. Απφ ηελ αξρή φκσο ηεο

ξεθιεμνινγηθήο ζεξαπείαο πνπ ηνπ έθαλα παξάιιεια ηνπ ζχζηεζα θαη 

νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία ηελ νπνία απνδέρζεθε θαη θαζ’ φηη έρνπκε επηθνηλσλία θαη 

ζήκεξα είλαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο. Καη ε νκνηνπαζεηηθφο πνπ ζπλεξγάδνκαη ηνπ 

είπε φηη ε ξεθιεονινγία ηνλ βνήζεζε θαη εγψ ζαλ ζεξάπσλ έβιεπα ζηαδηαθά ηηο 

αιιαγέο πξνο ην θαιχηεξν πνπ είρε ελ κέζσ ζπλεδξηψλ. Σν ζπκπέξαζκά κνπ σο 

πξνο ην πνπ σθειήζεθε απφ ηελ ξεθιεμνινγηθή ζεξαπεία είλαη εκθαλέζηαηα ζην 

θπθινθνξηθφ, ζηηο αξζξψζεηο ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ, ζηνλ απρέλα θαη ζην 

θαζάξηζκα πνπ έγηλε απφ ηα πνιιά ηνμηθά θξπζηαιιηθά ηδήκαηα πνπ ξφιν κεγάιν 

θαη αξλεηηθφηεηα έρνπλ παίμεη θαη νη κεγάιεο πνζφηεηεο θαξκάθσλ πνπ έρεη ιάβεη 

θαηά θαηξνχο. 

Ζ δηάγλσζε ηεο αζζέλεηάο ηνπ έγηλε πξηλ πέληε πεξίπνπ ρξφληα. Ζ ξεθιεμνινγία 

ρσξίο θάξκαθα θαη θπζηθά ζε κηα ηφζν δχζθνιε εθθπιηζηηθή αζζέλεηα ηνπ έδεημε 

απνηειέζκαηα πνπ θαη ρσξίο ηδηαίηεξεο γλψζεηο ηα αληηιήθζεθε, ηα απνδέρζεθε θαη 

ηα εθηίκεζε. Ζ ζπλέρεηα είλαη φηη αλά ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 5-6 κελψλ ζα 

θάλνπκε κεξηθέο ζπλεδξίεο ξεθιεμνινγίαο γηα λα ζπληεξήζνπκε απηφ πνπ ήδε 

έρνπκε πεηχρεη θαη λα κπνξέζνπκε αλ είλαη εθηθηφ θάπνην θαιχηεξν απνηέιεζκα.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ αζζελήο είρε κεγάιν πξφβιεκα ζηηο εθθελψζεηο. Δίρε ξπζκφ κηαο θνξάο ζηηο πέληε 

εκέξεο ή αθφκα θαη εβδνκάδαο. Σν πξφγξακκα πνπ αθνινχζεζα ήηαλ: αλαθιαζηηθά 

παρέσο εληέξνπ, νξζνχ, ιεπηνχ εληέξνπ, ζπθσηηνχ, αλαθιαζηηθά θάησ κνίξαο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, επηλεθξίδηα, ειηαθφ πιέγκα. Σν πξφγξακκα απέδσζε κεηά ηελ 

7-8 θνξά. Όηαλ είρακε ζπκπιεξψζεη ήδε ζρεδφλ 15 ζπλεδξίεο εθθελσλφηαλ θάζε δχν 

εκέξεο πεξίπνπ ή ην πνιχ ηξεηο. Ζ ζεξαπεία έγηλε κε 25 ζπλεδξίεο θαη απηή ηελ 

ζηηγκή κε πην πνιιά ιαραληθά, πην πξνζεθηηθή ζηελ δίαηηα ηεο εθθελψλεηαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

Ήηαλ επηηπρία γηαηί ην πξφβιεκα ηεο δπζθνηιηφηεηάο ηεο ήηαλ ρξφλην. Γηαηεξψ 

επαθέο γηαηί είλαη θαη γλσζηή θαη δηακέλεη ζηελ ίδηα πεξηνρή κε εκέλα θαη έηζη 

κπνξψ θαη παξαθνινπζψ ηελ θαηάζηαζε ηεο ε νπνία έρεη θαιπηεξέςεη εκθαλέζηαηα. 

Ζ ζεξαπεία ηεο έρεη ηειεηψζεη πξηλ απφ ελάκηζε κήλα. Σελ έρσ επηζθεθζεί κεξηθέο 

θνξέο θαη είκαη πεπεηζκέλνο γηα ηελ βειηίσζή ηεο, θπζηθά ε θα Θέκειε έρεη πεηζζεί 

φηη ε ξεθιεμνινγία ηελ βνήζεζε θαηαιπηηθά γηαηί είρε αξθεηά ζεκαληηθφ πξφβιεκα 

ην νπνίν ελψ είρε πξνζπαζήζεη λα ην θαηαπνιεκήζεη κε θάξκαθα ή άιια 

θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα είρε απνηχρεη. 
 

 
 

 

 

 

 

Ολνκαηεπώλπκν: Θ Δπαλζία. 

Ηιηθία: Δηψλ 44. 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: 
Έγγακε, κεηέξα ελφο αλήιηθνπ θνξηηζηνχ 14. 

Πεξηνρή Δηακνλήο: Κάηνηθνο Υαιαλδξίνπ, Αζήλα. 

Πξόβιεκα: Γπζθνηιηφηεηα. 

Λήςε Θζηνξηθνύ - 

εκείσζε Παζνγόλσλ 

εκείσλ: 

2/10/1998 
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Αθνχ παξάζεζα δέθα ζεξαπείεο επηιεγκέλεο απφ ηηο ζεξαπείεο πνπ κέρξη ηψξα έρσ 

νινθιεξψζεη ή θαη θάπνηεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε πηζηεχσ λα κπνξεί θάπνηνο 

δηαβάδνληαο ηηο ιίγεο γεληθέο έλλνηεο πνπ έγξαςα γηα ηελ ξεθιεμνινγία, ηα 

παξαδείγκαηα θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ πην θνηλψλ αζζελεηψλ θαη ηελ 

αλάιπζε ηειεπηαία ησλ δέθα αζζελεηψλ πνπ αληηκεηψπηζα κε ζεηηθά απνηειέζκαηα, 

λα θαηαιάβεη φηη ε ξεθιεμνινγία είλαη ελαιιαθηηθή κέζνδνο ζεξαπείαο πνπ εμεηάδεη 

θαη αζρνιείηαη νιηζηηθά κε ηνλ αζζελή θαη δελ αληηκεησπίδεη κφλν ην πξφβιεκα 

αιιά θαη ςάρλεη θαη βξίζθεη θαη ηα αίηηα, νχησο ψζηε ην πξφβιεκα λα κελ 

μαλαεκθαληζηεί ή αλ εκθαληζηεί μαλά λα είλαη ζε επηφηεξε κνξθή θαη κηθξφηεξεο 

έληαζεο. 

Δκείο νη ξεθιεμνιφγνη πξέπεη λα θαηαβάιινπκε πξνζπάζεηεο λα κάζεη ν θφζκνο ηη 

ζεκαίλεη ξεθιεμνινγία θαη ηη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα έρεη γηα ηνλ νξγαληζκφ. 

Απφ ηελ ξεθιεμνινγία ιείπεη ε εθκεηάιιεπζε, ιείπεη ε απνληά, ππάξρεη κεγάιε 

αλζξσπηά θαη απέξαληε δηάζεζε λα απαιχλνπκε ηνπο αλζξψπνπο πνπ πνλνχλ θαη 

ππνθέξνπλ θαη ρξεζηκνπνηψληαο θάξκαθα "κπαίλνπλ" ζηνλ θαχιν θχθιν ησλ 

παξελεξγεηψλ θαη ησλ κπινθαξηζκάησλ. Απφ ηελ ιίγε εκπεηξία πνπ έρσζε 

ξεθιεμνινγηθέο ζεξαπείεο κέρξη ηψξα, δηαπίζησζα φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

αζζελψλ πνπ αληηκεησπίζηεθαλ ξεθιεμνινγηθά δείρλνπλ ηψξα κία πνιχ έληνλε 

απνζηξνθή ζηηο θαξκαθνινγηθέο ζεξαπείεο (αιινπαζεηηθέο) γηα ηνλ απινχζηαην 

ιφγν φηη ζεξαπεχηεθαλ θαη αλαθνπθίζηεθαλ απφ ηα πξνβιήκαηα πγείαο πνπ είραλ κε 

εληειψο θπζηθφ ηξφπν ρσξίο λα "δειεηεξηάδνπλ" ηνλ νξγαληζκφ ηνπο κε θάξκαθα. 

Γελ είκαη ζθιεξνππξεληθφο γχξσ απφ ηελ θαξκαθνινγία αιιά ε ξεθιεμνινγία 

απνδεηθλχεη ζπλέρεηα φηη γίλνληαη θαη νινθιεξψλνληαη ζεξαπείεο θαη ρσξίο απηά, 

ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηνπιάρηζηνλ. 

Γη' απηφ ινηπφλ, εκείο νη ξεθιεμνιφγνη επηβάιιεηαη λα εμεγνχκε, αλαιχνπκε, λα 

πξνβάιινπκε, ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο επηζηήκεο καο έλαλ πην όκνξθν θαη 

πγηή θόζκν!... 


