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1.Τι είναι η µάλαξη 

 

Με τον όρο massage, µασάζ ή µάλαξη εννοούµε ένα σύνολο 

χειρισµών που βασίζονται στις αρχές της ανατοµίας, φυσιολογίας 

και παθολογίας και εφαρµόζονται µε τα χέρια στους µαλακούς 

ιστούς τους ανθρώπινου σώµατος. 

Η ελληνική λέξη µάλαξη προέρχεται από το ρήµα «µασσείν» που 

σηµαίνει µαλάσσω (ζυµώνω). Πολλές αρχαίες γλώσσες έχουν 

παρόµοιες λέξεις (εβραϊκό «mashesh»,  σανσκριτικό «makeh» κα.) 

γεγονός που υποδηλώνει και την ευρύτατη χρήση της.  

Το µασάζ αποτελεί ίσως το αρχαιότερο και πλέον 

χρησιµοποιηµένο µέσο για την ανακούφιση από τον πόνο. Το 

άγγιγµα και η εντριβή σε περιοχές πόνου χρησιµοποιούνται σε 

κάθε οικογένεια του ζωικού βασίλειου. Ακόµα και τα µικρά παιδιά 

ακουµπούν ενστικτωδώς τα πονεµένα σηµεία του σώµατος τους 

για να ανακουφιστούν. 

Αρχαίοι λαοί όπως οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, οι Ινδοί και οι Έλληνες 

εφάρµοσαν και έφτασαν το µασάζ σε πολύ ψηλά επίπεδα. Οι 

αρχαίοι Έλληνες µάλιστα το συνδύασαν µε τη γυµναστική και τη 

χρήση βοτάνων σαν τη βασική προληπτική και θεραπευτική 

ιατρική µέθοδο. Είναι χαρακτηριστική η ρήση του Ιπποκράτη «…Ο 

γιατρός πρέπει να είναι έµπειρος σε πολλά πράγµατα, αλλά 

οπωσδήποτε πρέπει να έχει εµπειρία στην εντριβή…»  

 Στις αρχές του 19ου αιώνα, ο Σουηδός δάσκαλος φυσικής 

εκπαίδευσης Henrik Ling, ταξινόµησε και συστηµατοποίησε τους 

χειρισµούς των µαλακών ιστών. Το σύστηµα αυτό αργότερα έγινε 

γνωστό σαν «Σουηδικό Μασάζ» 

Το µασάζ εξελίχθηκε µέσα στους αιώνες και στη σύγχρονη εποχή 

πλέον θεωρείται σηµαντικό θεραπευτικό µέσο που έχει τόσο 

αυτοτελή αξία όσο και συµπληρωµατική µε τη φυσικοθεραπεία και 

την ιατρική. 
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2.Η ιστορία της µάλαξης 
 

Η χειροµάλαξη (µασάζ), γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων, 

αναγνωρίζεται σήµερα ως µια από τις πιο αποτελεσµατικές και 

απολαυστικές θεραπευτικές µεθόδους, που χρησιµοποιείται τόσο 

σε υγιείς ανθρώπους, όσο και σε ασθενείς. 

Από αναφορές σε αρχαία κείµενα φαίνεται ότι το µασάζ 

αποτελούσε πολύ γνωστή και ιδιαίτερα δηµοφιλή πρακτική στην 

Κίνα και την Ινδία πριν από 5000 χρόνια, ενώ ήδη χρησιµοποιείται 

στην αρχαία Ελλάδα από το 450 π. Χ. και µάλιστα αποτελεί 

αγαπηµένη τεχνική του Ιπποκράτη.  Η Αρχαία Ελληνική Ιστορία 

έχει να επιδείξει σπουδαίες φυσιογνωµίες που σχετίζονται µε την 

συµπληρωµατική θεραπευτική. Πρώτος σε αυτήν τη µακριά λίστα 

όπου θα αναφερθούµε ενδεικτικά είναι ο Ορφέας, ο οποίος 

αντιµετώπιζε τον ασθενή του µε µουσικοθεραπεία, µάλαξη, 

αρωµατοθεραπεία και άλλες φυσικές θεραπευτικές µεθόδους, 

όπως την ενεργειακή θεραπευτική ως Μύστης. 

 Ο Ιπποκράτης αναφέρει "την φύση του όλου" του σώµατος και την 

"αυτόµατη ίαση". 'Αλλη ρήση είναι για τη µετάδοση από τα γερά 

µέρη στα υπόλοιπα µέρη. 

 Ο Αριστοτέλης αναφέρει τις ακούσιες και εκούσιες 

αντανακλαστικές κινήσεις και τις παραλληλίζει µε το νόµο το 

Νεύτωνα, δράση-αντίδραση. 

 Ο Εµπεδοκλής αναφέρει για το συντονισµό και τη σχέση µεταξύ 

των πραγµάτων µε ενεργειακούς παλµούς αγάπης και 

επικοινωνίας. 

 Ο ∆ηµόκριτος επίσης αναφέρει για την ενότητα των πάντων, 

εποµένως και την ορθότητα της ολιστικής αντιµετώπισης των 

ασθενών.                                                                                                 
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Οµολογουµένως, για αρκετά χρόνια, η µάλαξη ήταν έννοια 

παρεξηγηµένη και λανθασµένα συνυφασµένη µε θρησκευτικά 

τελετουργικά και µυστικιστικά δόγµατα. Ωστόσο, η κλασσική 

ιατρική και η σύγχρονη ιατρική τεχνολογία στις αρχές του 21ου 

αιώνα, έρχονται να συµπεριλάβουν την παραδοσιακή αυτή µέθοδο 

θεραπείας στην αντιµετώπιση του πάσχοντος σώµατος.  

Ινδοί και Κινέζοι ήταν οι πρώτοι λαοί που σε γραπτά κείµενά τους 

περιγράφουν διάφορους τρόπους εφαρµογής της χειροµάλαξης. Ο 

Στράβων, ο µεγαλύτερος γεωγράφος της αρχαιότητας, περιγράφει 

τον 4ο π. Χ. αιώνα, τους Ινδούς που «καθώς ασκούνταν, έχουν 

περί πολλού τις εντρίψεις και λείαιναν τα σώµατά τους µε εβένινες 

καµπυλωτές ράβδους».  

Η άνθιση της αραβικής ιατρικής τον 10-11ο αιώνα, συντελεί στη 

διάδοση των θεραπευτικών λουτρών αλλά και του µασάζ στην 

Τουρκία και την Περσία. ∆υστυχώς, ο Μεσαίωνας κρατά τις 

ευρωπαϊκές χώρες µακριά από τις φυσικές µεθόδους 

αποκατάστασης των σωµατικών προβληµάτων.  

Στις αρχές του 19ου αιώνα, η Γηραιά Ήπειρος αρχίζει να γνωρίζει 

την χειροµάλαξη και στην Ρωσία διενεργούνται οι πρώτες κλινικές 

και πειραµατικές έρευνες. Ο Σουηδός Per Herlik Ling, είναι ο 

πρώτος Ευρωπαίος που ανέπτυξε ένα ολοκληρωµένο σύστηµα 

χειροµάλαξης και ίδρυσε την πρώτη οργανωµένη σχολή 

διδασκαλίας στη Στοκχόλµη. Οι τεχνικές του Ling αποτελούν τη 

βάση για πολλά συστήµατα µάλαξης όπως τα γνωρίζουµε σήµερα.  

 

3.Όσα Πρέπει Να Ξέρουµε Για Το 

Μασάζ 
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Σώµα, ψυχή και πνεύµα, σε αφιλόξενο περιβάλλον. Κάπως έτσι θα 

µπορούσαµε να περιγράψουµε την καθηµερινότητα του 

σύγχρονου ανθρώπου. Ο ρυθµός της ζωής µας είναι, πλέον, τόσο 

πιεστικός που η ανθρώπινη υπόσταση νοσεί, βιολογικά, ψυχικά 

και πνευµατικά.  

 Η αποµάκρυνση από τη φύση διαταράσσει την εσωτερική µας 

ισορροπία και οι συνέπειες είναι έκδηλες. Το σώµα δυσκολεύεται 

να ανταποκριθεί στον εξοντωτικό ρυθµό της σύγχρονης 

πραγµατικότητας. Η προσπάθεια επαναπροσέγγισης του φυσικού 

τρόπου ζωής µε σωστή διατροφή, σωµατική άσκηση και τεχνικές 

διαχείρισης του άγχους, µπορούν µεν να επιφέρουν το επιθυµητό 

αποτέλεσµα σε βάθος χρόνου, αλλά είναι συνήθως 

αποσπασµατικές και ως επί το πλείστον αποτυχηµένες.  

Η γνωριµία µε το σώµα µας και η σωστή ερµηνεία των µηνυµάτων 

που µας στέλνει, είναι η βάση για την οµαλή επιστροφή µας στη 

φυσική ζωή. Η χειροµάλαξη (µάλαξη) ή όπως είναι ευρύτερα 

γνωστή, ως µασάζ, µπορεί να µας προσφέρει αυτό ακριβώς. Την 

γνωριµία µε το σώµα, αλλά και την ψυχή και το πνεύµα µας, και 

µπορεί να αποτελέσει µέρος µιας ολοκληρωµένης θεραπευτικής 

παρέµβασης µε αποτέλεσµα την ίαση. 

  

4.Η φιλοσοφία της χειροµάλαξης 
  

Με τον όρο χειροµάλαξη εννοείται ένα σύνολο από καθορισµένες 

µηχανικές επιδράσεις πάνω στην επιφάνεια του σώµατος, που 

έχουν σκοπό τους την αποκατάσταση των διαταραγµένων 

λειτουργιών όλου του οργανισµού και τη βελτίωση των φυσικών 

και διανοητικών ικανοτήτων του ατόµου.  

Στη βάση αυτού του µηχανισµού επίδρασης βρίσκονται σύνθετες 

και αντανακλαστικά αλληλοσυνδεόµενες νευροαγγειακές και 

ενδοκρινικές διαδικασίες ρυθµιζόµενες από τα ανώτερα τµήµατα 

του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος.  
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Το πρώτο και κυριότερο όργανο που αντιδρά είναι το δέρµα. Ως 

βασικός αδένας εξωτερικής και εσωτερικής έκκρισης συνεργάζεται 

µε όλα τα βασικά εσωτερικά όργανα και κυρίως µε τον συνδετικό 

ιστό, την υπόφυση, τα επινεφρίδια και άλλους ενδοκρινείς αδένες. 

Επίσης το δέρµα ως έδρα νευρικών και αγγειακών αντιδράσεων 

παράγει θερµότητα και ιόντα. Η χειροµάλαξη λοιπόν, επιδρώντας 

πάνω στο δέρµα: 

• αποµακρύνει τα νεκρά κύτταρα, διευκολύνοντας την 

αναπνοή του δέρµατος,  

• ενεργοποιεί εκκριτικές διαδικασίες των ιδρωτοποιών και 

σµηγµατογόνων αδένων αποµακρύνοντας προϊόντα του 

µεταβολισµού 

• διευρύνει τα αγγεία του δέρµατος και βελτιώνει την 

κυκλοφορία του αίµατος, ενθαρρύνοντας τη θρέψη του δέρµατος 

και των αδένων του 

• αυξάνει τη θερµοκρασία του δέρµατος δηµιουργώντας ένα 

ευχάριστο συναίσθηµα  

• και τέλος αυξάνει την κυκλοφορία των τριχοειδών αγγείων, 

αυξάνοντας έτσι τον βαθµό οξυγόνωσης των ιστών. 

 

5.Τεχνικές χειροµάλαξης 
  

Την τελευταία 15ετία η τέχνη της µάλαξης έχει γνωρίσει άνθιση και 

στην Ελλάδα, και πιστοποιηµένα κέντρα εναλλακτικής ιατρική και 

αισθητικής, αλλά και µεµονωµένοι πιστοποιηµένοι επαγγελµατίες 

εφαρµόζουν µια ευρεία γκάµα τεχνικών µασάζ, ανάλογα µε τις 

ανάγκες του κάθε ατόµου.  

Ο θεραπευτής µπορεί να σας βοηθήσει να επιλέξετε µια εκ των 

ακολούθων τεχνικών:  

 Α) Ολιστική µάλαξη (ή θεραπευτικό µασάζ): Η Ολιστική 

Μάλαξη αποτελεί έκφραση της Ολιστικής φιλοσοφίας της υγείας, 
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που αντιµετωπίζει τον άνθρωπο σαν «όλον», δηλαδή σαν σύνολο. 

Θεωρούµε ότι το σώµα είναι ένα ενεργειακό σύστηµα που 

βρίσκεται σε µια κατάσταση συνεχούς εναλλαγής. Η ολιστική 

µάλαξη είναι µία σύγχρονη ειδικότητα αποκατάστασης που 

συνδυάζει την επιστηµονικά επικυρωµένη γνώση του αντικειµένου 

της µάλαξης µε την ολιστική θεώρηση και προσέγγιση του ατόµου. 

Μέσα από την ολιστική µάλαξη ο θεραπευτής έχει όλα τα 

απαραίτητα εφόδια και γνώσεις για να προσφέρει µέγιστο 

αυτοθεραπευτικό αποτέλεσµα στο σώµα, αλλά παράλληλα να 

διευκολύνει εξ ολοκλήρου τον ανθρώπινο οργανισµό να πετύχει τη 

συνολική και τέλεια χαλάρωση, εξισορρόπηση και φυσικό 

συντονισµό του. Η ολιστική µάλαξη διευκολύνει το σώµα να 

αναπτύξει τους µηχανισµούς που θα το βοηθήσουν να αξιοποιήσει 

τα θετικά στοιχεία του. Η µεθοδολογία της ολιστικής µάλαξης εκτός 

από ευχάριστη, ενισχύει τον φυσικό αµυντικό µηχανισµό του 

σώµατος ώστε να αντιµετωπίζει τα προβλήµατα του µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως φυσικά εκείνο ξέρει καλύτερα από 

τον οποιοδήποτε «ειδικό», δηλαδή ενισχύει την ικανότητα του να 

αυτοθεραπεύεται. Η εφαρµογή της απαιτεί την συνεργασία δυο 

ανθρώπων, του δότη και του δέκτη. Πρέπει να συνεργάζονται τόσο 

σε σωµατικό, όσο και σε πνευµατικό επίπεδο, ώστε να επιτευχθεί 

το επιθυµητό αποτέλεσµα που δεν είναι άλλο από την αυτογνωσία 

και την αποδοχή του σώµατος τους. Έτσι ενεργοποιούνται εκείνοι 

οι µηχανισµοί που διευκολύνουν το σώµα να εντοπίσει τις 

περιοχές µε «ανισορροπία», και στην συνέχεια να αποκαταστήσει 

την ενεργειακή ροή.  

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βελτίωση της λειτουργικότητας 

του Νευρικού Συστήµατος, χαλάρωση του µυϊκού τόνου, µείωση 

του πόνου, βελτίωση της λειτουργικότητας του Κυκλοφορικού και 

Λεµφικού Συστήµατος, καλύτερη αιµάτωση και τροφή των ιστών µε 

ταυτόχρονη αποµάκρυνση των άχρηστων προϊόντων του 

µεταβολισµού. Προσφέρει ζωτικότητα και µακροζωία. Τελικά 

βοηθάει στην διατήρηση της καλής υγείας του ανθρώπου. 

Επίσης, ο ειδικός της ολιστικής µάλαξης, µαθαίνει να δηµιουργεί 

εξατοµικευµένα προγράµµατα κινήσεων και διατάσεων και τα 

χρησιµοποιεί σε συνδυασµό µε τις σηµαντικότερες τεχνικές 
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µάλαξης: µυοχαλαρωτική, λεµφική, συνδετικού ιστού, 

αδυνατίσµατος, αθλητική κ.λπ..  

 

 

 

 

Β) Σουηδική µάλαξη: η γνωστότερη τεχνική µάλαξης, όπου οι 

µαλάξεις που γίνονται µε διάφορους τρόπους στους µυς της 

κεφαλής και του κορµού έχουν ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της 

κυκλοφορίας του αίµατος στους µυς και τις αρθρώσεις.   

Ενδείκνυται για πόνους της πλάτης, φλεγµονώδεις παθήσεις, 

όπως η αρθρίτιδα και η τενοντίτιδα, παθήσεις σχετικές µε το στρες, 

πονοκεφάλους και ηµικρανίες, µυικές παθήσεις όπως οι σπασµοί, 

τα τραβήγµατα και τα διαστρέµµατα, το σύνδροµο καρπιαίου 

σωλήνα και τη µετα-τραυµατική και µετά-χειρουργική 

αποκατάσταση.  Χρησιµοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις 

αποκατάστασης από αθλητικούς τραυµατισµούς, παθήσεις µε 

χρόνιους πόνους, αντιµετώπιση πονοκεφάλων, καταπολέµηση του 

άγχους, καθώς και σε περιπτώσεις κατάθλιψης. 

 

6.Η συνεδρία  

Ο χώρος της συνεδρίας µπορεί να είναι ένα ολοκληρωµένο κέντρο 

ή ο ιδιωτικός χώρος του σπιτιού σας. Αρκετοί άνθρωποι 

αισθάνονται καλύτερα όταν βρίσκονται σε οικείο περιβάλλον. 

Τουλάχιστον µία µε µιάµιση ώρα πριν από τη συνεδρία δεν θα 

πρέπει να έχετε φάει ή πιει αλκοόλ.  
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Μια τυπική συνεδρία διαρκεί µεταξύ 40 και 90 λεπτών. Η συνεδρία 

ξεκινά µε τη λήψη ενός σύντοµου ιατρικού ιστορικού από τον 

θεραπευτή, ενώ σηµαντικό είναι να αναφέρετε και συνήθειες που 

σχετίζονται µε την καθηµερινότητά σας. 

Πριν ξαπλώσετε στο ειδικό κρεβάτι, θα πρέπει να έχετε αφαιρέσει 

τον ρουχισµό σας (µπορείτε να φοράτε το εσώρουχό σας). Ο 

θεραπευτής θα µπει στον χώρο της συνεδρίας, όταν θα είστε 

ξαπλωµένοι και σκεπασµένοι µε την πετσέτα.  

Αφού βεβαιωθεί ότι η θερµοκρασία του χώρου είναι κατάλληλη για 

να αισθάνεστε άνετα, η συνεδρία θα ξεκινήσει µε την επάλειψη του 

σώµατος µε ειδικά έλαια ή λοσιόν. Συνήθως µια τυπική διαδικασία 

µάλαξης ξεκινά από την πλάτη και προχωρά προς τα υπόλοιπα 

σηµεία του σώµατος (πόδια, χέρια, κοιλιά, κεφάλι). Κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίας, ακάλυπτο είναι µόνο το σηµείο του 

σώµατος που εφαρµόζεται η τεχνική. Όταν ολοκληρωθεί η 

συνεδρία, και αφού παραµείνετε ξαπλωµένοι για τρία µε πέντε 

λεπτά, µε αργές κινήσεις µπορείτε να σηκωθείτε.  

 Η µάλαξη, θεραπευτική ή χαλαρωτική, είναι πρωτίστως µια 

διαδικασία εσωτερική και µας φέρνει σε άµεση επαφή µε το σώµα, 

την ψυχή και το µυαλό µας. Αφιερώστε λοιπόν, λίγο από τον 

πολύτιµο χρόνο σας για να ανακαλύψετε τις ευεργετικές ιδιότητες 

µιας συνεδρίας µάλαξης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σώµα έχει δική του λογική, µνήµη και φωνή. Το σώµα µας, µας 

µιλάει συνέχεια γιατί θέλει να µας βοηθήσει να µάθουµε τι το 
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ενοχλεί και τι το ευχαριστεί, µας βοηθάει να καταλάβουµε ότι µας 

αξίζουν τα καλύτερα. 

Το κάθε άτοµο αντιµετωπίζεται χωριστά και ανάλογα µε τον 

µορφότυπο του σώµατος του, που εντοπίζεται µέσα από ειδικές 

διεργασίες. Τα στοιχεία που συλλέγονται συµβάλουν στην πιο 

γρήγορη και αποτελεσµατική λύση των προβληµάτων µέσα από 

ένα αποκλειστικό προτεινόµενο πρόγραµµα. 

Η καθηµερινή σύγχρονη ζωή µε τους γρήγορους ρυθµούς και την 

ένταση προκαλούν έντονο άγχος, που σε συνδυασµό µε τη µη 

ισορροπηµένη διατροφή και τη καθιστική εργασία έχουν ως  

αποτέλεσµα την εµφάνιση σηµαντικών αισθητικών προβληµάτων 

στο σώµα.  

 Mε τις ευεργετικές ιδιότητες των ειδικών προϊόντων µασάζ µε 

αιθέρια έλαια και σύµβουλο τον οδηγό που 

ακολουθεί, εφαρµόστε τις τεχνικές που 

απαλλάσσουν από τους πόνους τους 

κουρασµένους µυς και τις βασικές κινήσεις 

για πλήρη ανακούφιση από το καθηµερινό 

άγχος.  

 

Α) Γενικές οδηγίες  

 

– Οι κινήσεις στο µασάζ, σε γενικές γραµµές, 

πρέπει να ακολουθούν τις κινήσεις της ροής 

του αίµατος – µε κατεύθυνση προς την 

καρδιά.  

– Χρησιµοποιήστε 

οπωσδήποτε 

έλαια ή κρέµα 

µασάζ ώστε τα 

χέρια σας να 

γλιστρούν.  
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– Μην απλώνετε ποτέ το λάδι κατευθείαν στο δέρµα του ατόµου 

στο οποίο θα κάνετε µασάζ. Για να ξεκινήσετε, γεµίστε την παλάµη 

σας µε έλαια και αργά τρίψτε τα χέρια µεταξύ τους για να τα 

ζεστάνετε. Απλώστε έλαια στις παλάµες σας κάθε φορά που 

µετακινήστε σε άλλο σηµείο του σώµατος.  

 

– ∆ιαφορετικοί τύποι ελαίων έχουν διαφορετικά αποτελέσµατα.  

Κάποια αιθέρια έλαια είναι ιδανικά 

για τη χαλάρωση, άλλα για την 

αναζωογόνηση.  

– Καθ’ όλη τη διάρκεια του µασάζ 

τουλάχιστον το ένα χέρι πρέπει να 

βρίσκεται σε επαφή µε το σώµα 

του ατόµου στο οποίο κάνετε 

µασάζ.  

– Για να έχει αποτέλεσµα το χαλαρωτικό µασάζ έχει σηµασία να 

είναι ήρεµο τόσο το άτοµο που εξασκεί τις τεχνικές όσο και εκείνο 

που δέχεται το µασάζ.  

– Προσπαθήστε οι κινήσεις σας να είναι γενικά ρυθµικές και 

συµµετρικές.  

 

Β) Βασικές κινήσεις  

1. Effleurage: Η αρχή, που είναι το ήµισυ του παντός. Μια σειρά 

από ήσυχες κινήσεις, που βοηθούν τα αιθέρια έλαια να 

διεισδύσουν στο σώµα, ενώ παράλληλα προκαλούν ηρεµία και 

χαλάρωση. Χρησιµοποιήστε ολόκληρη την παλάµη και όχι µόνο τα 

δάχτυλα, µε κινήσεις συρτές και µακριές, µε πίεση ή ανάλαφρα. 

Σηµασία έχει οι κινήσεις να παραµένουν στο ίδιο στιλ και να είναι 

συνεχείς.  

2. Petrissage: Η κίνηση µοιάζει µε ζύµωµα, αλλά τα χέρια πρέπει 

να κινούνται προσεκτικά και αργά, χωρίς ποτέ να προκαλούν 

πόνο. Είναι ιδανικό µασάζ για περιοχές όπου υπάρχει 
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συσσωρευµένο λίπος, αλλά και για την πλάτη. Μπορεί να 

χαλαρώσει τους µυς, να βελτιώσει το κυκλοφορικό, να συµβάλει 

στην απελευθέρωση των τοξινών. Τα χέρια τοποθετούνται ανοιχτά 

στο σηµείο που θέλετε να κάνετε µασάζ και κινούνται το ένα µετά 

το άλλο, πιάνοντας και τραβώντας, µε τον τρόπο που δουλεύουµε 

τη ζύµη (ξεκινάµε τραβώντας το δέρµα προς τα πίσω και 

καταλήγουµε να το πιάνουµε µε την παλάµη και να το πιέζουµε).  

 

Γ) Κινήσεις ανάλογα µε το σηµείο  

 

– Στο πίσω µέρος του σώµατος: Ξεκινήστε µε συρτές, µακριές 

effleurage κινήσεις από τους µηρούς και τους γοφούς 

προχωρώντας αργά προς την πλάτη. Με δεύτερη αργόσυρτη 

effleurage ξεκινήστε από το λαιµό και απλώστε τα έλαια προς το 

κάτω µέρος της πλάτης, κατά µήκος της σπονδυλικής στήλης. 

Επαναλάβετε τις κινήσεις αρκετές φορές, κρατώντας τα χέρια σας 

χαλαρωµένα. Απλώστε πάλι λάδι στις παλάµες και τρίψτε την 

πλάτη µε τις παλάµες και τα δάχτυλα, τοποθετώντας τους 

αντίχειρες στη σπονδυλική στήλη. Ξεκινήστε από τη µέση και 

καταλήξτε στους ώµους. 

– Κεφάλι: Βάζετε έλαια στις άκρες των δαχτύλων και πάντα µε τα 

δάχτυλα δουλεύετε όλο το κεφάλι – µασάζ που προκαλεί 

ευχάριστη χαλάρωση. Για ηµικρανίες και πονοκεφάλους, το µασάζ 

πρέπει να γίνεται στη βάση του λαιµού, µε ανοδικές κινήσεις που 

θα φτάνουν ως τη βάση του κεφαλιού. Χρησιµοποιήστε αρχικά την 

κίνηση effleurage, που όµως θα την κάνετε µε τα δάχτυλα και όχι 

µε την παλάµη.  

– Λαιµός: Κάνετε µικρές, κυκλικές κινήσεις που ξεκινούν από τη 

βάση του λαιµού και φτάνουν στη βάση του κεφαλιού. Συνεχίζετε 

τρίβοντας τις πλευρές του λαιµού, όπου όµως οι κινήσεις πρέπει 

να είναι πιο ελαφριές.  

– Ωµοι: Κατάλληλες είναι οι κινήσεις effleurage και petrissage. 

Χρησιµοποιήστε τις παλάµες και τους αντίχειρες κάνοντας µασάζ 

από τους ώµους στο λαιµό και προς τα πίσω.  
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– Μπράτσα: Κάντε µασάζ µε ανοδικές κινήσεις προς τη µασχάλη, 

χρησιµοποιώντας κινήσεις effleurage και petrissage µόνο στις 

περιοχές όπου υπάρχει λίπος ή µύες.  

– Πλάτη 1: Με στιβαρό ή ανάλαφρο effleurage ή petrissage 

επιτυγχάνουµε ιδανικό µασάζ για την πλάτη. Ξεκινάµε από χαµηλά 

και ανεβαίνουµε προς τους ώµους. Εκεί τα χέρια γλιστράνε, 

περνώντας από τα πλευρά, για να επιστρέψουν στη βάση της 

πλάτης. Επαναλαµβάνετε τις κινήσεις όσες φορές θέλετε.  

– Πλάτη 2: Χρησιµοποιήστε τους αντίχειρες για να πιέσετε τη 

σπονδυλική στήλη, ενώ τα δάχτυλα απλώνονται στα πλευρά. 

Πιέστε ελαφρά κάθε φορά σε ένα σηµείο και µε τα δύο χέρια 

ταυτόχρονα ή εναλλάξ και στη συνέχεια προχωρήστε στο επόµενο 

(φανταστείτε ότι υπάρχουν συµµετρικές «βούλες» δεξιά και 

αριστερά από τη σπονδυλική στήλη).  

– Στοµάχι: Χρησιµοποιήστε µόνο κυκλικές κινήσεις, µε τη φορά 

του ρολογιού.  

– Γάµπες, µηροί: Η κατεύθυνση πρέπει να είναι πάντα αναδική. 

Το effleurage µόνο του ή σε συνδυασµό µε petrissage είναι 

κατάλληλο µόνο στις περιοχές που υπάρχουν µύες ή 

συσσωρευµένο λίπος.  

– Πατούσα: Από τα δάχτυλα προς τη φτέρνα, µε τους αντίχειρες 

κάτω από το πόδι, ώστε να το στηρίζουν.  

 

∆) Μετά το µασάζ  

– Αφού απολαύσατε το µασάζ, πιείτε πολύ νερό. Θα βοηθήσει το 

σώµα σας να απελευθερώσει τις τοξίνες.  

– Χαλαρώστε για ένα ακόµη 20λεπτο, αφήνοντας τον οργανισµό 

σας να επανέλθει σταδιακά.  

– Το ιδανικότερο είναι στη συνέχεια να κάνετε ένα ήρεµο µπάνιο, 

γεµίζοντας την µπανιέρα µε ζεστό νερό.  
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Ε) Κατά τη διάρκεια του µασάζ  

– Αν οι κινήσεις είναι πολύ άτονες ή πολύ σκληρές, ζητήστε να 

ρυθµίσουν ανάλογα την πίεση που σας εξασκούν.  

– Οι συχνές βαθιές αναπνοές θα βοηθήσουν το σώµα σας να 

ευεργετηθεί ακόµη περισσότερο από το µασάζ.  

– Το µασάζ στο πρόσωπο και τον αυχένα είναι εξαιρετικά 

αποτελεσµατικό για την ανακούφιση από το στρες.  

 

- Πίσω από τα αφτιά, τον αυχένα και στους ώµους: Tο άτοµο που 

απολαµβάνει το µασάζ είναι ξαπλωµένο. Οι παλάµες 

τοποθετούνται κάτω από τους ώµους και τους σηκώνουν. Καθώς 

κινούνται από κάτω προς τα πάνω, τρίβουν τους σφιγµένους µυς.  

- Στο µέτωπο: Τοποθετήστε τους αντίχειρες στο κέντρο του 

µετώπου και µε στιβαρές κινήσεις σύρτε τα δάχτυλα προς τους 

κροτάφους.  

- Πιέσεις µετώπου: Απαλά βάλτε τη µία παλάµη στο µέτωπο και 

τοποθετήστε την άλλη πάνω της. Πολύ αργά αυξήστε την πίεση 

(θα σας καθοδηγήσει το άτοµο στο οποίο κάνετε µασάζ) και 

κρατήστε τα χέρια έτσι µετρώντας σιωπηλά έως το δέκα.  

- Στα µάγουλα: Οι παλάµες εφάπτονται στο πρόσωπο (τα 

µάγουλα) και κινούνται κυκλικά.  

–Το µασάζ στην πλάτη ανακουφίζει από το άγχος και παράλληλα 

βοηθά τα άτοµα που η εργασία τους επιβάλλει να κρατούν ακίνητο 

για πολλή ώρα το σώµα τους     (π. χ. καθιστική εργασία σε 

γραφείο).  

 

ΣΤ) ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
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1. Κυκλική κίνηση: Οι παλάµες εφάπτονται στην πλάτη και τα 

δάχτυλα αγγίζουν τη σπονδυλική στήλη. Γλιστρήστε τα χέρια, 

πιέζοντας µε µέτρια ένταση. Φτάνοντας στον αυχένα, γυρίστε τα 

χέρια έτσι ώστε τα δάχτυλα να «δείχνουν» προς τους ώµους και 

συνεχίστε την κίνηση προς τα 

πλευρά «κυκλώνοντας» έτσι 

την πλάτη. Κατεβαίνοντας 

προς τη µέση τοποθετήστε τα 

χέρια στην αρχική τους θέση 

και επαναλάβετε όλη την 

κίνηση, περίπου 10 φορές.  

2. Πιέσεις. Τοποθετήστε 

στην πλάτη τις παλάµες ως 

εξής: τα δάχτυλα του ενός 

χεριού «δείχνουν» τους 

ώµους και τα δάχτυλα του 

άλλου το πλευρό. Πιέστε µε 

το χέρι που δείχνει προς τα 

πάνω και κινήστε τα δάχτυλα 

του άλλου σαν να «σκάβετε». 

Κινήστε και τα δύο χέρια πάνω -κάτω κατά µήκος της σπονδυλικής 

στήλης. 

3. «Αυλαία» χαλάρωσης: Κάντε µακριές κινήσεις µε πολύ αργό 

ρυθµό, πιέζοντας απαλά µε το πίσω µέρος της παλάµης. Το ένα 

χέρι κινείται προς τα πάνω, όταν το άλλο ανεβαίνει. Επαναλάβετε 

την κίνηση αρκετές φορές και στη συνέχεια χρησιµοποιήστε τα 

δάχτυλα για να τρίψετε όλη την πλάτη (φανταστείτε ότι τα δάχτυλά 

σας είναι σκληρές τρίχες µιας βούρτσας για απολέπιση).  

Για ένα ολοκληρωµένο χαλαρωτικό µασάζ ξεκινήστε από το 

στήθος, µετά περάστε στο στοµάχι και την κοιλιά, τους µηρούς, το 

υπόλοιπο πόδι, τις γάµπες, το πίσω µέρος των µηρών και τέλος 

την πλάτη. 
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7.Λεµφική µάλαξη λεµφοντρενάζ 
 

Το 1932 οι Esterid και Emil Voder ,στην Γαλλία, επεξεργάστηκαν 

µια ειδική µέθοδο παροχετευτικού χειροπρακτικού  λεµφικού 

µασάζ εφαρµόζοντάς το στα διογκωµένα λεµφικά γάγγλια του 

λαιµού σε ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις έχοντας µεγάλη επιτυχία. 

Εκείνα τα χρόνια το λεµφικό σύστηµα ήταν άγνωστο και δύσκολο 

να εξερευνηθεί µε αποτέλεσµα να χρειαστεί πολύς χρόνος, έρευνα 

και µελέτη πριν ακόµα το χειροπρακτικό λεµφικό µασάζ να γίνει 

γνωστό και να καθιερωθεί τόσο στον αισθητικό τοµέα όσο και στην 

φυσικοθεραπεία. 

Η λέµφος, σήµερα, θεωρείται σαν την πιο ζωτική πηγή ενέργειας 

και υγείας όλου του οργανισµού καθώς επίσης αποτελεί και 

σπουδαίο  αµυντικό σύστηµα κατά των ιών , των µικροβίων και 

των µολύνσεων και λοιµώξεων. του οργανισµού από την στιγµή 

την οποίαν το λεµφικά κύτταρα (λεµφοκύτταρα) είναι υπεύθυνα 

στον σχηµατισµό των αντισωµάτων  

Τα λεµφικά και τριχοειδή αγγεία είναι τόσο λεπτά και ευαίσθητα ως 

προς τα αιµοφόρα αγγεία και για αυτό το Λεµφικό Χειροπρακτικό 

Μασάζ πρέπει να γίνεται µε πάρα πολύ απαλές και γλυκές 

µαλάξεις και κινήσεις οι οποίες , µαλάξεις και κινήσεις, βοηθούν 

στην προώθηση και το πέρασµα της λέµφου πρώτα προς την 

επιφάνεια και τα τοπικά λεµφικά γάγγλια και κατόπιν προς  τους 

πιο σπουδαίους  και κεντρικούς λεµφικούς σταθµούς, έως οτου 

φθάσει στον βασικό σταθµό που βρίσκεται στην βάση του λαιµού 

ανάµεσα στον λαιµό και τον θώρακα όπου συρρέουν όλα τα 

µεγάλα λεµφικά αγγεία του οργανισµού πριν ρεύσουν και πάλι στο 

φλεβικό σύστηµα. 

Σήµερα, οι περισσότεροι γνωρίζουµε την σπουδαιότητα της 

σωστής λειτουργίας του λεµφικού συστήµατος. Αυτό, όµως, δεν 

σηµαίνει ότι ξέρουµε να το συντηρούµε και πολύ περισσότερο να 

το βοηθάµε, ιδιαίτερα στη σηµερινή εποχή όπου η εργασία του 

γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη.  
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Στην εποχή µας το λεµφικό σύστηµα επιφορτίζεται εκτός από τα 

φυσιολογικά καθήκοντα αποσυµφόρησης του οργανισµού από 

ενδογενείς τοξίνες, µε την αποµάκρυνση εξαιρετικά τοξικών 

χηµικών ουσιών όπως φυτοφάρµακα, χηµικά λιπάσµατα, νέφος, 

άσχηµη διατροφή, στρες κ.λπ.. 

Οι τεχνικές µάλαξης που εστιάζονται στα λεµφικά αγγεία, τους 

λεµφικούς αδένες και το λεµφικό υγρό ονοµάζονται λεµφική 

µάλαξη (λεµφικό µασάζ) ή λεµφική παροχέτευση (drainage), Η 

διέγερση γίνεται µε δονήσεις, µυικά τινάγµατα και ειδικές τεχνικές 

πίεσης στους λεµφαδένες, ενώ η διευκόλυνση της λεµφικής 

κυκλοφορίας είναι αδειάσµατα από την περιφέρεια προς το κέντρο 

του σώµατος ενώ το θεραπευτικό αποτέλεσµα αφορά τη 

διευκόλυνση και την αποκατάσταση του λεµφικού συστήµατος.  

 

Η λεµφική µάλαξη απευθύνεται στις εξής παθολογικές 

καταστάσεις:  

 

- Σε προβλήµατα µεταβολισµού, σε ανθρώπους που προσπαθούν 

ν' αδυνατίσουν.  

- Σε λεµφοιδήµατα διαφόρων αιτιολογιών, π.χ. εγχείρηση στήθους 

και αδένων.  

- Σε ανθρώπους µε πεσµένο ανοσοποιητικό σύστηµα.  

- Σε ανθρώπους µε πρησµένα κάτω άκρα. 

-Λεµφοιδήµατα και φλεβικά οιδήµατα 

-Τραύµατα Χρόνια 

- Παθήσεις του Πεπτικού 

-Παθήσεις του Συνδετικού Ιστού (ρευµατισµοί, αρθρίτιδες, 

αρθροπάθειες) 

-Νευρολογικά Προβλήµατα 

-Ηµικρανίες, στρες 
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-Αϋπνίες 

 

Α) Οι δράσεις του Λεµφικού Χειροπρακτικού Μασάζ είναι 

πάρα πολλές , όπως:  

ενεργοποίηση  του νευρικού παρασυµπαθητικού συστήµατος και 

εποµένως προκαλώντας χαλάρωση, έχει αναλγητική δράση, 

ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστηµα, τονώνει τον οργανισµό, 

τονώνει το µυικό σύστηµα , βοηθάει στην κανονική λειτουργία και 

κινητικότητα του εντέρου καθώς επίσης έχει µεγάλη εφαρµογή και 

στην αισθητική τόσο του προσώπου όσο και του σώµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σκοπός  της  θεραπείας  αλλά    και  

στόχος  του  θεραπευτή  είναι  η  αποκατάσταση  της  σωστής  

διοχέτευσης  της  λέµφου  στα  λεµφαγγεία , ο  περιορισµός  του  

οιδήµατος  -  που  δηµιουργείται   από  την  κακή   διατροφή   την  

καθιστική  ζωή  -  εργασία, η  ενεργοποίηση  του  κυκλοφορικού,  η  

αποβολή  των  τοξινών   και   κατά  συνέπεια  η   εξαφάνιση  της  

κυτταρίτιδας.  

 

Β) Υπάρχουν πολλά είδη λεµφικού µασάζ: 

 αισθητικό λεµφικό µασάζ 

 φυσιοθεραπευτικό λεµφικό µασάζ 
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θεραπευτικό λεµφικό µασάζ 

γερµανικό θεραπευτικό (Vodder) 

 αµερικανικό ιατρικό κ.λπ.. 

 

Αυτό που καθιστά το Λεµφικό Χειροπρακτικό Μασάζ το µεγάλο 

όπλο των Ιστιτούτων Οµορφιάς και Αισθητικής είναι ότι το Λεµφικό 

Χειροπρακτικό Μασάζ καλυτερεύει την κυκλοφορία του αίµατος µε 

αποτέλεσµα να τρέφονται και να οξυγονώνονται όλοι οι ιστοί και τα 

κύτταρα καθώς επίσης βοηθάει στην κατακράτηση των υγρών 

αποµακρύνοντάς τα και αυτό επιτυγχάνεται δια της 

δραστηριοποιήσεως και ενεργοποιήσεως  της µικροκυκλοφορίας 

ανοίγοντας τα τριχοειδή αγγεία και καλυτερεύοντας την 

παροχέτευση. Βοηθάει στην αποµάκρυνση και στην παροχέτευση 

της λιµνάζουσας λέµφου από τους  ιστούς, που είναι γεµάτοι από 

τοξίνες και διάφορες  άλλες βλαβερές ουσίες, βοηθάει στην 

οξυγώνοση και στην ανταλλαγή θρεπτικών ουσιών µεταξύ των 

κυττάρων του δέρµατος και καθιστά έτσι το δέρµα πιο λείο, 

περισσότερο ελαστικό, και ανανεωµένο. 

 

Γ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

-Απλή Ακµή 

-Κυτταρίτιδα 

-Πρησµένες Γάµπες 

- Βελτίωση Ουλών µετά από αισθητικές χειρουργικές επεµβάσεις 

-Κατακράτηση Υγρών 

-Τοπικό Πάχος 

-Πρόληψη Ρυτίδων 

 

∆) ΑΝΤΕ∆ΕΙΞΕΙΣ. 
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Το Λεµφικό Χειροπρακτικό µασάζ αντεδείκνειται και χρειάζεται 

µεγάλη προσοχή σε ασθενείς µε: 

-καρδιακή ανεπάρκεια( κίνδυνος πνευµονικού οιδήµατος) 

-άσθµα 

-φλεβίτιδα 

-θροµβοφλεβίτιδα(( κίνδυνος πνευµονικής εµβολής) 

-καρκίνος  και όγκοι   

-οξείες βακτηριδιακές φλεγµονές  

-εκζέµατα και δερµατοπάθειες των άκρων µε οιδήµατα. 

 

8.Μάλαξη αδυνατίσµατος – 

κυτταρίτιδας 

  

Ο οργανισµός χρειάζεται συγκεκριµένες ποσότητες λίπους για 

πολλαπλές λειτουργίες, όπως για τη σύνθεση των κυτταρικών 

τοιχωµάτων, την παραγωγή ορµονών και την προστασία των 

οργάνων. Για να µπορέσει ο οργανισµός να έχει τα λίπη πάντα στη 

διάθεσή του, τα αποθηκεύει σε ειδικές αποθήκες: τα λιποκύτταρα.  

 

Σε περιπτώσεις παχυσαρκίας όµως, ο οργανισµός αναγκάζεται να 

αποθηκεύσει το περιττό λίπος στα λιποκύτταρα, τα οποία είναι σε 

θέση να διογκωθούν σε µεγάλο βαθµό. ∆ηλαδή, όταν παχαίνουµε 

δεν αποκτάµε περισσότερα λιποκύτταρα, απλά αυτά που ήδη 

έχουµε διογκώνονται. Ετσι, τα κύτταρα αυτά τεντώνονται πιέζοντας 

τούς τριγύρω ιστούς και οδηγώντας σε συµφόρηση της 

κυκλοφορίας του αίµατος και της λέµφου. Αυτή η κατάσταση 

επιφέρει τις γνωστές σε όλους αισθητικές, οργανικές και 

ψυχοδιανοητικές εκδηλώσεις της παχυσαρκίας.  
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Η χειροµάλαξη αδυνατίσµατος - κυτταρίτιδας είναι µια σηµαντική 

παρέµβαση για τον οργανισµό, γιατί βοηθά στο να "σπάσει" το 

συγκεκριµένο παγιωµένο παθολογικό µοντέλο, ιδιαίτερα όταν 

γίνεται σε συνδυασµό µε σωστή άσκηση και διατροφή.  

 

Α) Επιστηµονικό Αδυνάτισµα  

(∆ιευκόλυνση, Αποµάκρυνση ∆ιογκωµένου Λιπώδους Ιστού) 

 

Η κυτταρίτιδα (∆ιογκωµένος Λιπώδης Ιστός) είναι µία σύνθετη 

δυσλειτουργία µε τριπλό αντίκτυπο στην σύγχρονη γυναίκα: 

α) Στον αισθητικό τοµέα (αντιαισθητική µορφή και εικόνα) 

β) Στον οργανισµό της αφού η διόγκωση των λιποκυττάρων και η 

βράχυνση του Συδετικού Ιστού δυσκολεύει τον µεταβολισµό και 

την ροή των υγρών του σώµατος (τα αγγεία συσπούνται και 

ατροφούν) 

γ) Επιβαρυµένη ψυχολογία αφού η παραπάνω οργανική 

κατάσταση δηµιουργεί αρνητικές σκέψεις οι οποίες µε τον καιρό αν 

η δυσλειτουργία διαιωνίζεται λειτουργώντας αθροιστικά έχουν όλο 

και µεγαλύτερες επιπτώσεις. 

Γνωρίζουµε ότι µε τον όρο "κυτταρίτιδα" αναφερόµαστε στην 

εναπόθεση νερού και λίπους ανάµεσα στο δέρµα και την ακριβώς 

από κάτω στοιβάδα, που συνοδεύεται από µειωµένης 

ελαστικότητας συνδετικό ιστό και εµφάνιση της χαρακτηριστικής 

µορφής "ρυτίδων" πάνω στο δέρµα"φλούδα πορτοκαλιού".. Επτά 

στις οκτώ γυναίκες αντιµετωπίζουν πρόβληµα κυτταρίτιδας. Είναι 

µια κατάσταση που απασχολεί ακόµα και τις λεπτές γυναίκες και 

όχι µόνο όσες έχουν κάποια κιλά παραπάνω ή µεγαλύτερη 

συσσώρευση λίπους στο σώµα τους. ∆ηµιουργείται από κακή 

τοπική αιµάτωση, η οποία έχει ως αποτέλεσµα τα λιποκύτταρα 

εκείνης της περιοχής να µην τρέφονται καλά. Έτσι ο οργανισµός, 

αντί να αναδοµεί και να καίει το λίπος, το στέλνει να αποθηκευτεί 

στα λιποκύττρα εκείνα που το έχουν πιο πολύ ανάγκη για να 
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τραφούν. Η αφύσικη αυτή συσσώρευση λίπους οδηγεί τα 

συγκεκριµένα λιποκύτταρα να αυξάνουν σε όγκο, µε αποτέλεσµα 

να συµπιέζουν τα αγγεία, αν εµποδίζουν τις ανταλλαγές ουσιών και 

αν επιδεινώνουν το πρόβληµα της µικροκυκλοφορίας.  

Η κυτταρίτιδα µπορεί να εµφανιστεί σε όλα τα σηµεία του 

σώµατος, αλλά τα πιο συνηθισµένα είναι: 

• µηροί  

• γλουτοί  

• εσωτερικό των µπράτσων  

• στοµάχι  

• κοιλιά  

• γάµπες 

Τα αίτια για την κυτταρίτιδα µπορεί να είναι πολλά όπως η 

καθιστική ζωή, η µειωµένη κίνηση και φυσική δραστηριότητα, η 

κληρονοµικότητα, η διαταραγµένη κυκλοφορία του αίµατος, 

κάποιες ορµονικές διαταραχές, η ύπαρξη παχυσαρκίας και κακής 

διατροφής, το κάπνισµα, η συχνή και υψηλή κατανάλωση αλκοόλ, 

η δυσκοιλιότητα.  

Ανάλογα µε τα αίτια, η κυτταρίτιδα µπορεί και πρέπει να 

αντιµετωπιστεί.  

Η γυναίκα θα πρέπει: 

• Να περιορίσει ή ακόµα καλύτερα να διακόψει το κάπνισµα 

και να κάνει κατανάλωση αλκοόλ µε µέτρο,  

• Να γίνει πιο δραστήρια στην καθηµερινότητα της και να 

προσπαθήσει αν αυτό είναι δυνατό να κάνει οργανωµένη άσκηση 

(γυµναστήριο, κάποιο σπορ, πεζοπορία)  

• Να κάνει ένα καλό ορµονικό έλεγχο και να συµβουλευτεί το 

γιατρό της. 
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Όσο αφορά το βάρος της θα πρέπει να επιδιώξει την απόκτηση 

ενός ιδανικού σωµατικού βάρους, που καθορίζεται από το ∆είκτη 

µάζας Σώµατος (∆ΜΣ ή ΒΜΙ).  

Για να έχουµε ιδανικό βάρος ο λόγος αυτός πρέπει να δίνει ένα 

καθαρό νούµερο µέχρι 25. Όταν δίνει µεγαλύτερες τιµές τότε στις 

περισσότερες περιπτώσεις το άτοµο κατατάσσεται ως υπέρβαρο ή 

παχύσαρκο. Η διατροφή είναι καθοριστικός παράγοντας για την 

αντιµετώπιση της κυτταρίτιδας. Επειδή όπως είπαµε παραπάνω η 

κυτταρίτιδα είναι µια µορφή λίπους για να αποµακρυνθεί θα πρέπει 

να σταµατήσουµε αρχικά τη µεταµόρφωση της τροφής και των 

συστατικών της (κυρίως των σακχάρων) σε λίπος, καθώς βέβαια 

και την πρόσληψη αυτού καθαυτού του λίπους. 

Κατά τον γιατρό Le Corau De Tromelin, «κυτταρίτιδα είναι µια 

παθολογική κατάσταση των δερµατικών και υποδόριων ιστών,οι 

οποίοι χαρακτηρίζονται κλινικά από µία οιδηµατώδη διήθηση,η 

οποία έχει ανώµαλη υφή και οφείλεται σε δύο αίτια : αφενός σε 

οίδηµα που εισβάλλει στα µεσοδιαστήµατα του συνδετικού ιστού 

και αφετέρου σε συρρίκνωση των λιπωδών κυττάρων και των 

λεµφαγγείων». 

Σύµφωνα µε κάποιους άλλους γιατρούς η κυτταρίτιδα είναι το 

αποτέλεσµα διαταραχής της ορµονικής λειτουργίας,της φλεβικής 

και της αγγειακής παροχέτευσης µε αποτέλεσµα την αύξηση της 

κατακράτησης ύδατος και άχρηστων µεταβολικών προúόντων στο 

µεσοκυττάριο χώρο. 

Σήµερα η κυτταρίτιδα είναι γνωστη σαν «εντοπισµένη λιπο-

δυστροφία»,δηλαδή ως περιοχική διαταραχή της κατανοµής του 

λίπους στον υποδόριο ιστό,η οποία έχει ως συνέπεια την 

πρόκληση διατροφικών διαταραχών στα δοµικά στοιχεία του 

χορίου και του υποδόριου ιστού. 

 

Β) ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΤΑ∆ΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ∆ΑΣ 

Κατά τους Numberger και Muller υπάρχουν 4 στάδια κυτταρίτιδας. 

Στάδιο 0 : 
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         Το δέρµα µηρών και γλουτών είναι λείο σε όρθια ή ύπτια 

θέση.Στη δοκιµασία πιέσεως παρατηρείται πτύχωση και όχι 

πρόπτωση(αναδίπλωση) της επιδερµίδας. Παρατηρείται συνήθως 

στις λεπτόσωµες γυναίκες καθώς και στους άνδρες που δεν 

ανεπάρκεια ανδρογόνων. 

Στάδιο 1: 

         Στο στάδιο αυτό το δέρµα είναι λείο σε όρθια ή ύπτια 

θέση.Στη δοκιµασία πιέσεως του δέρµατος παρατηρείται 

πρόπτωση της επιδερµίδας. Το στάδιο αυτό είναι σύνηθες στις 

γυναίκες. 

Στάδιο 2: 

         Σε όρθια θέση η επιφάνεια του δέρµατος εµφανίζει επάρσεις 

ή γραµµοειδείς εµβαθύνσεις και αυτόµατη πρόπτωση της 

επιδερµίδας χωρίς τη δοκιµασία πιέσεως.Σε ύπτια θέση η 

επιφάνεια του δέρµατος είναι λεία.Το φαινόµενο είναι σύνηθες σε 

παχύσαρκες γυναίκες µετά τα 35-40 χρόνια. 

Στάδιο 3: 

         Στο στάδιο αυτό παρατηρείται αυτόµατη πρόπτωση της 

επιδερµίδας τόσο στην όρθια όσο και στην ύπτια θέση χωρίς την 

δοκιµασία πιέσεως του δέρµατος.Αυτό είναι πολύ συχνό σε 

παχύσαρκες γυναίκες και σε γυναίκες µετά την εµµηνόπαυση 

 

Γ) ΤΥΠΟΙ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ∆ΑΣ 

 Υπάρχουν δύο τύποι κυτταρίτιδας : 

α) η σκληρή και  

β) η µαλακιά. 

         α) Η σκληρή κυτταρίτιδα απαντάται συνήθως σε νεαρές 

γυναίκες µε ικανοποιητικό έως πολύ καλό µυúκό τόνο και καλή 

φυσική κατάσταση και εµφανίζεται συµπαγής και 

συµπυκνωµένη.Το δέρµα στις προσβεβληµένες περιοχές είναι 

συχνά ξηρό και ανώµαλο. 
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         β) Η µαλακιά κυτταρίτιδα προσβάλλει µεγάλες δερµατικές 

επιφάνειες, είναι ευκίνητη στην ψηλάφιση και συναντάται σε 

γυναίκες µε ανεπαρκή µυúκό τόνο και διαστολή των επιχώριων 

φλεβικών αγγείων.∆εν είναι συµπαγής και συµπυκνωµένη όπως η 

σκληρή και χαρακτηριστικό της είναι ότι οι ιστοί στερούνται 

δραστηριότητας 

 

∆) Θεραπευτική προσέγγιση της κυτταρίτιδας 

 Το φαινόµενο της κυτταρίτιδας οφείλεται σε µία ποικιλία 

παραγόντων, καθένας από τους οποίους απαιτεί συγκεκριµένη 

θεραπευτική αντιµετώπιση.Πρέπει λοιπόν να γίνει αντιληπτό ότι η 

θεραπευτική προσέγγιση της κυτταρίτιδας πρέπει να είναι 

συστηµατική, απαιτεί αρκετό χρονικό διάστηµα για να αποδώσει 

καρπούς ενώ σπουδαίο ρόλο σε αυτήν παίζουν η διατροφή και η 

γυµναστική. 

 

Ε) ∆ΙΑΤΡΟΦΗ 

 

 Η υγιεινή και ισορροπηµένη διατροφή αποτελεί έναν ζωτικής 

σηµασίας παράγοντα τόσο για την πρόληψη όσο και για την 

θεραπεία της κυτταρίτιδας.Υπάρχουν ωστόσο κάποιες τροφές των 

οποίων πρόσληψη πρέπει να µειωθεί και αντίστοιχα άλλες που 

πρέπει να αυξηθεί. 

         Έτσι,θα πρέπει να αποφεύγονται ή να είναι µειωµένη η 

πρόσληψη στα εξής : 

-         Αλάτι και γενικά αλµυρές τροφές(παστά, καπνιστά) 

-         Μπαχαρικά 

-         Στιγµιαία φαγητά(σνακ) 

-         Ζάχαρη ή τροφές πλούσιες σε ζάχαρη 

-         Μεγάλες ποσότητες καφέ 
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-         Κακάο 

-         Αλκοόλ 

-         Αεριούχα ποτά(τεχνητά ποτά και αναψυκτικά) 

-         Τηγανητά φαγητά 

Επιπλέον, δεν θα πρέπει να γίνονται υπερβολές στη λήψη νερού 

και η περίσσεια λίπους θα πρέπει να αποµακρυνθεί από το 

διαιτολόγιο. 

 

         Αντίθετα,η καθηµερινή δίαιτα θα πρέπει να εµπλουτιστεί µε 

τα εξής : 

-         Πρωτεúνούχες τροφές(για προστασία από τα 

οιδήµατα,περιορισµό της πείνας). Συνήθως συνιστώνται 

πουλερικά, άπαχα ψάρια και κρέατα, σόγια, αυγό, γάλα, γιαούρτι, 

κ.α. 

-         ∆ηµητριακά(όπως κριθάρι,βρώµη,κ.α.) και τα προúόντα 

τους(π.χ. κρίθινο ψωµί ή παξιµάδι κ.α.) 

-         Φρέσκα φρούτα και λαχανικά εποχής. 

 

ΣΤ) ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 Η σωµατική άσκηση µπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη και στην 

καταπολέµηση του προβλήµατος της κυτταρίτιδας. 

 Η άσκηση τακτικά βοηθά σηµαντικά στη βελτίωση της λεµφικής 

και φλεβικής παροχέτευσης των ιστών καθώς και στην 

αποµάκρυνση του τοπικού λίπους. Επιπλεόν, αυξάνει τον 

κυτταρικό µεταβολισµό,βοηθά στη διατήρηση φυσιολογικού 

βάρους ενώ ευεργετική θεωρείται η επίδρασή της στην 

αποκατάσταση της ψυχικής ηρεµίας και στη µείωση του 

άγχους,λόγω των απελευθερούµενων από τον εγκέφαλο 

ενδορφινών. 
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Ζ) ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ∆ΑΣ 

 

1.∆ιηθήσεις-Μεσοθεραπεία 

Πρόκειται για χορήγηση ενδοδερµικώς δραστικών ουσιών κατά της 

κυτταρίτιδας π.χ.θειοµουκάση. 

2.Πλαστικές χειρουργικές επεµβάσεις-Λιποαναρρόφηση 

Πρόκειται για χειρουργικές επεµβάσεις αφαίρεσης της περίσσειας 

λίπους από κάποια περιοχές του σώµατος.  

3.Ηλεκτρολιποδιάλυση 

Πρόκειται για τεχνική που στηρίζεται στη χρήση συνεχούς 

ρεύµατος µε ηλεκτρόδια που εισάγονται κάτω από το δέρµα ενώ 

ταυτόχρονα απαιτείται εφαρµογή ειδικών διαιτητικών κανόνων και 

απόλυτος έλεγχος του ισοζυγίου νερού και ιχνοστοιχείων. 

4.Φαρµακευτικές µέθοδοι 

Πρόκειται για χορήγηση προγεστερόνης, ανδρογόνων και ενός 

παραγώγου της τριωδοθυρονίνης (Τ3) για τον περιορισµό της 

κυτταρίτιδας στο κλινικό στάδιο που ήδη βρίσκεται όταν αυτή 

οφείλεται σε ορµονικές διαταραχές. 

 

Η) ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ∆ΑΣ 

 

1.Λεµφική µάλαξη 

2.Κρυοθεραπεία 

Πρόκειται για πρόκληση τοπικά µείωσης της θερµοκρασίας του 

δέρµατος µε αποτέλεσµα την αγγειοσυστολή και µείωση του 

κυτταρικού µεταβολισµού ενώ σε δεύτερο χρόνο παρουσιάζεται 

τοπική αντίδραση αγγειοδιαστολής.Το αποτέλεσµα είναι η 
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ταχύτερη αποµάκρυνση των άχρηστων ή µεταβολικών προúόντων 

από τις πάσχουσες περιοχές. 

3.Θερµοθεραπεία(επιφανειακή και εν τω βάθει) 

Πρόκειται για θεραπευτική µέθοδο που αυξάνει την θερµοκρασία 

του σώµατος,οδηγώντας σε αύξηση του βασικού µεταβολισµού, 

υπεραιµία, επιτάχυνση της µετάδοσης των νευρικών ερεθισµάτων 

και ταχύτερη παροχέτευση των άχρηστων ή τοξικών ουσιών. 

4.Υδροθεραπεία 

Πρόκειται για µία µορφή θεραπείας που εκµεταλλεύεται τις 

ιαµατικές ιδιότητες του νερού.∆ιευκολύνει την φλεβική και λεµφική 

παροχέτευση ενώ ταυτόχρονα χαρίζει ένα αίσθηµα ευεξίας. 

5.Ηλεκτροθεραπεία 

Πρόκειται για τη χρήση ρευµάτων στην θεραπευτική.Στην 

περίπτωση της κυτταρίτιδας χρησιµοποιούνται είτε για διείσδυση 

διαφόρων ουσιών στους εν τω βάθει ιστούς είτε για βελτίωση της 

αιµατικής  και λεµφικής κυκλοφορίας.  

6.Πιεσοθεραπεία 

Είναι µια θεραπευτική παρέµβαση η οποία µέσω της εφαρµογής 

πίεσης αποσκοπεί στην ταχύτερη παροχέτευση της περίσσειας 

µεσοκυττάριου υγρού καθώς και στη βελτίωση της φλεβικής και 

λεµφικής κυκλοφορίας. 

7.Ηλεκτροµαγνητική θεραπεία 

Πρόκειται για τη µορφή θεραπείας η οποία βασίζεται στη δράση 

των µαγνητικών πεδίων και βοηθά στη ρύθµιση του κυτταρικού 

µεταβολισµού, στη ρύθµιση των επιπέδων των σωµατικών 

ορµονών,στην αύξηση της αιµάτωσης των περιφερικών ιστών 

καθώς και στη ρύθµιση της αντλίας ιόντων K και Na(αντιοιδηµατική 

δράση). 

8.Θαλασσοθεραπεία 

9.Υπέρηχοι 
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Η χρήση υπερήχων για την θεραπεία της κυτταρίτιδας αποσκοπεί 

στην περιοδική συµπίεση και αποσυµπίεση των ιστών και τη 

µικροµάλαξη µε αποτέλεσµα την ελάττωση του οιδήµατος και την 

βελτίωση της παροχέτευσης των άχρηστων ή τοξικών ουσιών του 

µεταβολισµού. 

10.Laser 

Τα θεραπευτικά αποτελέσµατα της ακτινοβολίας laser στην 

κυτταρίτιδα συνίστανται στην πρόκληση τοπικής 

αναλγησίας,περιορισµού του οιδήµατος και αύξησης της αιµατικής 

ροής και της λεµφικής παροχέτευσης.Επιπλέον,µε ακτινοβόληση 

στον λιπώδη ιστό παρατηρείται ελάττωση του όγκου των 

λιποκυττάρων  και αύξηση του µεταβολισµού τους.Τέλος, η χρήση 

των laser  προάγει τη σύνθεση κολλαγόνου και ελαστίνης στο 

χόριο. 

 

Θ) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΚΥΤΤΑΡΙΤΙ∆ΑΣ 

1.Αρωµατοθεραπεία 

2.Βελονισµός 

 Αποτελεί ένα είδος φυσικής αντανακλαστικής θεραπείας που 

συνίσταται στην εισαγωγή λεπτών βελόνων σε ορισµένα σηµεία 

του σώµατος.Ειδικά σε ότι αφορά την κυτταρίτιδα δρα ευεργετικά 

στην ενεργοποίηση των λεγόµενων δερµατοσπλαχνικών 

αντανακλαστικών τόξων τα οποία προκαλούν βελτίωση της 

σπλαχνικής αιµάτωσης καθώς και ταχύτερη αποµάκρυνση των 

άχρηστων ή τοξικών προúόντων του µεταβολισµού. 

3.Σιάτσου 

4.Οµοιοπαθητική 

Πρόκειται για ένα ολοκληρωµένο θεραπευτικό σύστηµα που 

µπορεί να ενισχύσει τα αποτελέσµατα της ακολουθούµενης 

θεραπείας και το οποίο βασίζεται στο νόµο της οµοιότητας, «Τα 
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όµοια θεραπεύονται δια των οµοίων».Στοχεύει στην ενεργοποίηση 

των αµυντικών µηχανισµών του σώµατος. 

 

5.Βοτανοθεραπεία 

Πρόκειται για µέθοδο που στοχεύει στην εκµετάλλευση των 

ευεργετικών επιδράσεων των βοτάνων στον ανθρώπινο 

οργανισµό.Η χρήση ενός βοτάνου µπορεί να είναι εσωτερική (π.χ. 

αφέψηµα) ή εξωτερική (κοµπρέσα,εκχύλισµα κ.α.).Στην 

περίπτωση της κυτταρίτιδας ενδείκνυνται τα διουρητικά βότανα, 

όπως θυµάρι,φασκοµηλιά,πικραλίδα κ.α. 

6.Ρεφλεξολογία 

 

Ι) ∆ραστικά συστατικά  

Φύκια: Περιέχουν βιταµίνες και ιχνοστοιχεία που βοηθούν τον 

οργανισµό να αποβάλει τις τοξίνες που ευθύνονται για την πρόωρη 

γήρανση και την εµφάνιση κυτταρίτιδας. Είναι πολύ πλούσια σε 

ιώδιο, ρυθµίζουν το µεταβολισµό των ιστών και προωθούν ειδικά 

τη λιπόλυση και την αποκατάσταση της ισορροπίας του νερού και 

των µετάλλων. Θα τα βρείτε σε µορφή σκόνης ή σε έτοιµη λάσπη 

στα καταστήµατα καλλυντικών και υγιεινής διατροφής, ινστιτούτα 

οµορφιάς αλλά και ως δραστικά συστατικά σε κρέµες.   Πώς 

χρησιµοποιούνται; Ανακατέψτε τη σκόνη φυκιών µε λίγο νερό και 

απλώστε το µείγµα. Στη συνέχεια τυλιχτείτε καλά µε µια πλαστική 

µεµβράνη και περιµένετε 30 λεπτά. Ξεβγάλτε µε χλιαρό νερό. 

Μπορείτε επίσης να χρησιµοποιείτε σαπούνι από φύκια, το οποίο 

τονώνει την κυκλοφορία και λειαίνει την επιδερµίδα. Σε βρεγµένο 

δέρµα κάντε κυκλικές κινήσεις µασάζ στα σηµεία που χρειάζεται. 

Αφήνετε 2' και ξεπλένετε. 

Καφεΐνη: Η βάση και τα άλατα καφεΐνης δρουν ενάντια στο τοπικό 

πάχος, διεγείρουν τη λιπόλυση, διασπούν τα λίπη και αναστέλλουν 

το σχηµατισµό λιπιδίων. Η βάση καφεΐνης χρησιµοποιείται 

απευθείας από το κύτταρο, αλλά δεν µπορεί να διεισδύσει, 
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αντίθετα µε τα άλατα καφεΐνης, τα οποία φτάνουν πιο εύκολα στο 

λιποκύτταρο, αλλά είναι λιγότερο δραστικά. 

Βιταµίνη Α: Τα προϊόντα φροντίδας που περιέχουν ρετινόλη, είναι 

κατάλληλα για την καταπολέµηση της κυτταρίτιδας όταν το δέρµα 

έχει χάσει την ελαστικότητά του. Γι' αυτό και η ρετινόλη, που 

συµβάλλει στην ανάπλαση των ελαστικών ινών και των ινών 

κολλαγόνου, αυξάνοντας παράλληλα την πυκνότητα του 

συνδετικού ιστού, είναι το κατάλληλο όπλο.   

Βιταµίνη C: Επιτυγχάνει ισχυρή αντιοξειδωτική και ανανεωτική 

δράση που προστατεύει το δέρµα από την πρόωρη γήρανση. Τα 

εκχυλίσµατα λεµονιού δοµούν το υδρολιπιδικό φιλµ του δέρµατος 

που συγκρατεί την υγρασία στην επιδερµίδα. Το σαγκουίνι 

προσφέρει και βιταµίνες Α, Β1, Β2, Β6, Η, PP και αµινοξέα, 

ενισχύοντας τον οργανισµό µας, προστατεύει τις µεµβράνες των 

κυττάρων, ενισχύει την ανθεκτικότητα του δέρµατος και 

επιβραδύνει τη γήρανση της επιδερµίδας.  

Φυτικά εκχυλίσµατα: Ένα δραστικό µείγµα φυτικών 

εκχυλισµάτων και λιπολυτικών παραγόντων µεταφέρεται µέσα στα 

λιποσώµατα 2ης γενιάς µέχρι  τα βαθύτερα στρώµατα του 

δέρµατος, επιταχύνοντας τη διαδικασία διάσπασης του λίπους σε 

όλα τα στάδια της κυτταρίτιδας και του τοπικού λίπους. 

Παράλληλα, η εσκουλίνη, ένας εξειδικευµένος λιπολυτικός 

παράγοντας, έχει αξιοσηµείωτη δράση στη ρύθµιση της 

λιπόλυσης. Ο συνδυασµός κισσού, cantella και ρούσκου ενισχύει 

τη µικροκυκλοφορία, καταπολεµώντας τα προβλήµατα τοπικού 

πάχους και βελτιώνοντας αισθητά την όψη φλούδας πορτοκαλιού.  

 

9.Η παραδοσιακή ανατολική ιατρική 
 

Σύµφωνα µε την παραδοσιακή ανατολική ιατρική, στην οποία 

βασίζεται και το σιάτσου, τα ενεργειακά σηµεία του σώµατος 

σχηµατίζουν ένα δίκτυο καναλιών (µεσηµβρινών), όπου ρέει η 

ζωτική ενέργεια, γνωστή ως κι ή τσι (qi).  
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Μέσα από τα κανάλια αυτά συνδέονται όλοι οι ιστοί και τα όργανα, 

ενώ συντονίζονται οι ποικίλες λειτουργίες τους. Οι µεσηµβρινοί 

κατατάσσονται σε δύο αντίθετα και συγχρόνως αλληλεξαρτώµενα 

ρεύµατα, γνωστά ως γιν και γιανγκ. Η ενέργεια που ρέει στους γιν 

µεσηµβρινούς έχει µία πιο ήπια, δροσερή και θρεπτική ποιότητα.  

Εκείνη που ρέει στους γιανγκ µεσηµβρινούς έχει µία ποιότητα πιο 

δραστήρια και θερµή. Σύµφωνα µε την ανατολική αντίληψη, η 

υγεία έγκειται στην εξισορρόπηση των δύο αυτών δυνάµεων που 

θεωρούνται ότι διέπουν τη ζωή σ' όλο το σύµπαν.  

Σε περιπτώσεις έντασης από ψυχικά, σωµατικά ή 

περιβαλλοντολογικά αίτια, το γιν-γιανγκ χάνει την ισορροπία του 

και το κι των µεσηµβρινών οδηγείται είτε σε κατάσταση 

υπερπληρότητας (γνωστής ως ζίτσου) είτε ανεπάρκειας (γνωστής 

ως κύο). Αυτήν ακριβώς τη δυσαρµονία βιώνουµε ως δυσφορία, 

πόνο ή αρρώστια.  

Το σιάτσου, όπως και οι άλλες θεραπευτικές µέθοδοι της Απω 

Ανατολής, επιδιώκει να εναρµονίσει το γιν-γιανγκ και µ' αυτόν τον 

τρόπο να αποκαταστήσει τη φυσική ισορροπία και υγεία... 

 

Α) Ταϊλανδέζικη µάλαξη: Το ταϊλανδικό µασάζ, είναι µία από τις 

αρχαιότερες θεραπευτικές µεθόδους της παραδοσιακής 

ταϊλανδικής ιατρικής. Μεταδόθηκε πρακτικά από γενιά σε γενιά, 

ώσπου τον προηγούµενο αιώνα, όλες οι υπάρχουσες 

πληροφορίες χαράχθηκαν σε πέτρινες πλάκες και τοποθετήθηκαν 

στο ναό του Βούδα στην Μπανγκόνγκ. Το ταϊλανδικό µασάζ 

χρησιµοποιεί ένα συνδυασµό διατάσεων από τη γιόγκα, στοιχεία 

της ρεφλεξολογίας, πιέσεις σηµείων και πιέσεις σε ενεργειακές 

γραµµές. Οι κυριότερες ενεργειακές γραµµές (sen lines) είναι δέκα 

και η ενέργεια, που κυλάει µέσα σ' αυτές, υποστηρίζει τη 

σωµατική, διανοητική και συναισθηµατική δραστηριότητα του 

οργανισµού. Κάθε ανισορροπία ή µπλοκάρισµα στην κατανοµή 

αυτής της ενέργειας, µπορεί να προκαλέσει πόνο ή αρρώστια. Το 

ταϊλανδικό µασάζ επικεντρώνεται στις κυριότερες ενεργειακές 
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γραµµές sen. Η προσεκτική εφαρµογή πίεσης κατά µήκος αυτών 

των γραµµών βοηθάει να απελευθερωθεί το ενεργειακό 

µπλοκάρισµα και η στασιµότητα. Μετά, εφαρµόζονται διατάσεις σε 

όλες τις µυικές οµάδες.  

 

 

 

 

 

 

Με τις τεχνικές αυτές επιτυγχάνεται η ανακούφιση από την µυική 

κόπωση, τους πόνους και τις εντάσεις καθώς βελτιώνεται η 

ευλυγισία και η στάση του σώµατος. Γίνεται επίσης µασάζ των 

εσωτερικών οργάνων και κατά συνέπεια βελτιώνεται η λειτουργία 

του αναπνευστικού, του κυκλοφορικού και του νευρικού 

συστήµατος.  

Το ταϊλανδικό µασάζ χαλαρώνει βαθειά το σώµα και ηρεµεί το νου, 

µειώνοντας την ένταση και το στρες.  

Πρόκειται για την πλέον ενεργητική και έντονη µορφή µάλαξης, 

καθώς ο θεραπευτής χρησιµοποιώντας τα χέρια, τα γόνατα και τα 

πόδια του, βοηθά το σώµα να κάνει εκτάσεις όµοιες µε αυτές της 

γιόγκα. ∆εν χρησιµοποιούνται έλαια και ο ρουχισµός πρέπει να 

είναι άνετος. Προσφέρει χαλάρωση, ανακούφιση από το στρες, 

βελτιώνει το κυκλοφορικό, την ευλυγισία και τη διάθεση.  

 

Βοηθάει στην αντιµετώπιση οσφυαλγιών, αυχεναλγιών, πόνων στα 

πόδια (εφόσον αυτά οφείλονται βασικά σε µυϊκό σπασµό) αλλά και 

στην καταπολέµηση ψυχοσωµατικών προβληµάτων όπως το 

άσθµα, η σπαστική κολίτιδα, η πρωτοπαθής δυσµηνόρροια, κτλ. 

Είναι µια τεχνική µάλαξης που ασκείται σε δάπεδο (και όχι σε 

κρεβάτι µασάζ). Επίσης, το άτοµο που το λαµβάνει πρέπει φοράει 

ρούχα (αν και ο ρουχισµός πρέπει να είναι ελαφρύς).  
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To Thai Massage περιλαµβάνει πιέσεις µε τους αντίχειρες, την 

παλάµη, ακόµα και µε τους αγκώνες και τα πέλµατα. Επίσης, 

περιλαµβάνει διατάσεις οι οποίες εκτείνουν σχεδόν κάθε µυ του 

ανθρώπινου σώµατος. Οι διατάσεις αυτές* αποτελούν 

χαρακτηριστικό γνώρισµα του Thai Massage, αφού εξασφαλίζουν 

την ισορροπία του µυϊκού συστήµατος.  

Ένα από τα συνηθέστερα προβλήµατα είναι η βαθµιαία βράχυνση 

του µήκους των µυών. Το αµεσότερο αποτέλεσµα της βράχυνσης 

των µυών είναι η µείωση της ακτίνας της κίνησης των αρθρώσεων. 

Επίσης, όταν ένας µυς βραχυνθεί, στέλνονται ώσεις στον 

εγκέφαλο που αναφέρουν ότι ο µυς συσπάται. Ο εγκέφαλος 

ανταποκρίνεται µειώνοντας την κινητική διέγερση του ανταγωνιστή 

του. Συνεπώς, ο µυς χάνει τόνο και εάν το πρόβληµα παραµείνει, 

αποδυναµώνεται. Σύντοµα αποδυναµώνεται περισσότερο και από 

τον ανταγωνιστή του, ο οποίος θα βραχυνθεί ακόµα περισσότερο 

επειδή δεν θα εκτείνεται επαρκώς. Έτσι προκύπτει µια 

ανισορροπία που συχνά προκαλεί κακή στάση του σώµατος και 

χρόνιο πόνο.  

Οι διατάσεις του Thai Massage που ασκούνται προς κάθε πιθανή 

κατεύθυνση εξισορροπούν τους πρωταγωνιστές και ανταγωνιστές 

µύες. Όταν ενας µυς τεντώνεται, στον εγκέφαλο προσάγονται 

ώσεις που αναφέρουν ότι ο µυς είναι χαλαρός. Τότε σταµατούν οι 

ανασταλτικές ώσεις στον ανταγωνιστή του, και σύντοµα 

αποκαθίσταται ο φυσιολογικός µυϊκός τόνος. Μάλιστα, µε το Thai 

Massage έχουµε τη δυνατότητα να τεντώσουµε τους µύες 

περισσότερο απ’ όσο θα τα κατάφερνε το άτοµο µόνο του εάν π.χ. 

ασκούνταν στην γιόγκα ή στο Stretching. Βέβαια, είναι αυτονόητο 

ότι το άτοµο θα πρέπει να εκτελεί ανελλιπώς όλες τις ενεργητικές, 

κινησιοθεραπευτικές ασκήσεις που θα έχει υποδείξει ο 

φυσιοθεραπευτής του. 

Επίσης, η τεχνική περιλαµβάνει θερµά επιθέµατα βοτάνων. Τα 

βότανα αυτά είναι κατά κύριο λόγο µυοχαλαρωτικά (ευκάλυπτος – 

Eycalyptus globulus, καµφορά – Cinnamomum camphora κτλ.). 

Ασφαλώς, όσον αφορά την εφαρµογή θερµών επιθεµάτων, 

επιβάλλεται να έχει προηγηθεί γνωµάτευση ορθοπεδικού, εάν ο 
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δέκτης εµφανίζει παθολογική συµπτωµατολογία, αφού η εφαρµογή 

θερµότητας επιδεινώνει συγκεκριµένα προβλήµατα.  

* Ο δέκτης πρέπει να φοράει ρούχα ακριβώς εξαιτίας αυτών των 

διατάσεων. Αν ο ασκών επιχειρήσει να εφαρµόσει διατάσεις σε 

γυµνό σώµα µε έλαιο, ενδέχεται να προκύψει εξάρθρηµα! Μάλιστα, 

είναι ανεπιθύµητη και η λιπαρότητα της επιδερµίδας, αφού 

απαιτείται σταθερό «κράτηµα». Ως εκ τούτου και ο ρουχισµός.  

 

Β) Shiatsu : είναι µια τεχνική Ιαπωνικής προελεύσεως που 

εξασκείται εδώ και αιώνες. Σύµφωνα µε την µέθοδο αυτή κατά 

µήκος του σώµατος υπάρχουν οι λεγόµενοι µεσηµβρινοί, µέσω 

των οποίων διοχετεύεται η ζωτική ενέργεια σε όλο το σώµα. Εάν 

για κάποιο λόγο διακοπεί η συνέχεια της ροής αυτής, άρα και η 

σωστή κατανοµή ενέργειας, τότε εµφανίζονται οι διάφορες νόσοι. 

Το Shiatsu γίνεται στο σώµα σε συγκεκριµένα σηµεία από όπου 

διέρχονται οι µεσηµβρινοί, µε δακτυλικές πιέσεις, οι οποίες είναι 

εξειδικευµένες.  

  

  

 

 

 

Σιάτσου (shiatsu) στα ιαπωνικά σηµαίνει πίεση µε τα 

δάκτυλα. 

 

Η µέθοδος αξιοποιεί µια ποικιλία από τεχνικές, στις οποίες 

συµπεριλαµβάνονται οι µαλάξεις, οι διατάσεις και η πίεση ειδικών 

σηµείων (acupoints). Το σιάτσου είναι µία από τις γνωστότερες 

µεθόδους σωµατικής αγωγής (body work) και έχει σκοπό να 

εξασφαλίσει τη µέγιστη ευεξία, επιδρώντας σε σώµα, νου και 

πνεύµα.  
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Στην Ιαπωνία (όπως και σε άλλες χώρες της Ανατολής), το 

σιάτσου αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής ζωής. 

Οχι µόνο αντιµετωπίζει µια ποικιλία από προβλήµατα υγείας αλλά 

και βοηθάει άµεσα στη διαπροσωπική επαφή και επικοινωνία.  

 

Γ) Ρεφλεξολογία 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Με τον όρο ρεφλεξολογία αναφερόµαστε στη µεθοδολογία εκείνη 

όπου ασχολείται µε τα αντανακλαστικά-θεραπευτικά σηµεία που 

υπάρχουν στο σώµα µας. 

 Το ανθρώπινο σώµα εµπεριέχει ένα πολύ δυνατό θεραπευτικό, 

αµυντικό σύστηµα, ικανό να θεραπεύσει, αν του δοθεί η ευκαιρία, 

πλήθος παθολογικών ζητηµάτων, χωρίς την ελάχιστη παρουσία 

χηµικών σκευασµάτων όπου ακολουθούν την κλασσική ιατρική, 

ενδεχοµένως την οµοιοπαθητική ή τη βοτανολογία.   

 Για την ιστορία αξίζει να ειπωθεί, ότι η ρεφλεξολογία παρέχει 

λύσεις σε ζητήµατα υγείας στους Κινέζους, τα τελευταία έξι 

χιλιάδες χρόνια. Πράγµατι οι ρίζες της χάνονται στα βάθη της 

ιστορίας και µόνον κάποιες γενικές αναφορές έχουµε από τους 

αρχαίους λαούς της Κίνας, της Αιγύπτου καθώς και της Ελλάδας. 

 Όλο µας το σώµα, κυριολεκτικά από την κορυφή ως τα πέλµατα, 

κρύβει κάτω από την επιδερµίδα τα αντανακλαστικά σηµεία τα 
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οποία διαφοροποιούνται ως προς το µέγεθος αναλόγως της 

περιοχής που απευθύνονται.  

 Τα αντανακλαστικά σηµεία των νεφρών για παράδειγµα, είναι 

πολύ µεγαλύτερα από αυτά των παραθυρεοειδών. 

 Το σώµα χωρίζεται – νοητά πάντα – σε δυο ηµιµόρια και έτσι 

έχουµε την δεξιά και την αριστερή πλευρά, όπου η κάθε µια 

αναλαµβάνει να θεραπεύσει τον «εαυτό της». Ο δεξιός νεφρός για 

παράδειγµα θα θεραπευτεί από την δεξιά µεριά του σώµατος και 

το αντίστοιχο συµβαίνει µε τον αριστερό. 

 

  

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

Οι ρίζες της Ρεφλεξολογίας ξεκινούν τουλάχιστον 5.000 χρόνια 

π.Χ., όταν οι Κινέζοι εξασκούσαν µια µορφή πιεσοθεραπείας µε τα 

χέρια σε διάφορα µέρη του σώµατος και στα πέλµατα. 

Από το 2.330 π.Χ. στην Ανκµαχόρ στη Σαχάρα, βρέθηκε πάπυρος 

σε τάφο ιατρών όπου εµφανίζεται η εφαρµογή Ρεφλεξολογίας από 

θεραπευτή. Φαίνεται δηλαδή να κρατά και να τρίβει ο θεραπευτής 

τα πέλµατα και τα χέρια του ασθενούς µ' ένα συγκεκριµένο 

"ρεφλεξολογικό" τρόπο. 

Το 2.000 π.Χ. περίπου, ο αυτοκράτωρ της Κίνας Χουάνκτι Νέοι 

γράφει για την Ρεφλεξολογία σε βιβλίο του. 

 Το 3.000 π.Χ. στην Αίγυπτο, στην Αραβία και στην Ινδία, έχουµε 

κάποια ντοκουµέντα από τάφους, σε τοιχογραφίες, µε µάλαξη µε 

συγκεκριµένο τρόπο στα πέλµατα. 

 Στην Ευρώπη τώρα, από το 400 µ.Χ. µέχρι το 1.400 µ.Χ, κατά την 

διάρκεια του Μεσαίωνα, έχουµε µια περίοδο σκοταδισµού, µε 

αποτέλεσµα την καταστροφή και την απόκρυψη στοιχείων γενικά, 

για όλες τις ειδικότητες. 

Οι πειρατές φορούσαν σκουλαρίκια σε ορισµένα σηµεία 

αντανακλαστικά του αυτιού, για να βρίσκονται σε εγρήγορση και 
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ετοιµότητα. Επίσης και τα δακτυλίδια που φορούσαν είχαν σκοπό 

το να πιέζουν συγκεκριµένα αντανακλαστικά σηµεία. 

Το πρώτο βιβλίο που γράφτηκε αλλά και κυκλοφόρησε µ.Χ. µε 

αντικείµενο τη θεραπεία των ζωνών του σώµατος, εκδόθηκε το 

1532 από δύο διάσηµους Ευρωπαίους γιατρούς της εποχής που 

ονοµάζονταν ∆ρ. Ατάτις και ∆ρ. Αντάµους. 'Ενα άλλο βιβλίο πάνω 

στο ίδιο αντικείµενο δηµοσιεύτηκε λίγο αργότερα, αυτήν τη φορά 

στο Λάιπσιγκ από κάποιον ∆ρ. Μπελ. 

 

10.Η ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ 
 

Η ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

έχει ως στόχο να µυήσει τον σπουδαστή σ’ ένα ολιστικό τρόπο 

Ιατρικής σκέψης. Ταυτόχρονα αποτελεί την βάση πάνω στην οποία 

στηρίζεται και η διδασκαλία όλων των υπόλοιπων µαθηµάτων. 

Έτσι δηµιουργείται µια ενιαία γνωστική βάση , ώστε ο σπουδαστής 

να µπορεί να κατανοήσει τόσο τη θεωρητική όσο και την πρακτική 

πλευρά των θεραπευτικών τεχνικών.  

Η µύηση στην ολιστικότητα πραγµατοποιείται µέσα από την επαφή 

µε την Αρχαία Ιατρική Γνώση. Όλα τα ιατρικά συστήµατα του 

παρελθόντος (Αρχαία Ελληνική, Ινδική, Κινέζικη Ιατρική) 

χρησιµοποιούν τις ίδιες φιλοσοφικές αρχές ως προς την 

κατανόηση της λειτουργίας του ανθρωπίνου σώµατος. Η 

Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική είναι που έχει υποστεί τις λιγότερες 

φθορές στην πορεία του χρόνου. Αυτός είναι και ο λόγος που σε 

παγκόσµια κλίµακα η άσκηση της Εναλλακτικής Θεραπευτικής 

στηρίζεται στις αρχές της Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής. Ο 

καθένας ο οποίος ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει την Εναλλακτική 

Θεραπευτική οφείλει ν’ αποκτήσει αυτήν την γνώση.  
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Ταυτόχρονα στο µάθηµα της «Βασικής Θεωρίας» γίνεται ένα 

αυτόµατος συγκερασµός µεταξύ των βασικών αρχών της Αρχαίας 

Ελληνικής & Παραδοσιακής Κινέζικης Ιατρικής. Ο συγκερασµός 

αυτός βοηθά στην αναβίωση της Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής αλλά 

και στην καλύτερη κατανόηση της Κινέζικης.  

Για να παρακολουθήσει κανείς το µάθηµα δεν απαιτείται καµία 

ειδική προϋπόθεση.  

Η ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

αποτελεί την αφετηρία στο υπέροχο ταξίδι της γνώσης του 

Θεραπεύειν. 

 

11.Αγιουρβέδα  
 

Αγιουρβέδα (ayurveda) είναι το πανάρχαιο ινδικό σύστηµα 

ιατρικής που ουσιαστικά µιλάει για κάθε άποψη της ∆ηµιουργίας, 

για κάθε στοιχείο και οργανικό όν που ζει στον πλανήτη µας και 

στο Σύµπαν ολόκληρο. ∆ίνει συγκεκριµένες κατευθύνσεις και 

οδηγίες που έχουν δοκιµαστεί και τελειοποιηθεί µέσα από τους 

αιώνες και απευθύνεται σε όλους αυτούς που αναζητούν την 

αληθινή γνώση, συνείδηση και ευτυχία. Είναι ηλικίας άνω των 

8.000 ετών. (Τα πρώτα γραπτά κείµενα βρίσκονται στα ιερά βιβλία 

των Ινδιών, τις Βέδες). Η ονοµασία του προέρχεται από δύο λέξεις 

: AYUS που σηµαίνει ΖΩΗ και VEDA που σηµαίνει ΓΝΩΣΗ. 

Πρόκειται δηλαδή για τη "ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ". Η υγεία στην 

αγιουρβέδα δεν θεωρείται αυτοσκοπός, δεν είναι δηλαδή το τέλος 

του δρόµου, αλλά µια απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέλιξη του 

ανθρώπου. Ο σκοπός της ζωής δεν είναι απλώς να ζει κανείς 

«υγιής» και ταυτόχρονα να είναι χαµένος στις καθηµερινές του 

συνήθειες ξεχνώντας την πνευµατικότητά του. Είναι µάλλον να 

αναζητήσει το πραγµατικό όνοµα της Ζωής. Να συνειδητοποιήσει 

και να ξαναθυµηθεί την αληθινή του φύση.  

Ασχολείται µε τον άνθρωπο σαν σύνολο, εξετάζοντάς τον και στα 

τρία επίπεδα της ύπαρξής του (σωµατικό, νοητικό, ψυχικό) και 

αντίστοιχα ασχολείται µε τις ασθένειες από µια πραγµατικά 
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ολιστική σκοπιά λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η 

κληρονοµικότητα, η διατροφή, η εργασία, η οικογένεια, το 

περιβάλλον, οι συνήθειες (ύπνος, 

κλπ).  

Στο αγιουρβεδικό σύστηµα 

υπάρχουν πληροφορίες και 

χρήσιµα στοιχεία για τους τύπους 

των ανθρώπων (Vata, Pitta, 

Kapha) τόσο για την πρόληψη των 

ασθενειών, όσο και για την 

αποτελεσµατική τους θεραπεία 

µέσα από συµβατικές και 

παραδοσιακές µεθόδους, 

διατροφή, αναπνοή, ασκήσεις, 

οµοιοπαθητική, κλπ.  

Αναφορικά µε την Αγιουρβέδα το ανθρώπινο σώµα διοικείται από 

τρεις βασικές ζωτικές δυνάµεις, την Βάτα, Πίττα και Κάφα. Αυτές 

συχνά µεταφράζονται σαν "αέρας", "χολή" και "φλέγµα". Η Βάτα 

επίσης συχνά αποκαλείται η βιολογική αέρινη ιδιοσυγκρασία, η 

Πίτα η βιολογική φωτιά και η Κάφα η βιολογική υδάτινη 

ιδιοσυγκρασία.Αυτές οι ιδιοσυγκρασίες ονοµάζονται "doshas" στα 

σανσκριτικά που σηµαίνει αυτό που φθείρει ή προκαλεί 

αποσύνθεση, καθώς δεν υπάρχουν µόνο οι δυνάµεις που 

παράγουν και διατηρούν το σώµα στην κανονική του κατάσταση 

αλλά κι εκείνες οι οποίες όταν είναι εκτός ισορροπίας εξυπηρετούν 

στο να το καταστρέφουν. Ο θάνατος ενυπάρχει στην ζωή. Ακόµη 

και µε την κανονική διαδικασία µεταβολισµού δεν αναπτύσσονται 

µόνο νέα κύτταρα αλλά προκαλεί τα γερασµένα κύτταρα να 

πεθάνουν και να απορριφθούν. Ανάπτυξη και ζωή πρέπει 

σταδιακά να στρέφονται προς την αποσύνθεση και τον θάνατο. Η 

υγεία στο σώµα συνιστάται στην σωστή ισορροπία των 

δηµιουργικών και καταστρεπτικών 

δυνάµεων των doshas. 
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Ο Αγιουρβέδα, το πανάρχαιο αυτό ολιστικό σύστηµα υγείας, 

σκοπό έχει την επαναφορά και διατήρηση της ισορροπίας 

σώµατος, ψυχής και πνεύµατος.  

Ένα θεµελιώδες εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι 

το αγιουρβεδικό µασάζ, το οποίο γίνεται σε όλο το σώµα (full body) 

µε ειδικά λάδια και φυτικές σκόνες και στις θεραπείες µε ατµό που 

συνοδεύουν την Pancha Karma.. Όπως τα σηµεία βελονισµού της 

κινεζικής ιατρικής, η Αγιουρβέδα έχει τα δικά της ευαίσθητα σηµεία. 

Αυτά τα σηµεία µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε µασάζ, βότανα, 

αρωµατικά λάδια ή την χρήση ζέστης και έτσι να βοηθήσουµε στην 

εξισορρόπηση της ροής ενέργειας µέσα στο σώµα και να 

θεραπεύσουµε την ασθένεια. 

 Η έντασή του ποικίλει από πολύ ελαφρύ έως πολύ βαθύ. 

Εφαρµόζεται είτε σε συνδυασµό µε προγράµµατα αγιουρβεδικής 

ιατρικής ή δίαιτας, είτε αυτόνοµα. ∆ρα χαλαρωτικά και θ ε ρ α π ε υ 

τ ι κ ά.  

 

Ενδεικτικά:  

• ανακουφίζει από το άγχος και 

το στρες 

•  καταπραΰνει τις οδυνηρές 

µυικές εντάσεις 

•  τονώνει τους µυς, 

αναζωογονεί, αποτοξινώνει 

•  βελτιώνει το ανοσοποιητικό, 

κυκλοφορικό και λεµφικό 

σύστηµα 

• καίει τα αποθέµατα λίπους 

•  οµορφαίνει το δέρµα 

•  επιβραδύνει τη διαδικασία 

του γήρατος... 
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12.Ρέϊκι   

Είναι µια αρχαία θεραπευτική Τέχνη, που εφαρµόζεται µε ένα 

απαλό άγγιγµα των χεριών του θεραπευτή στο σώµα του 

θεραπευόµενου, πάνω από τα ρούχα. 

Πρόκειται για ένα ολιστικό θεραπευτικό σύστηµα που δηµιουργεί 

σωµατική, νοητική, συναισθηµατική και πνευµατική ισορροπία. 

Το Ρέϊκι είναι Ιαπωνική λέξη και σηµαίνει "Συµπαντική ζωτική 

ενέργεια". Rei  σηµαίνει "σύµπαν¨ και ki "ενέργεια". Το Ρέϊκι 

ενισχύει την αυτοθεραπεία, δυναµώνει το σώµα, το χαλαρώνει και 

το καθαρίζει από αρνητικές επιδράσεις. Φέρνει την ισορροπία στα 

ενεργειακά κέντρα του σώµατος ( τσάκρα) και επαναφέρει την 

αρµονία στην ανθρώπινη ύπαρξη. 

Στην διάρκεια  µιας ατοµικής συνεδρίας, ο θεραπευτής, ως αγωγός 

της ενέργειας αυτής και σε κατάσταση εσωτερικής αρµονίας, 

πετυχαίνει να προσφέρει την ευεργετική ζωτική ενέργεια στον  

θεραπευόµενο. 

Ο θεραπευόµενος νοιώθει να απελευθερώνονται αρνητικά 

συναισθήµατα και ένταση και νοιώθει βαθειά χαλάρωση και 

αναζωογόνηση σε όλο το σώµα. 

 

Α) Οι πέντε αρχές του Ρέϊκι: 

.Mόνο για σήµερα µην ανησυχείς. 

.Μόνο για σήµερα µην θυµώνεις 

.Μόνο για σήµερα εργάσου τίµια και να είσαι 

Αληθινός 

.Μόνο για σήµερα να σέβεσαι κάθε έµβιο όν. 

.Μόνο για σήµερα δείξε ευγνωµοσύνη για τις ευλογίες Του. 

Αποτελούν βαθιές αλήθειες και αντνακλούνται στην καρδιά και 

στην ψυχή κάθε ανθρώπου που επιλέγει µια πιό συνειδητή ζωή και 

γεµάτη αγάπη, σεβασµό, γαλήνη, χαρά και δηµιουργία. 
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Μας οδηγούν στην ατραπό της Αλήθειας, της Απλότητας και της 

Αγάπης. 

Η ενέργεια του Ρέϊκι ρέει σε απεριόριστες ποσότητες και µας 

αναπτύσσει πνευµατικά, µας µεταµορφώνει και µας χαρίζει ψυχική 

γαλήνη και πνευµατική ευλογία. 

Η εκµάθηση της θεραπευτικής µεθόδου του Ρέϊκι περιλαµβάνει 

τρείς βαθµούς συντονισµού µε την συµπαντική ζωτική ενέργεια. 

Στον  1ον βαθµό ο/η δάσκαλος/α Ρέϊκι µεταδίδει την θεραπευτική 

ικανότητα στον µαθητή και τον διδάσκει να την εξασκεί µέσα σε ένα 

ΣαββατοΚύριακο. 

Εάν το επιθυµεί µπορεί να προχωρήσει αργότερα και στον 

επόµενο βαθµό. 

Το Φώς του Ρέϊκι είναι Ευλογία, Αγάπη, Αρµονία, Ισορροπία, 

Γαλήνη, ∆ύναµη 

Ο  θεραπευτής  είναι  ένα  άτοµο  που  έχει  ανοίξει  τα  κανάλια 

του Ρέικι  και  η  θεραπευτική   ενέργεια  µπορεί  να περάσει  από  

τα  χέρια του  στο  σώµα  κάποιου  άλλου  ή  και  στο  δικό του 

σώµα — το Ρέικι είναι τεχνική  αυτοθεραπείας. Γεµίζει το σώµα  µε  

ζωτικότητα  και  καθαρή ενέργεια. Καθαρίζει  τις  αρνητικές σκέψεις 

και συναισθήµατα. Λειτουργεί  σε όλα  τα  επίπεδα: στο φυσικό, 

στο νοητικό, στο   συναισθηµατικό   και   στο  πνευµατικό. 

Η πανάρχαια  αυτή  ενεργειακή  τέχνη (ξανά- ανακαλύφθηκε)  για 

τον µοντέρνο κόσµο από τον   ∆ρ. Μικάο Ουσούι,  στις αρχές του 

20ου  αιώνα  στην  Ιαπωνία. Σήµερα  εφαρµόζεται  και  διδάσκεται  

σε  ολόκληρο  τον  κόσµο  µε  θαυµαστά  

αποτελέσµατα.  

 

Β) ΠΟΥ  ΒΟΗΘΑ 

• Σε  διαστρέµµατα. 

• Στις  ηµικρανίες. 

• Στους  µυϊκούς  πόνους. 
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• Πόνους  στον  αυχένα, τα  γόνατα,  την  πλάτη ή  την  µέση. 

• Σε  ψυχοσωµατικά  προβλήµατα 

 

13.Θαλασσοθεραπεία 

H θαυµαστή δύναµη της θάλασσας 

 

"Ω! θάλασσα, θάλασσα, πάντα ανανεώνεσαι. Η φρεσκάδα σου 

αναδύεται σαν θυµίαµα. ∆ώσε πίσω την ψυχή µου, ω! πανίσχυρη 

Θάλασσα. Αφησέ µε να τρέξω στο κύµα και να νιώσω ζωντανός 

ξανά." (PAUL VALERY) Νιώθετε κάπως έτσι για την ανανεωτική 

δράση της θάλασσας;  

 

Έχετε γευτεί ποτέ τη θαυµαστή δύναµη της 

θάλασσας, την αιωνιότητά της αλλά και τις 

θεραπευτικές της ιδιότητες; Αν όχι, είναι καιρός να 

µάθετε τώρα για την δύναµή της και τον τρόπο 

που αυτή επιδρά στην εµφάνιση την υγεία 

προσώπου και σώµατος και να "βουτήξετε" 

αµέσως! Ο όρος "θαλασσοθεραπεία" έχει γίνει πολύ γνωστός τα 

τελευταία χρόνια και αποκτά ιδιαίτερη σηµασία για εµάς τους 

Μεσόγειους που έχουµε µάθει να ζούµε και να µεγαλώνουµε µε τη 

θάλασσα. Τι ακριβώς όµως είναι η θαλασσοθεραπεία και τι µπορεί 

να µας προσφέρει;  

 

Α) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  

Η θαλασσοθεραπεία αφορά την χρήση του θαλάσσιου νερού 

καθώς και τα παράγωγα της θάλασσας που παρουσιάζουν 

θεραπευτικές ιδιότητες, όπως είναι τα φύκια,η λάσπη της 

θάλασσας και διάφορα άλλα προϊόντα που προέρχονται από αυτή. 

Οι πρώτοι που ανακάλυψαν και χρησιµοποίησαν την θάλασσα ως 

θεραπεία ήταν βέβαια -ποιοι άλλοι- οι Έλληνες! Τα ιστορικά 
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συγγράµµατα αναφέρουν την θαλασσοθεραπεία ως µέθοδο και 

αντιµετώπιση ασθενειών από την εποχή του Ηροδότου και του 

Ευρυπίδη (!). Βέβαια µπορεί να την ανακάλυψαν οι αρχαίοι µας 

πρόγονοι αλλά το πρώτο κέντρο θαλασσοθεραπείας άνοιξε το 

1899 στη Γαλλία.  

Ενώ λοιπόν µέχρι σήµερα όλοι µας ψάχναµε τα ελιξίρια οµορφιάς 

και νεότητας στην επιστήµη και στην ακριβή περιποίηση, µάθετε 

οτι τα µικρά θαύµατα που µπορούν να αλλάξουν τη ζωή µας 

υπάρχουν σε αφθονία στο θαλάσσιο νερό το οποίο είναι πλούσιο 

σε νάτριο, µαγνήσιο, θείο, φώσφορο και ιώδιο, στοιχεία που 

ανανεώνουν και "ζωντανεύουν" σώµα και πνεύµα! Ο αντικειµενικός 

σκοπός της θαλασσοθεραπείας είναι η απορρόφηση όλων αυτών 

των αναγκαίων στοιχείων από το ανθρώπινο σώµα. 

 

Β)  Πώς µπορεί να αλλάξει τη ζωή σας  

Η θαλασσοθεραπεία χρησιµοποιείται όχι µόνο στην αισθητική αλλά 

και στην αντιµετώπιση παθολογικών καταστάσεων. Έτσι, 

παρουσιάζει εξαιρετικά αποτελέσµατα στην καταπολέµηση της 

παχυσαρκίας, σε φλεγµονώδεις καταστάσεις όπως αυτή της 

αρθρίτιδας, σε κυκλοφοριακά προβλήµατα, σε τραυµατισµούς, 

αναπνευστικά προβλήµατα και ρευµατισµούς.  

Όσο αφορά την αισθητική προσέγγιση της θαλασσοθεραπείας, 

παρουσιάζει θεαµατική βελτίωση στο πρόβληµα της κυτταρίτιδας, 

στην αντιµετώπιση της γήρανσης, στη σωστή και βαθιά 

απολέπιση, χαλαρώνει και ανανεώνει σώµα, πρόσωπο και πνεύµα 

χαρίζοντας απαλό και ενυδατωµένο δέρµα. Βελτιώνει την 

κυκλοφορία του αίµατος και αποτοξινώνει τον οργανισµό ενώ 

ταυτόχρονα ανοίγει τους πόρους ώστε να εισχωρούν σε βάθος τα 

θρεπτικά συστατικά.  

Η θεραπεία της θάλασσας παίζει επίσης πολύ σηµαντικό ρόλο 

στην αντιµετώπιση και θεραπεία των σύγχρονων "ασθενειών" της 

εποχής: του άγχους,της υπερκόπωσης, της κακής διατροφής, της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης και της ήπιας κατάθλιψης.  
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Όλα αυτά είναι δοκιµασµένα και αποδεδειγµένα επιστηµονικά και 

είναι ένα µικρό δείγµα του πόσο µπορεί η θάλασσα και σε πόσους 

διαφορετικούς τοµείς να µας προσφέρει µια πιο ποιοτική ζωή, µε 

λιγότερο άγχος, χωρίς πόνο, µε περιποιηµένο πρόσωπο και σώµα 

µέσω φυσικών συστατικών.  

Η θαλασσοθεραπεία εφαρµόζεται σωστά µόνο σε ειδικά και 

εγκεκριµένα κέντρα ή κλινικές θαλασσοθεραπείας, τα οποία 

υποχρεούνται να τηρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις ώστε να 

τους επιτραπεί να λειτουργούν και να παρέχουν τις υπηρεσίες 

αυτές. Τα κέντρα αυτά πρέπει να καλύπτουν κάποιες χιλιάδες 

τετραγωνικά µέτρα σε έκταση ώστε να περιλαµβάνουν όλες τις 

απαιτούµενες εγκαταστάσεις, να βρίσκονται κοντά σε εγκεκριµένα 

καθαρή θάλασσα και να χρησιµοποιούν καθαρό θαλασσινό νερό. 

Απαρτίζονται και επιβλέπονται από επιστηµονικό προσωπικό 

διαφόρων ειδικοτήτων: γιατρών, διαιτολόγων, αισθητικών, 

κινησιολόγων, καθηγητών φυσικής αγωγής, φυσικοθεραπευτών 

κ.ά..  

Για εκείνους όµως που δεν µπορούν να παρακολουθήσουν 

ολοκληρωµένο πρόγραµµα κούρας σε κέντρο θαλασσοθεραπείας, 

κυκλοφορούν διάφορα προϊόντα της θάλασσας ή φύκια και στην 

αγορά ή χρησιµοποιούνται από ινστιτούτα οµορφιάς. Τα προϊόντα 

αυτά χρησιµοποιούνται εξωτερικά για την αντιµετώπιση του 

τοπικού ή ολικού πάχους, της κυτταρίτιδας µε επάλειψη και σε 

συνδυασµό µε µηχανήµατα σώµατος. Τα προϊόντα για το 

πρόσωπο τα οποία εµπεριέχουν θαλάσσια συστατικά ή φύκια 

κυκλοφορούν από διάφορες εταιρίες για χρήση στο σπίτι και το 

αγοραστικό τους κοινό αυξάνεται συνεχώς µε το χρόνο.  

 

14.ΣΟΚΟΛΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 

 Ίσως, ο πιο "νόστιµος" τρόπος περιποίησης του σώµατος και 

χαλάρωσης του πνεύµατος, κατ' ευθείαν από το ψυγείο! 
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ΕΠΙ∆ΕΡΜΙ∆Α 

1) Τρέφει (βιταµίνες, ιχνοστοιχεία, µέταλλα 

2) Ενυδατώνει ( απαλή, λεία, φρέσκια επιδερµίδα)  

3) Τονώνει (σφριγηλό δέρµα) 

4) Αποτοξινώνει (λαµπερό δέρµα) 

 

 

 

ΨΥΧΗ-ΠΝΕΥΜΑ 

1) Αντικαταθλιπτικές ιδιότητες 

2) Ηρεµιστικές ιδιότητες 

ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ                      

ΑΦΗ - αίσθηση περιποίησης και φροντίδας στην επαφή της 

επιδερµίδας µε την ζεστή σοκολάτα... 

ΟΣΦΡΗΣΗ- το σοκολατένιο άρωµα ανασύρει παιδικές µνήµες και 

µας κάνει να νιώθουµε ασφάλεια... 

ΟΡΑΣΗ- το σοκολατένιο χρώµα µας χαλαρώνει ενώ συγχρόνως 

τονώνει την αυτοπεποίθηση και την ενεργητικότητα µας... 

ΑΚΟΗ- απαλή µουσική πάντα πλαισιώνει την  

σοκολατοθεραπεία... 

ΓΕΥΣΗ- η αχνιστή σοκολάτα ολοκληρώνει την γκάµα των 5 

αισθήσεων ενώ καλύπτει την αίσθηση στέρησης που έχει 

προκληθεί από την θεραπεία... 

Αντίθετα µε την επίδραση της καφεΐνης µέσω του στοµάχου η 

οποία καθίσταται υπεύθυνη για κατακράτηση υγρών και 

συγκέντρωση κυτταρίτιδας...η σοκολάτα που όπως πρέπει να 

γνωρίζετε προέρχεται από δέντρο (κακάο) περιέχει µεταξύ άλλων 

δραστικών ουσιών, µια µορφή καφεΐνης η οποία δρα 

αποτελεσµατικά κατά της κυτταρίτιδας και του λίπους όταν 
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επαναλείφεται στο σώµα σε συγκεκριµένες θεραπείες. Τόσο το 

άρωµα της σοκολάτας που εισπνέεται όσο η διείσδυση της 

διαδερµικά συµβάλλουν στην έκκριση των ενδορφίνων...ορµόνες 

που διεγείρουν το ενδοκρινολογικό σύστηµαπροκαλώντας την 

αίσθηση χαράς, ευφορίας, ευτυχίας, µακροζωίας και προστασίας 

του καρδιαγγγειακού συστήµατος.  

 Ως εκ τούτου, η σοκολατοθεραπεία είναι ολιστική περιποίηση γιατί 

πέρα από το ότι δρα διαδερµικά επιδρά και στον ψυχισµό του 

ατόµου καταπολεµώντας το στρες και το άγχος, αιτίες που συχνά 

προκαλούν την αύξηση βάρους και της κυτταρίτιδας, λόγω 

πολυφαγίας κι έλλειψης διάθεσης για ενεργητικότητα. Πρόκειται για 

µια καινοτοµία στο χώρο της οµορφιάς µε βάση το κακάο, όπου οι 

επιστήµονες ανακάλυψαν τις πολλαπλές του ιδιότητες.  

 Μελέτες έχουν αποδείξει ότι µε τη χρήση σοκολατοθεραπείας για 

διάστηµα περίπου ενός µήνα, διασπώνται αποτελεσµατικά τα 

λιπίδια κι αποβάλλονται µαζί και µε άλλες τοξίνες του λεµφικού 

συστήµατος, ενώ η επιδερµίδα εµπλουτίζεται µε ωφέλιµες 

βιταµίνες για το δέρµα και αµινοξέα. Ταυτόχρονα, µεγιστοποιείται η 

κυτταρική οξυγόνωση και η υγρασία στο δέρµα. Εποµένως έχουµε 

εξάλειψη των σβόλων του δέρµατος (φλούδα πορτοκαλιού) όπου 

είναι πιο αισθητοί κυρίως στους µηρούς, γλουτούς, εσωτερικά 

γονάτων και στοµάχι καθώς επίσης λεία, απαλή υφή στην 

επιδερµίδα.  

 Εφαρµόζεται σε ινστιτούτα αισθητικής σε συχνότητα περίπου µια 

έως δύο φορές την εβδοµάδα, έχει διάρκεια περίπου µια ώρα και 

συστήνεται να γίνεται το λιγότερο 6 φορές. Συστήνεται ιδιαίτερα και 

ως µέθοδος αντιστρές µε µοναδική αίσθηση χαλάρωσης και 

ξεκούρασης του µυαλού.  

Προσεγµένη διατροφή 

και αύξηση της κίνησης  

θεωρούνται επιπλέον  

ενίσχυση της όλης προσπάθειας 
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15.ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 

Πρόκειται  για  µια  θεραπεία  η  οποία συνδυάζει  

το  µασάζ   και  τα  αιθέρια  έλαια. Τα  αιθέρια   

έλαια  παράγονται  από  φυτά  µε  θεραπευτικές  

ιδιότητες (βότανα) , µε  σκοπό  τη   βελτίωση  της  

σωµατικής  και  ψυχολογικής   ευεξίας, τη  χαλάρωση, τη  διέγερση 

και τη ρύθµιση  των  σωµατικών  λειτουργιών.  

Χρησιµοποιούνταν  από  την   εποχή  του  Ιπποκράτη  τόσο  για  

θεραπευτικούς  όσο  και  για  καλλωπιστικούς   σκοπούς. Μπορεί  

να  συνδυαστεί µε άλλες  εναλλακτικές  ή  συµβατικές  

θεραπευτικές   µεθόδους  καθώς  είναι  ένα  ήπιο  και  κυρίως  

φυσικό  βοήθηµα  για  την  διατήρηση  ή  την  αποκατάσταση  της  

υγείας. 

Από  ένα  αρωµατικό  φυτό  µπορεί  να  προκύψει  µια  ποικιλία  

αιθέριων  ελαίων  που  προέρχονται  από  διαφορετικά  ή  και  από  

το  ίδιο  µέρος  του  φυτού. Για  την  συλλογή  αυτών  των  ελαίων, 

πρώτα  απαραίτητη   είναι  η αποξήρανση. Ύστερα, µε  µεθόδους  

όπως  η  απόσταξη  και  η  εκχύλιση,  γίνεται η  συλλογή.  Οι  

ουσίες  που  περιέχονται   στα  αιθέρια  έλαια  των  φυτών, είναι  

τόσο   δυνατές  ώστε  έχουν  τη  δυνατότητα  να  διαπερνούν ( 

κυρίως  µε  την  µέθοδο  του  µασάζ) τις  στοιβάδες  του δέρµατος  

µας,   και  από  εκεί  πιθανότατα, να µεταφέρονται  µέσω  της  

κυκλοφορίας  του  αίµατος  σε  κάθε  σηµείο  του  οργανισµού  και   

έτσι  να  κινητοποιούν  τους  µηχανισµούς  ανανέωσης  των  

κυττάρων. Έτσι  λοιπόν, µπορούν  να βοηθήσουν στη  µείωση  του  

στρες  και  της  έντασης,  να προσφέρουν  αναζωογόνηση, να  

αυξήσουν  τη  σωµατική  αντοχή,  να  εξισορροπήσουν  τα  

συναισθήµατα  και  να  αυξήσουν   τη  νοητική  διαύγεια,  δρώντας  

µε  απόλυτα  φυσικό  τρόπο. 

 

Τι  θεραπεύει ; 
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• Άγχος  -  Αϋπνία 

• Ακµή 

• Αναπνευστικά  προβλήµατα 

• ∆ερµατικά  προβλήµατα (ακµή, έκζεµα, κυτταρίτιδα) 

• Κατάθλιψη 

• Που βοηθά 

• Αποµακρύνει  την  ένταση  από  το  µυϊκό  σύστηµα . 

• Ενισχύει  το  ανοσοποιητικό  σύστηµα  του  οργανισµού 

 

16.Χρωµατοθεραπεία 

 

 

 

Η γή, οι ωκεανοί, και γενικά η ζωή όλων των έµβιων όντων 

εξαρτάται από το φώς. Πρόσφατες επιστηµονικές µελέτες 

καταλήγουν στο ότι το κάθε κύτταρο του σώµατος εκπέµπει φώς, 

την αύρα. Το φώς είναι µία δραστική ενέργεια που αποδίδει µια 

τροµακτική επίδραση στη συνείδηση, την ψυχή και το πνεύµα. 

Κάθε χρώµα έχει την δική του συχνότητα και δόνηση. Επισταµένες 

µελέτες έχουν δείξει ότι το χρώµα και το φώς βοηθούν στην 

ισορροπία του φυσικού και αισθηµατικού µας κόσµου. Με την 

ενεργοποίηση των µεσηµβρινών που µεταφέρουν την ενέργεια στα 
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κύρια όργανα του σώµατος, αυξάνονται οι βιολογικές λειτουργίες 

και το ανοσοποιητικό σύστηµα. 

 

17. Μασάζ µε κρυστάλλους 

(µασαζοκρύσταλλοι) 

 

Κρυσταλοθεραπεία 

Οι κρύσταλλοι έχουν χρησιµοποιηθεί απο αρχαιοτάτων χρόνων για 

θεραπεία, προσωπική ακτινοβολία και διαλογισµό. Ενεργούν 

θετικά στο ανθρώπινο ενεργητικό πεδίο. Μπορούν να κινήσουν, να 

απορροφήσουν, να συγκεντρώσουν, την άµεση και διάχυτη 

ενέργεια µέσα στο σώµα. Η κακοδιαθεσία και η ασθένεια συνήθως 

προέρχεται από έλλειψη ή απώλεια της ισορροπίας του φυσικού 

ρυθµού. Οι δονήσεις που προκαλούν οι κρύσταλλοι βοηθούν στην 

βαθειά χαλάρωση, ανασυγκρότηση, αποβολή του άγχους, 

ενδυνάµωση της αυτοπεποίθησης, της αυτοσυγκέντρωσης, την 

εγρήγορση, την ισορροπία ανάµεσα στο µυαλό, του σώµατος και 

του πνεύµατος, της δηµιουργικότητας, της επικοινωνίας και της 

πνευµατικότητας.  
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Συνδυάζοντας το µασάζ µε τα ορυκτά, µπορούµε να 

δηµιουργήσουµε µια γέφυρα ανανέωσης από το φυσικό σώµα 

προς όλα τα επίπεδα µας. Μασαζοκρύσταλλοι που µπορούµε να 

δουλέψουµε ανάµεσα στα µεσοσπονδύλια διαστήµατα ή σε βασικά 

βελονιστικά σηµεία. Κρυστάλλινες σφαίρες που γλιστρούν στο 

σώµα ή στο πρόσωπο όπου προσφέρουν ξεκούραση αλλά και 

άµεση ανταπόκριση στην εξισορρόπηση της ενέργειάς µας.  

 

 

 

18.Μάλαξη µε θερµές πέτρες (hot 

stones massage) 

 

                

Το hotstone, θερµές πέτρες στα Ελληνικά, προσφέρει τα 

ωφελήµατα του Σουηδικού µασάζ, που γίνεται µε εφαρµογή 

θερµότητας σε βάθος, µε την χρήση θερµών πετρών από 

βασάλτη, σαν εργαλείο µασάζ σώµατος, για βαθειά µυϊκή 

χαλάρωση.  
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Εξειδικευµένη τεχνική που άνθισε στην Αµερική και εφαρµόζετε 

στα µεγαλύτερα SPA του κόσµου. Η εκπαίδευση δεν περιορίζεται 

µόνο στη χρήση των hot stones, αλλά και σε ολοκληρωµένες 

θεραπείες. Οι πέτρες λειτουργούν σαν προέκταση του χεριού και 

αγωγός αρωµάτων και ευεξίας. Συνδυαστική µάλαξη µε αιθέρια 

έλαια, ζεστές και κρύες πέτρες που µεταφέρουν µε την επαφή και 

την µουσικότητά τους κύµατα αρµονίας και χαλάρωσης. επίπεδες, 

λείες πέτρες τοποθετούνται σε καίρια σηµεία του σώµατος και 

προσφέρουν, µε ελάχιστη πίεση από τον θεραπευτή, ανακούφιση 

από πονοκεφάλους, άγχος, αϋπνία, ένταση, κατάθλιψη, αρθρίτιδα, 

καλή κυκλοφορία του αίµατος. επιταχύνει τον µεταβολισµό, 

αποµακρύνει τις τοξίνες, 

 

19.Ινδική & Ινδική Μάλαξη Κεφαλής 

(Indian & Indian Scalp Massage) 

 

H Iνδική (αγιουρβεδική) µάλαξη και η ινδική µάλαξη κεφαλής είναι 

δύο παραδοσιακές ειδικότητες που τις γνωρίσαµε µέσα από την 

ινδική ιατρική και την σοφία των βεδικών επιστηµών.  

Η Αγιουρβέδα ( ινδική ιατρική ) χρησιµοποιεί εδώ και χιλιάδες 

χρόνια τεχνικές χειροµαλάξεων για την χαλάρωση των µυών, την 

απελευθέρωση των εντάσεων του σώµατος, και την συνολική 

εξισορρόπηση και αποτοξίνωση. 

Το Wellness Academy διδάσκει και εφαρµόζει µια σύνθεση 

κινήσεων και τεχνικών µάλαξης, παραδοσιακές σε ινδικά πρότυπα 

µεν, αξιόπιστες, ποιοτικές και τεκµηριωµένες επιστηµονικά δε. 

Κύριος σκοπός της ινδικής µάλαξης είναι το να επιτευχθούν 

θεραπευτικά αποτελέσµατα σε όλο το σώµα (αγγειοδιαστολή, 

υπεραιµία, µείωση των µυϊκών σπασµών ) µέσα από µία τονωτική 

και δυναµική συνεδρία µάλαξης. 

Αντίστοιχα στην ινδική µάλαξη κεφαλής (Indian scalp) κύριος 

στόχος είναι η διευκόλυνση της κίνησης του κεφαλιού σε όλο το 
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εύρος και όλους τους άξονες κίνησης. Κύρια σηµεία που 

επικεντρώνουµε την προσοχή µας είναι η ένωση του κρανίου µε 

την σπονδυλική στήλη στην βάση του ινιακού οστού, το σηµείο 

ανάµεσα στα µάτια, η περιοχή των κροτάφων και του τριχωτού της 

κεφαλής. H παρέµβασή µας και στις δύο ειδικότητες, περιλαµβάνει 

χαλαρωτικές - ηρεµιστικές τεχνικές και εν τω βάθη θεραπευτικούς 

χειρισµούς και πιέσεις. 

 

20.Holistic face rejuvenation 

ολιστικό αναζωογονητικό µη χειρουργικό face lifting 

 

Το Rejuvance, ή Face Rejuvenation, ή Natural Fingertip facelift, ή 

Νon Surgical face lifting, είναι µία επαναστατική τεχνική µασάζ για 

το πρόσωπο, που έχει δηµιουργό τον ?γγλο θεραπευτή Stanley 

Rosenberg. Η µέθοδος αυτή, χάρη στα καταπληκτικά 

αποτελέσµατά της, σε πολύ λίγα χρόνια κατέκτησε την υφήλιο. 

Στην Ελλάδα ήρθε για πρώτη φορά από την Julie Hardenberg και 

έγινε γνωστό µε το όνοµα REJUVANCE που η ίδια του έδωσε. H 

επαναστατική αυτή µέθοδος διδάσκετε στα περισσότερα κράτη του 

κόσµου, σε σχολές και κολέγια και πολλές φορές συνδυάζεται µε 

άλλες τεχνικές όπως: Αacupuncture, Su-jok, Ayurveda, 

ηλεκτροβελονισµός κ.ά..  

Η τεχνική αυτή δεν περιορίζεται µόνο στα αισθητικά αποτελέσµατα, 

αλλά επιφέρει µία γενική αναζωογόνηση όλου του οργανισµού, 

µέσα από τις ειδικές µαλάξεις στους 90 και πλέον µύες του 

προσώπου, τα ενεργειακά κανάλια και τα βελονιστικά σηµεία της 

περιοχής όπου γίνεται η εφαρµογή. ∆εν χρειάζονται προϊόντα, ή 

µηχανήµατα µε ηλεκτρικό ρεύµα, το µόνο που απαιτείται είναι ένας 

εξαιρετικά εκπαιδευµένος θεραπευτής. Εάν πάλι θέλετε να 

χρησιµοποιήσετε κάποια προϊόντα, θα διαπιστώσετε ότι τα 

αποτελέσµατά τους πολλαπλασιάζονται. Οι τεχνικές αυτές 

εφαρµόζονται απαλά, κυρίως µε τις άκρες των δακτύλων και 
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στοχεύουν στο να εξισορροπήσουν τις εκφράσεις του προσώπου 

και να βελτιώσουν την ποιότητα της επιδερµίδας.  

Η τεχνική αυτή, µέσα σε έξι συνεδρίες, απαλλάσσει τους µύες του 

προσώπου, λαιµού, κρανίου και ώµων από την ένταση. ∆ρα 

άµεσα στον συνδετικό ιστό, αποκαθιστώντας την ελαστικότητα και 

την ευλυγισία του. Επίσης, ανιχνεύει τα σηµεία όπου ο συνδετικός 

ιστός έχει κακώς προσκολληθεί στους υποκείµενους µύες και τον 

απελευθερώνει. Το πρόσωπο αποκτά καθαρή, ελαστική και 

διάφανη όψη. Οι µικρές ρυτίδες, τα οιδήµατα, οι κεφαλαλγίες, οι 

πόνοι της γνάθου και η δυσκαµψία των ώµων, εξαφανίζονται και 

παράλληλα οι πελάτες νιώθουν µία αίσθηση βαθιάς χαλάρωσης σε 

όλο το σώµα. Οι τεχνικές rejuvance είναι σχεδιασµένες έτσι ώστε 

να ανασηκώνουν και να αναζωογονούν κάθε σηµείο του 

προσώπου, του λαιµού, του ντεκολτέ και των ώµων. ∆ουλεύονται 

µε λεπτοµέρεια όλες οι στιβάδες των µυών και περιτονιών. Οι 

ρυτίδες λειαίνουν, οι λεπτές γραµµές εξαφανίζονται, η ελαστικότητα 

επανέρχεται, η µυική ένταση απελευθερώνεται και αποκαθίσταται 

ο καλός µυικός τόνος. Ετσι, το πρόσωπο επανέρχεται στο "φυσικό 

του σχήµα".  

Βελτιώνεται η µικροκυκλοφορία, βοηθώντας έτσι τη µεταφορά 

νερού, οξυγόνου και θρεπτικών ουσιών στα κύτταρα. Ταυτόχρονα 

αποµακρύνονται οι τοξίνες που έχουν συσσωρευτεί στους 

υποδόριους ιστούς και την επιδερµίδα. Η επιπρόσθετη χρήση 

ειδικών µαλάξεων µε φυτικά αρωµατικά έλαια προσδίδει άριστη 

ενυδάτωση και αντιγηραντικές ουσίες στην επιδερµίδα, ενώ βοηθά 

στη θεραπεία διαφόρων προβληµάτων, όπως η ξηροδερµία, η 

ευρυαγγεία, η δυσχρωµία και η ακµή.  

Ο δεχόµενος θα νιώσει µια αίσθηση βαθύτατης ευεξίας, 

χαλάρωσης και ξεκούρασης σαν να έχει µόλις ξυπνήσει από ένα 

βαθύ ύπνο. Ετσι, εκείνοι που πάσχουν από άγχος, αϋπνίες, 

πονοκεφάλους και άλλα ψυχοσωµατικά προβλήµατα 

ευεργετούνται ιδιαίτερα.  

Η βασική θεραπεία αποτελείται από έξι συνεδρίες, η καθεµιά από 

τις οποίες εστιάζεται σε ορισµένη περιοχή του προσώπου και του 
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λαιµού. Για την εµβάθυνση των αποτελεσµάτων συστήνονται 

ειδικές ασκήσεις και αυτοµασάζ προσώπου.  

Μετά τη συµπλήρωση της βασικής θεραπείας, η επανάληψη 

κάποιων συνεδριών συντηρεί και εµβαθύνει τα αποτελέσµατα. 

Μπορούν όµως, να εφαρµοσθούν και µεµονωµένες συνεδρίες για 

ειδικές περιπτώσεις, όπως πριν από κάποια σηµαντική εµφάνιση.  

Η µέθοδος rejuvance λειτουργεί ως συµπλήρωµα στη συµβατική 

αισθητική, προσφέροντας επιπλέον ευεργετικά αποτελέσµατα -

χωρίς να χρησιµοποιεί κρέµες, λοσιόν ή µηχανήµατα- παρ' όλο 

που ορισµένες τεχνικές και µαλάξεις εφαρµόζονται µε φυτικά έλαια. 

Επίσης, συµπληρώνει άριστα άλλες µεθόδους θεραπευτικής όπως 

το σιάτσου, το µασάζ, την αρωµατοθεραπεία και το βελονισµό. 

Ρυτίδες και βραχύνσεις των παραπάνω µαλακών µορίων και ιστών 

της περιοχής προσεγγίζουν την φυσιολογία τους καθώς 

διατείνονται µε προσοχή και συνείδηση. Η επίδραση στον 

εγκέφαλο και το νευρικό σύστηµα είναι άµεση. ∆ίνει στον δέκτη της 

µάλαξης rejuvance συνολική διαστολή και φροντίδα που 

παροµοιάζεται µε φυσικό, ανώδυνο και αποτελεσµατικό FACE 

LIFT.  

Το πρόσωπο φωτίζεται και δείχνει νεώτερο, η επιδερµίδα 

ανανεώνεται, το νευρικό σύστηµα τονώνεται, όλος ο οργανισµός 

συντονίζεται σε πιο υψηλά ενεργειακά επίπεδα. 

1) Ακουµπήστε τις παλάµες σας δεξιά και αριστερά στους 

κροτάφους και ανασηκώστε απαλά το δέρµα κάνοντας κυκλικές 

κινήσεις. 

2) Συνεχίστε έτσι σε όλο το κεφάλι. 

3) Τοποθετείστε τα δάχτυλά σας στην αρχή της τριχοφυΐας, εκεί 

που τελειώνει το µέτωπό σας και κινήστε το δέρµα απαλά, 

συνεχίστε κατά τον ίδιο τρόπο µέχρι τη βάση του κεφαλιού. 

4) Κάνετε τεθλασµένες κινήσεις σαν ζιγκ-ζαγκ από το κέντρο του 

κεφαλιού προς τα πλάγια και προς τα πίσω. 

5) Κάνετε ελαφριά χτυπηµατάκια µε τα ακροδάχτυλα σε όλο το 

κεφάλι. 
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6) Χτενίστε µε τα δάχτυλα σας όλα τα µαλλιά µε κινήσεις από 

εµπρός προς τα πίσω αρκετές φορές.  

 

21.ηχοµασάζ  

 

Είναι µία ήπια µέθοδος που οδηγεί σε βαθιά χαλάρωση µέσω του 

ήχου και της δόνησης. 

Ο Γερµανός παιδαγωγός και διπλωµατούχος µηχανικός Πέτερ 

Χέςς ήρθε σε επαφή µε τις θεραπευτικές ιδιότητες των ήχων και 

των δονήσεων ταξιδεύοντας στο Νεπάλ , την Ινδία και το Θιβέτ και 

µέσα από µία εικοσαετή εµπειρία προσάρµοσε τη µέθοδο στις 

ανάγκες του δυτικού ανθρώπου. 

Στο ηχοµασάζ τοποθετούντε ηχητικά σκεύη πάνω στο σώµα µε 

συγκεκριµένη διαδικασία και δονούντε µε προσαρµοσµένα 

χτυπήµατα. Το σώµα εναρµονίζεται µε τις δονήσεις και εισέρχεται 

σε µία κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης. Μέσω αυτής της βαθιάς 

χαλάρωσης ενεργοποιούνται οι αυτοθεραπευτικές δυνάµεις του 

οργανισµού 
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Ο Πέτερ Χέςς περιγράφει την επίδραση των ήχων στο  σώµα µε 

µία παραστατική εικόνα : << Αν αφήσουµε µία πέτρα να πέσει στα 

νερά µίας µικρής λίµνης , δηµιουργούνται οµόκεντροι κυµατισµοί , 

που εξαπλώνονται σε ολόκληρη τη λίµνη´. Με αυτόν τον τρόπο 

κάθε µόριο του νερού µπαίνει σε κίνηση. Κάτι παρόµοιο συµβαίνει 

µε το Ηχοµασάζ στο σώµα µας , το οποίο αποτελείται κατά 80% 

σχεδόν , από νερό. Οι ευεργετικές δονήσεις µεταφέρονται στο 

σώµα και εκεί εξαπλώνονται µε οµόκεντρους κυµατισµούς. 

Ένα ευεργετικό µασάζ σε κάθε ένα από τα πιό πάνω από 100 δις 

κύτταρα σςτο σώµα - ένα µασάζ κυττάρων>>. 

  

  

  

  

  Σε ένα Ηχοµασάζ 

βιώνουµε µία συνολική , 

ευεργετική , εσωτερική ηρεµία , µπορούµε να αφεθούµε και να 

ξεκουραστούµε , απελευθερώνοντας τη δηµιουργική µας ενέργεια. 

Βιώνουµε την αρµονία µε τον εαυτόν µας! 

 

Α) ΟΙ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΗΧΟΜΑΣΑΖ ΚΑΤΑ PETER HESS. 

-Γρήγορη επίτευξη βαθιάς χαλάρωσης. 

-Μυικές και νοητικές εντάσεις λύνονται. 

-Βελτιώνεται η λειτουργία των οργάνων και η 

εναρµόνισή µεταξύ τους. 

-Όλα τα κύτταρα του σώµατος δονούνται και επανέρχονται στην 

αρχική υγιή τους κατάσταση. 

-Επιδρά θετικά στην αυτοπεποίθηση , τη δηµιουργικότητα και την 

αποδοτικότητα. 
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-Αποβάλλεται το άγχος , ο νούς ηρεµεί. 

-Εναρµόνιση ψυχής , σώµατος , πνεύµατος 

  

 

 

 

22.On site massage 

καθιστό µασάζ 

Ένα είδος µασάζ που εφαρµόζεται σε πολλές χώρες του κόσµου 

πάνω από είκοσι χρόνια. Τα τελευταία χρόνια διαδίδεται σιγά-σιγά 

και στην Ελλάδα.  

 

Είναι µια αγωγή υγείας που γίνετε πάνω από τα ρούχα, 

χρησιµοποιώντας acupressure και τεχνικές µασάζ (µαλάξεις, 

πιέσεις, διατάσεις κ.λπ.) σε ένα άτοµο το οποίο βρίσκεται σε 

καθιστή θέση. Με το συνδυασµό κινήσεων µασάζ και acupressure, 

δουλεύουµε στο πάνω και κάτω µέρος της πλάτης, τα χέρια, τον 

αυχένα και το κεφάλι. Το µασάζ επιδρά σε τέσσερα επίπεδα του 

σώµατος: µυϊκά, νευρικά, κυκλοφοριακά και ενεργειακά. Η καθιστή 

µάλαξη οµαλοποιεί το σύστηµα του σώµατος και εξισορροπεί 

όπου είναι απαραίτητο. Η αναπνοή του δέκτη βαθαίνει, η πίεση 

του αίµατος πέφτει και προτρέπει τους µύες στην χαλάρωση. Η 

ένταση µειώνεται, οι σκέψεις «φρενάρουν» και µια κατάσταση 

ηρεµίας απορρέει.  
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Μια ολοκληρωµένη συνεδρία διαρκεί 10 - 15 λεπτά περίπου και 

είναι µια µέθοδος µασάζ που είναι ιδανική για δέκτες που 

βρίσκονται στον εργασιακό χώρο τους, µιας και δεν είναι 

απαραίτητο να βγάλεις τα ρούχα, δεν χρησιµοποιούνται λάδια και 

απαιτείται πολύ µικρός χώρος. Το on site massage έχει τις ρίζες 

του στην ιαπωνική παράδοση του µασάζ στη καθιστή θέση που 

συναντάτε πριν από 1500 χρόνια περίπου. Στις αρχές του '80 ο 

David Palmer στις Η.Π.Α. αντιλαµβάνεται την δυνατότητα του να 

προσφέρεις µασάζ σε καθιστή θέση στο εργασιακό περιβάλλον 

του καθενός και έτσι γίνετε ο πρώτος που προωθεί την ιδέα σε 

µεγάλες εµπορικές εταιρίες.  

 

Α) Οφέλη 

* Βελτιώνει την επαγρύπνηση και την ικανότητα της 

αυτοσυγκέντρωσης. 

* Βοηθά στην ανακούφιση από πονοκεφάλους έντασης. 

* Βοηθά τους άκαµπτους και πονεµένους µύες. 

* Μειώνει το πνευµατικό και σωµατικό στρες. 

* Ανεβάζει το επίπεδο της ενέργειας. 

* Μειώνει πόνους και άλγη. 

* Αναζωογονεί και φρεσκάρει. 

* Καλυτερεύει την ευλυγισία. 

* ∆ίνει καλή αίσθηση.  

 

23.Ψυχο-ενεργειακή µάλαξη και 

bodywork  
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Στο ψυχο-ενεργειακό µασάζ, η δουλειά µε το σώµα αποτελεί 

αφετηρία για να προσεγγίσουµε τον άνθρωπο συνολικά και βαθιά 

(σώµα, συναισθήµατα, ενέργεια). Είναι ένα είδος ενεργειακού 

bodywork στο οποίο µε διάφορους ειδικούς χειρισµούς και πιέσεις 

-όλα µε την κατάλληλη αναπνοή- επιτυγχάνεται η εξισορρόπηση 

των ψυχο-ενεργειακών εντάσεων. Βασικό στοιχείο του ψυχο-

ενεργειακού µασάζ και bodywork είναι η σηµασία που δίνεται στην 

επαφή θεραπευτή - δέκτη. Ο θεραπευτής χρησιµοποιεί τα χέρια 

του ενεργειακά και δε δουλεύει απλά σε σωµατικό - µυικό επίπεδο. 

∆ουλεύει µε µεγάλη συγκέντρωση και αργές κινήσεις, νιώθοντας 

όσο βαθύτερα µπορεί τον οργανισµό του δέκτη: τους παλµούς, τις 

αντιστάσεις, τις ενεργειακές προδιαθέσεις. Χρησιµοποιεί τις 

διάφορες στάσεις του δέκτη, υποστηρίζοντας τις αυτόνοµες 

εκφραστικές κινήσεις, αποτέλεσµα της ελεύθερης κίνησης της 

βιοενέργειας. Πρόκειται για ένα είδος µυστικού διαλόγου ανάµεσα 

στο θεραπευτή και το δέκτη. Ο θεραπευτής συντονίζεται µε το 

δέκτη, αποδέχεται, σέβεται και τελικά µεταλλάσσει τις άµυνές του, 

προχωρά µε το ρυθµό που χρειάζεται και σταµατά εκεί που 

πρέπει. 

Το βιοενεργειακό µασάζ έλκει την καταγωγή του από τις αρχαίες 

φυσικές θεραπείες που αντιµετωπίζουν τον άνθρωπο ως σύνολο 

άρρηκτα δεµένο µε τη φύση και το σύµπαν. Συστατικά των πάντων 

τα πέντε στοιχεία: γη, νερό, φωτιά, αέρας και αιθέρας. Η αναπνοή 

συνίσταται από το νερό και τη φωτιά. Το βιοενεργειακό µασάζ 

χρησιµοποιεί την αναπνοή µαζί µε τις µαλάξεις σαν εργαλείο για 

την εξισορρόπηση και των πέντε στοιχείων στο σώµα. 

Ο εγκλωβισµένος φόβος εκδηλώνεται µε παθήσεις όπως: 

• αναπνευστικά προβλήµατα (άσθµα, ρινίτιδες, 

λαρυγγοτραχύτιδες)  

• νευρικές (άγχος, εργασιακό στρες, αϋπνίες)  

• αγγειοπάθειες (αρτηριακή - περιφερειακή κυκλοφορία)  

• ψυχογενείς παθήσεις όπως λεύκη και εκζέµατα  

• διαταραχές του θυρεοειδή, στο µεταβολισµό,  βουλιµία, 

παχυσαρκία, δυσκοιλιότητα  
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• διαταραχές λεµφικής κυκλοφορίας  

• οιδήµατα  

• κυτταρίτιδα 

Όλες αυτές τις παθήσεις το βιοενεργειακό µασάζ µπορεί να τις 

µετριάσει σηµαντικά ή και να τις εξαλείψει αποδεσµεύοντας έτσι 

τον άνθρωπο από τα όποια προβλήµατα ταλαιπωρούν το σώµα 

του. To Βιοενεργειακό µασάζ, ρυθµίζει την βιοενέργεια και την 

καλή λειτουργία των ενδοκρινών αδένων, µε σωστές καύσεις. 

Στο ΕΥ ΖΕΙΝ γίνεται επίσης, κρανιοεγκεφαλικό µασάζ για 

πονοκεφάλους. 

 

24.Μάλαξη µεσηµβρινών  

 

Η µέθοδος του "meridian and acupoint massage" προτείνεται ως 

µια ολοκληρωµένη σειρά θεραπείας που αποτελείται από 15 

τεχνικές ενότητες, η καθεµιά από τις οποίες εστιάζονται σε 

διαφορετικές περιοχές και λειτουργίες του οργανισµού. Οι 

κυριότερες τεχνικές µάλαξης γίνονται µε τα χέρια αλλά ορισµένες 

εφαρµόζονται και µε εργαλεία, όπως βεντούζες και guasha.  

Οι τεχνικές µάλαξης που εφαρµόζονται, εστιάζονται στο κάθε 

αόριστο και συγκεκριµένο σηµείο των 14 κυρίων µεσηµβρινών. 

Αλλες τεχνικές πάλι, δουλεύουν και έξω από τους κύριους 

µεσηµβρινούς στις πιο επιφανειακές στοιβάδες τους: στους 

τενοντοµυικούς µεσηµβρινούς, στα συνδετικά αγγεία και τις 

υποδόριες περιοχές. 

Η τεχνική µάλαξης όλων των µεσηµβρινών φέρνει σε ισορροπία 

την ενέργεια έχοντας ως αποτέλεσµα την τόνωση της ενέργειας και 

την ανακούφιση από τις εντάσεις και το άγχος, που τόσο συχνά 

ευθύνονται, έµµεσα ή άµεσα, για την εµφάνιση προβληµάτων 

υγείας. Οταν όµως, ο θεραπευτής εστιαστεί σε ορισµένα κανάλια 
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και σηµεία, τότε µπορεί να επιτύχει άµεσα αποτελέσµατα στην 

ανακούφιση πολλών προβληµάτων υγείας καθώς και στην τόνωση 

και εξισορρόπηση της ζωτικής ενέργειας.  

 

25.Μάλαξη σπονδυλικής στήλης 

(spineworks)  

Τα spineworks είναι µία ολοκληρωµένη, φυσική θεραπεία, που 

µέσω της άσκησης του σώµατος (bodywork), συντελεί στην 

ευθυγράµµιση του σηµαντικότερου τµήµατος για στάση του 

σώµατος, της σπονδυλικής στήλης,. Χρησιµοποιώντας ήπιες, 

χωρίς δύναµη τεχνικές, τα spineworks απελευθερώνουν τους µύες 

και τον συνδετικό ιστό, έτσι ώστε να ευθυγραµµιστεί η σπονδυλική 

στήλη. Η επικοινωνία αυτή µε το σώµα, σε νευρολογικό επίπεδο, 

έχει σαν αποτέλεσµα να ενεργοποιηθούν οι επουλωτικές 

διεργασίες του σώµατος, να εξαφανιστεί ο πόνος και 

ανακουφίζοντας τους µυικούς σπασµούς να επιταχυνθεί η 

ανάρρωση.  

 

Α) ΣΕ ΤΙ ∆ΙΑΦΕΡΟΥΝ ΤΑ SPINEWORKS;  

Τα περισσότερα χρόνια προβλήµατα ενηλίκων, ξεκινούν από µικρά 

ατυχήµατα τα οποία προοδευτικά αρχίζουν και µεγεθύνονται σε 

ένα σύνθετο µεγάλο πρόβληµα.  

 

Ο πόνος στους µύες αναγκάζει το σώµα να πάρει λάθος στάση. Τα 

spineworks ανακουφίζουν από το στρες και τον πόνο και έτσι 

συντελούν στη διατήρησή του ή την επαναφορά του σώµατος στη 

σωστή θέση.  

Τα spineworks δρουν σε συνεργασία µε το σώµα και είναι µία ήπια 

µέθοδος, χωρίς άσκηση δύναµης που είναι αποτελεσµατική στη 

θεραπεία της πλάτης και όλων των σχετικών προβληµάτων.  
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Τα spineworks έχουν επίσης στόχο να γνωρίσουµε το σώµα µας, 

να µάθουµε να εκτελούµε διατάσεις και θεραπευτικές ασκήσεις 

που απαλύνουν τον πόνο και µας βοηθούν να είµαστε ευλύγιστοι.  

 

Β) ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ;  

Ο πρακτικός ασχολείται µε το κάθε άτοµο µεµονωµένα, γι' αυτό η 

θεραπεία για τον κάθε ασθενή είναι µοναδική. Τα spineworks 

προσεγγίζουν όλο το σώµα και εστιάζονται στην σπονδυλική 

στήλη, µία προσέγγιση που είναι θεραπευτική, επανορθωτική και 

προληπτική.  

Στην πρώτη συνεδρία εξετάζεται η σπονδυλική στήλη, και 

ερχόµαστε σε επαφή µε το σώµα µας κάνοντας ασκήσεις για 

χαλάρωση και απελευθέρωση από τους µυικούς σπασµούς.  

Τα spineworks δεν προσδιορίζουν την αιτία και το αποτέλεσµα, 

γιατί αυτό δεν είναι απολύτως απαραίτητο για µία επιτυχηµένη 

θεραπεία. Άλλωστε σπάνια µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα 

ποια είναι η ακριβής αιτιολογία. Από τη στιγµή που οι µύες 

απελευθερώνονται, η σπονδυλική στήλη µπορεί οµαλά να 

επανέλθει στη θέση της. Άλλα µέρη του σκελετού µπορούν επίσης 

να ευθυγραµµιστούν.  

 

Γ) ΤΙ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΝ ΤΑ SPINEWORKS;  

Σίγουρα µπορούν να βοηθήσουν σε όλους τους πόνους της 

πλάτης, όπως αυτούς λόγω σκολίωσης, ή άλλων παρόµοιων 

παθήσεων. Ακόµη και σε συγγενή προβλήµατα όπως ασυµµετρία 

του µήκους των ποδιών, ασυµµετρίες της λεκάνης, ισχιαλγία, 

ακινητοποιηµένος ώµος, και παρόµοιοι τραυµατισµοί 

συµπεριλαµβανοµένου και του RSI.  

 

Λόγω της θέσης της σπονδυλικής στήλης και της λειτουργίας της 

να προστατεύει και να φέρει τον νωτιαίο µυελό, τα spineworks 

επιδρώντας σε αυτή, µπορούν να βοηθήσουν και σε άλλες 
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παθήσεις όπως ηµικρανία, εµβοές, πεπτικές διαταραχές και 

προβλήµατα των σιαγόνων.  

 

26.Καλιφορνέζικη Mάλαξη (Californian 

4 Hands Massage) 

 

H ειδικότητα CALIFORNIAN είναι µια Αµερικανό - Ευρωπαϊκή 

τεχνική µάλαξης που ήρθε στην Ελλάδα από τον Γάλλο θεραπευτή 

µάλαξης ZIL AM SALLEM.  

Το Californian χρησιµοποιεί αργούς και ήπιους χειρισµούς που 

αφορούν όλο το σώµα (πρόσθια - οπίσθια επιφάνεια) και δίνει 

βάση στα αισθήµατα (feelings) και την ολιστική φροντίδα του 

θεραπευµένου. 

Η συγκεκριµένη τεχνική είναι ενεργειακή, αφορά περισσότερο 

ψυχικές εντάσεις, χρόνιο άγχος και αρνητικές σκέψεις και ο δέκτης 

βιώνει υποκειµενικές αισθήσεις µεν, ανεπανάληπτες και 

ανεκτίµητες για εκείνον δε. 

Στο Californian 4 Hands δύο θεραπευτές συνεργάζονται 

συντονισµένοι µε ηρεµία και αρµονία για να περάσουν ΕΝΑ 

µήνυµα απόλυτης χαλάρωσης στον εγκέφαλο του δέκτη της 

µάλαξης. Μήνυµα και ερέθισµα που έχει µεγαλύτερη αξία για το 

Κ.Ν.Σ. (Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα) µια και έρχεται από 4 χέρια. 

   

 

27.Αθλητική µάλαξη Sports massage 

 

Ειδικά σχεδιασµένη για άτοµα που ασχολούνται µε τον αθλητισµό, 

όχι απαραίτητα επαγγελµατικά. ∆εν επικεντρώνεται στη χαλάρωση 
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αλλά στην πρόληψη και θεραπεία τραυµατισµών συνέπεια της 

υπερπροσπάθειας.  

Η Αθλητική µάλαξη είναι µία ποιοτική, αξιόπιστη και τεκµηριωµένη 

ειδικότητα µάλαξης. Το Sports Masage είναι ένα βαθύ είδος µασάζ, 

ειδικό για τραυµατισµούς και κακώσεις που προέρχονται συνήθως 

κατά την διάρκεια της άθλησης. Οι ειδικές πιέσεις, οι τεχνικές και οι 

διατάσεις της αθλητικής µάλαξης, προκαλούν διαστολή και 

ελαστικότητα σε συγκεκριµένους ιστούς και βιολογικά υλικά που 

έχουν συρρικνωθεί και χάσει την δύναµή τους. Αποτέλεσµα, οι 

µεγαλύτερες δυνατότητες για διαστολή και ελαστικότητα όλου του 

οργανισµού και η συνολική ενεργοποίηση των µεταβολικών 

διαδικασιών και των λειτουργιών που εξυπηρετούν την χαλάρωση, 

την ευλυγισία, την αυξηµένη ζωτικότητα και γενικά την πλήρη 

αναζωογόνηση του σώµατος και της ψυχής. 

Το µασάζ είναι µία φυσική θεραπεία η οποία πιθανόν να είναι, και 

η αρχαιότερη µορφή θεραπείας. Το αθλητικό µασάζ (sports 

massage), αποτελεί εξειδικευµένη µορφή µασάζ διότι θεµελιωδώς, 

έχει διαφορετική προσέγγιση συγκριτικά µε όλες τις άλλες µορφές 

θεραπείας, είτε είναι ορθόδοξες είτε συµπληρωµατικές. 

Η συνήθης εµπειρία σε κλασικές συνεδρίες µάλαξης είναι είτε η 

στόχευση στην αποκατάσταση της φυσιολογίας όταν κάποιος έχει 

τραυµατιστεί ή, η χαλάρωση. Στον αθλητισµό όµως δεν υπάρχει 

αποδοχή της έννοιας “φυσιολογική λειτουργιά” σε ορολογίες όπως 

δύναµη, ταχύτητα, εκρηκτικότητα και κίνηση. Στην πλειονότητα 

τους οι αθλητές επιθυµούν να φτάσουν σε επίπεδα απόδοσης 

ανώτερα από αυτά που πραγµατικά µπορούν. 

Επιθυµούν να είναι καλύτεροι, όχι φυσιολογικοί και εµείς ως 

χειριστές (ρεφλεξολόγοι-µασέρ) αλλά και ως αθλητές οι ίδιοι, 

κατανοούµε αυτήν την επιθυµία. 

Ο τελικός στόχος των συνεδριών είναι η ενίσχυση της απόδοσης 

του/ης αθλητή/τριάς ανεξάρτητα από το επίπεδο στο οποίο 

βρίσκεται.  
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Το µεγαλύτερο ρίσκο στην επίτευξη ενισχυµένης απόδοσης είναι 

φυσικά ο τραυµατισµός, οπότε ο πρωτεύον στόχος των συνεδρίων 

µας είναι, η πρόληψη απέναντι στους τραυµατισµούς.  

Το αθλητικό µασάζ έχει µεγάλες δυνατότητες σε αυτόν τον τοµέα 

και πιθανόν αυτός να είναι ο λόγος που κορυφαίοι αθλητές και 

οµάδες το έχουν ενσωµατώσει ως απαραίτητο κοµµάτι της 

προπόνησης τους. Όταν απολαµβάνουν συνεδρίες σε περιοδικά 

διαστήµατα είναι πιο ικανοί, τους είναι ευκολότερο, να διατηρήσουν 

υψηλότερα επίπεδα απόδοσης, µειώνοντας συγχρόνως την 

πιθανότητα τραυµατισµού, η οποία οφείλεται συνήθως στην 

υπερκόπωση. Για εµάς στο BODY-WORKS η επιτυχία δεν 

µετριέται µε το πόσο καλά, συµπληρωµατικά, βοηθήσαµε στην 

αποκατάσταση ενός τραυµατισµού, αλλά, από το πόσους λίγους 

τραυµατισµούς έχουµε να αντιµετωπίσουµε! 

 

Α) Η ποιότητα και η ποσότητα της προπόνησης. 

 

Μετά από περίοδο σκληρής προπόνησης και προετοιµασίας θα 

ακολουθήσει συσσώρευση άχρηστων προϊόντων µεταβολισµού 

και πιθανόν κάποιων µικροτραυµατισµών συνοδευόµενων από 

ελαφρύ οίδηµα στους µύες. Οι ιστοί παράλληλα θα έχουν 

εξαντληθεί διατροφικά και κάποιοι από αυτούς θα χρειάζονται 

επισκευή. Αθλητικό µασάζ σε συνδυασµό µε ρεφλεξολογία θα 

διεγείρει την κυκλοφορία του αίµατος, τα άχρηστα προϊόντα 

µεταβολισµού θα αποµακρυνθούν γρήγορα και ολοκληρωµένα, και 

νέο, οξυγονωµένο αίµα από τις αρτηρίες θα προσεγγίσει τους 

µύες, προσφέροντας αποκατάσταση και αναπλήρωση θρεπτικών 

συστατικών. Περίοδος σκληρής προπόνησης η έντονου 

αγωνιστικού προγράµµατος πρέπει να ακολουθείται από περίοδο 

ξεκούρασης ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκατάστασης 

και το αθλητικό µασάζ βοηθά σηµαντικά στην βελτίωση της 

ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας τέτοιας ξεκούρασης. Η 

ποιότητα της ξεκούρασης είναι το κλειδί στην αποτελεσµατική 

προπόνηση και περιοδικές συνεδρίες προσφέρουν περισσότερη 

προπόνηση σε υψηλότερο επίπεδο µε µεγαλύτερη ασφάλεια.  
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Β)Τραυµατισµοί από υπερκόπωση. 

 

Εδώ, ο ρόλος µας είναι συµπληρωµατικός και υποστηρικτικός. Οι 

όποιες παρατηρήσεις που καταγράφονται, αξιολογούνται από τους 

κατάλληλους επιστήµονες (προπονητές, ειδικούς ιατρούς) και 

συστάσεις η τροποποιήσεις της προπόνησης δίνονται από αυτούς. 

 

Γ) Προ-αγωνιστική προσέγγιση / Boost - Ups 

Μασάζ πριν από αγώνα µπορεί να γίνει είτε δυο µέρες πριν από 

αγώνα είτε δυο λεπτά πριν. Κανένας άνθρωπος δεν είναι ίδιος µε 

άλλον, το ίδιο ισχύει και για τους αθλητές. Η προσέγγιση πριν τον 

αγώνα είναι µοναδική για τον καθένα. Ως εκ τουτού κάλο είναι να 

γίνει πρώτα δοκιµαστικά σε ένα µέτριας σηµασίας αγώνα ή πριν 

από µία δυνατή προπόνηση ώστε να αποκαλυφθούν οι ανάγκες 

του αθλητή/τριά αλλά και ο καλύτερος τρόπος κάλυψης των 

συγκεκριµένων αναγκών. 

 

Πάρτε για παράδειγµα έναν σπρίντερ, µαλάζοντας την πλάτη, τους 

ώµους και των αυχένα του, θα αποτρέψουµε την συσσώρευση 

έντασης στις περιοχές αυτές, παράλληλα θα παραµείνει ήρεµος 

στην αφετηρία και θα µειωθούν οι πιθανότητες να κάνει άκυρη 

εκκίνηση. Την ίδια στιγµή µπορούµε να διεγείρουµε την µέση και 

τα πόδια του όσο περισσότερο γίνεται ώστε να ενισχυθεί η 

εκρηκτικότητα του, για να σπιντάρει στο µάξιµουµ ο αθλητής. 

 

∆) Μετ-αγωνιστική προσέγγιση / Αποθεραπεία / Rub - Downs 

Στην πλειονότητα τους οι αθλητές εκτελούν κάποια ρουτίνα 

αποκλιµάκωσης της έντασης µετά από προπόνηση(διατάσεις, 

χαλαρό τρέξιµο στο γκαζόν), στην περίπτωση της ηµέρας του 

αγωνίσµατος όµως, έχει παρατηρηθεί πως όχι! Συχνά οφείλεται 

στην σωµατική εξάντληση, στην χαρά της επιτυχίας αλλά µερικές 
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φορές και στην απογοήτευση. Η µάλαξη εδώ µπορεί να 

αντικαταστήσει ικανοποιητικά την ατοµική αποθεραπεία 

αποµακρύνοντας άχρηστα προϊόντα µεταβολισµού από τους µύες, 

παράλληλα να τους διατείνει επιτρέποντας την έλευση νέου 

οξυγονωµένου αίµατος. 

 

28.ΤΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ 

Τα αιθέρια έλαια που προτείνουµε στο mirabilis είναι συλλογής 

BIO αυθεντικά, αγνά και φυσικά ,ανταποκρινόµενα στις ποιοτικές 

απαιτήσεις. ∆εν είναι αποχρωµατισµένα, απογυµνωµένα από 

αρωµατικές ουσίες, υπεροξειδωµένα, τροποποιηµένα η 

συµπυκνωµένα .∆εν είναι νοθευµένα µε κανένα φυσικό η χηµικό 

προϊόν και δεν περιέχουν συντηρητικά, χρώµατα άλλα πρόσθετα. 

Κάθε αιθέριο έλαιο της συλλογής BIO προσδιορίζεται σαφώς µε 

βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

• Την βοτανολογική ταυτότητα (λατινική ονοµασία) του φυτού, 

οικογένεια, είδος, ποικιλία. 

• Την ακριβή χώρα προέλευσης 

• Το µέρος του φυτού που έχει χρησιµοποιηθεί για την 

εξαγωγή του αιθέριου ελαίου άνθος, φύλλα, φλούδα καρπού κλπ. 

• Την µέθοδο εξαγωγής µε υδρατµούς η εν ψυχρώ 

• Τα κύρια στοιχεία που καθορίζουν την βιοχηµική ταυτότητα 

του αιθέριου ελαίου και τον χηµικό του τύπο. 

• Η καθαρότητα, η σύνθεση και κατάσταση στην οποία 

διατηρούνται τα αιθέρια έλαια ελέγχονται αυστηρά από 

εργαστηριακές αναλύσεις. Η βιοχηµική τους ταυτότητα 

προσδιορίζεται συστηµατικά µε την βοήθεια της τεχνικής της 

χρωµατογραφίας σε αέρια φάση. 

 

Α) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ 
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Τα αιθέρια έλαια είναι ελαιώδη πτητικά και αρωµατικά προϊόντα 

που εκκρίνονται από τα αρωµατικά φυτά. Ανάλογα µε το κάθε 

φυτό, το αιθέριο έλαιο βρίσκεται στα άνθη, στη φλούδα του 

καρπού, στις ρίζες κλπ και εξάγεται γενικά µε απόσταξη η 

αποχύµωση. 

Η εξαγωγή του αιθέριου ελαίου είναι από τις πιο λεπτές 

διαδικασίες, αφού πρέπει να επιτρέπει τη συλλογή της ίδιας της 

ουσίας του φυτού, δηλαδή τα πιο ευαίσθητα και ευπαθή του 

προϊόντα, χωρίς ωστόσο να αλλοιωθεί η  ποιότητα τους . 

Η µέθοδος που σέβεται περισσότερο απ όλες τα αρωµατικά 

συστατικά είναι η απόσταξη, µε τα αιθέρια έλαια να παρασύρονται 

από  υδρατµούς. Τα µέρη του φυτού που είναι πλούσια σε 

αρωµατικές ουσίες περνούν από υδρατµούς χωρίς να υφίστανται 

υπερβολική πίεση. Οι υδρατµοί παρασύρουν φυσικά τα πτητικά 

συστατικά, τα οποία µετά από συµπύκνωση αποτελούν το αιθέριο 

έλαιο. 

Όσο για τα αιθέρια έλαια των εσπεριδοειδών (λεµόνι, κληµεντίνη, 

µανταρίνι, γκρειπφρουτ, πορτοκάλι κλπ),αυτά εξάγονται εν ψυχρώ 

µε φυσικές, µηχανικές η χειρωνακτικές µεθόδους. 

Άλλες φυτικές αρωµατικές ουσίες λαµβάνονται µε την βοήθεια 

διαφορετικών µεθόδων, όπως της τοµής, της αλκοόλης κλπ. Η 

φυσική ουσία που εξάγεται ,για παράδειγµα, από την βανίλια 

βγαίνει από την φλούδα του καρπού αφού προηγηθεί βάπτισµα σε 

αλκοόλη και απόσταξη. 

 

Β) ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Η οικογενειακή αρωµατοθεραπεία εξαιρεί την χρήση των αιθέριων 

ελαίων για ιατρικούς σκοπούς, που εξαρτάται αποκλειστικά από 

την ικανότητα ενός γιατρού αρωµατοθεραπευτή που είναι ο µόνος 

αρµόδιος για να κάνει µια διάγνωση και να ορίσει µια θεραπεία και 

µια δοσολογία που ταιριάζουν απόλυτα στην περίπτωση. 

Εκτός από τις ιατρικές τους, εφαρµογές, τα αιθέρια έλαια µας 

χαρίζουν την ευεργετική τους βοήθεια µε πολλούς τρόπους και 
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χωρίς κανέναν κίνδυνο, υπό την προϋπόθεση να σεβόµαστε 

κάποιους κανόνες, και ιδιαίτερα την χρήση της κατάλληλης βάσης 

για να τα διαλύουµε. 

ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ 

Ένα λουτρό µε αρωµατικά έλαια είναι εξίσου ευχάριστο και 

αποτελεσµατικό και µας επιτρέπει να επωφεληθούµε εξ ολοκλήρου 

από την ευεργετική του δράση. Πράγµατι, µε την επίδραση του 

νερού και της θερµότητας οι πόροι του δέρµατος διαστέλλονται και 

τα ενεργά στοιχεία εισχωρούν τέλεια. Επιπλέον, είναι πολύ 

ευχάριστη η εισπνοή των ατµών που απελευθερώνονται. Ανάλογα 

µε τα αποτελέσµατα που ζητάµε, µπορούµε να συνδυάσουµε 

αρκετά αιθέρια έλαια, γνωρίζοντας όµως πως πρέπει να 

χρησιµοποιούνται µόνο περίπου 20 σταγόνες αιθέριων ελαίων σε 

κάθε µπάνιο, τις οποίες από πριν έχουµε διαλύσει σε µια βάση για 

λουτρό, αφού τα αιθέρια έλαια δεν είναι διαλυτά στο νερό. 

ΣΤΟ ΜΑΣΑΖ 

Έχει αποδειχθεί εδώ και πολλά χρόνια ότι τα αιθέρια έλαια 

διαπερνούν το δέρµα και εισέρχονται στον οργανισµό. Το δέρµα 

είναι λοιπόν ένας τέλειος φορέας για τα δραστικά τους στοιχεία. 

Καθώς τα αιθέρια έλαια είναι πολύ ισχυρά και µπορεί να ερεθίσουν 

την επιδερµίδα, χρησιµοποιούνται κατά προτίµηση διαλυµένα   σε 

φυτικό έλαιο. Κατά µέσο όρο, η αναλογία είναι 50-100 σταγόνες 

αιθέριου ελαίου σε 100ml φυτικού ελαίου. Ανάλογα µε το 

ζητούµενο αποτέλεσµα, µπορείτε να αναµείξετε ένα η περισσότερα 

αιθέρια έλαια µε το έλαιο για µασάζ. 

 Λεβάντα, λεβαντίνι, βασιλικό, κληµεντίνι ,πορτοκαλιά, 

νεραντζιά για να ξαναβρείτε την ηρεµία σας 

 Λεµονιά, κυπαρίσσι, βετιβέρ για να ξεκουραστούν τα πονεµένα 

σας πόδια. 

 Σιτρονέλλα, άρκευθος, ραβενσάρα για να χαλαρώσουν οι µυς 

και οι αρθρώσεις 
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 Ευκάλυπτος, νιαούλι, πεύκο, θυµάρι σε εντριβές του κορµού 

για κανονική αναπνοή. 

 ∆υόσµος, ρίγανη, γκρειπ-φρούτ, δενδρολίβανο για µασάζ στην 

κοιλιά για καλή λειτουργία του πεπτικού συστήµατος. 

 

∆ΙΑΧΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

Τα αιθέρια έλαια είναι ισχυρά απολυµαντικά που καθαρίζουν τον 

αέρα που  αναπνέετε. Κάποια από αυτά έχουν αναγνωρισµένη 

χαλαρωτική δράση, άλλα διεγερτική. Αρκεί να ρίξετε λίγες σταγόνες 

στη συσκευή διάχυσης αρωµάτων για να εισπνεύσετε τις 

ευεργετικές τους οσµές, χαρίζοντας ταυτόχρονα ένα λεπτό άρωµα 

στο χώρο σας 

ΓΙΑ ΕΙΣΠΝΟΕΣ 

Για να αποφύγετε τα κρυολογήµατα και να ξαναβρείτε την κανονική 

σας αναπνοή, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τα αιθέρια έλαια σε 

εισπνοές. Αρκεί να προσθέσετε λίγες σταγόνες σ ένα µπολ µε 

πολύ ζεστό νερό και να εισπνεύσετε τους ατµούς που αναδίδονται. 

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΟΜΟΡΦΙΑΣ 

Τα περισσότερα γνωστά καλλυντικά περιέχουν αιθέρια έλαια. Για 

το φυσικό τους άρωµα βέβαια, αλλά και για την ευεργετική τους 

επίδραση στην επιδερµίδα. Μπορείτε να παρασκευάσετε στο σπίτι 

σας έλαια οµορφιάς εφάµιλλα µε τα πιο αποτελεσµατικά 

καλλυντικά προσθέτοντας λίγες σταγόνες αιθέριου ελαίου 

γερανιού, βετιβέρ, τειόδενδρου, λεβάντας, λεβαντίνι η 

εσπεριδοειδών σε ένα έλαιο βάση, κυρίως σε βερυκοκέλαιο 

Προσοχή, τα αιθέρια έλαια των εσπεριδοειδών είναι φηµισµένα 

γιατί χαρίζουν σφιχτή επιδερµίδα και οµοιόµορφο χρώµα στο 

δέρµα, αλλά δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται όταν εκτίθεστε στον 

ήλιο γιατί είναι ευαίσθητα στην ακτινοβολία. 
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29.Φύκια και θαλάσσια ιζήµατα  

Τα φύκια, όπως και το θαλάσσιο νερό στο οποίο ζουν και 

αναπτύσσονται, περιέχουν σε αφθονία τα πολύτιµα για το σώµα 

µας θεραπευτικά στοιχεία που αναφέρθηκαν προηγουµένως. 

Υπάρχουν πάνω από 20.000 ποικιλίες και είδη φυκιών στους 

ωκεανούς και τις θάλασσες όλου του κόσµου τα οποία 

συλλέγονται, αποξηραίνονται και µέσα από ειδικές διαδικασίες 

µετατρέπονται σε µορφή λεπτής πούδρας προκειµένου να 

χρησιµοποιηθούν µέσα σε προϊόντα περιποίησης προσώπου ή 

σώµατος, ακόµη και σε βιταµίνες. Όλα αυτά τα είδη φυκιών έχουν 

χωριστεί σε ειδικές κατηγορίες ανάλογα µε τις ξεχωριστές ιαµατικές 

ιδιότητες του καθενός και τα συγκεκριµένα οφέλη που χαρίζουν 

στον άνθρωπο. Ας γνωρίσουµε µερικά από αυτά:  

Α) Καφέ φύκια  

Τα καφέ φύκια όπως είναι το fucus και το laminaria περιέχουν 

πάνω από 50 βιταµίνες, µεταλλικά στοιχεία και πολύτιµα αµινοξέα 

και λειτουργούν σαν δυναµικός µεταβολικός διεγέρτης. Με απλά 

λόγια, αυτό σηµαίνει πως τα φύκια αυτά εκτός του ότι µας 

προµηθεύουν απλόχερα τα..κάλλη τους, βοηθούν ταυτόχρονα 

στην αύξηση του µεταβολισµού του σώµατός µας µε έναν πολύ 

δυναµικό τρόπο, άρα βοηθούν τις καύσεις αφού καταναλώνονται 

περισσότερες θερµίδες!  

 

Β) Κόκκινα φύκια 

Τα κόκκινα φύκια έχουν στη σύνθεσή τους ασβέστιο, µαγνήσιο, 

σίδηρο και βοηθούν στη ροή της ενέργειας στο σώµα καθώς και 

στην βαθιά απολέπισή του. Η ροή της ενέργειας στο ανθρώπινο 

σώµα παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην εσωτερική αρµονία και µε 

αυτό έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα οι λαοί της Ανατολής, εισάγοντας 

και στη ∆ύση θαυµάσιους τρόπους υποβοήθησης της ροής της 

ενέργειας όπως το µασάζ σιάτσου. Για την απολέπιση δεν 

χρειάζεται να µιλήσουµε πολύ. Κάθε γυναίκα γνωρίζει πια πόσο 
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σπουδαίο είναι να αποβάλλονται από το πρόσωπο και το σώµα 

µας τα νεκρά κύτταρα ώστε να έχουµε απαλό, βελούδινο δέρµα.  

 

Γ) Μπλε φύκια  

Το spirulina είναι το πιο συνηθισµένο µπλε φύκι και αποτελείται 

από µεγάλες ποσότητες χλωροφύλλης, λιπαρών οξέων, 

βκαροτένιου, σιδήρου, ψευδαργύρου και αµινοξέων. Τα µπλε 

φύκια αντιµετωπίζουν τις φλεγµονές και διεγείρουν τον 

µεταβολισµό των κυττάρων. Οι φλεγµονές ταλαιπωρούν χιλιάδες 

ανθρώπους και πλήττουν διάφορα σηµεία του σώµατος 

προκαλώντας πόνο και διαφόρων ειδών ενοχλήσεις. Η πιο 

χαρακτηριστική φλεγµονή που αντιµετωπίζεται µε τη 

θαλασσοθεραπεία είναι η αρθρίτιδα. Γάλλοι γιατροί υποστηρίζουν 

ότι µετά από θαλασσοθεραπεία διάρκειας δύο ετών είναι δυνατό ο 

ασθενής να απαλλαγεί από την φαρµακευτική αγωγή κατά της 

αρθρίτιδας! Ο µεταβολισµός των κυττάρων είναι άλλο ένα µεγάλο 

κεφάλαιο µια και όλοι γνωρίζουµε ότι η γήρανση και οι φθορές στο 

δέρµα προέρχονται από την σταδιακή µείωση του µεταβολικού 

ρυθµού των κυττάρων µας. Αυτό και µόνο το γεγονός καταδεικνύει 

το σηµαντικό ρόλο των προϊόντων της θάλασσας στην ανανέωση 

του δέρµατος.  

 

∆) Πράσινα φύκια   

Αυτά αποτελούνται κυρίως από β-καροτένιο, είναι πλούσια σε 

χρωστική και δίνουν ένα εκπληκτικά φυσικό µαύρισµα!  

 

Ε) Θαλάσσια ιζήµατα  

Είναι η γνωστή σε όλους θαλάσσια λάσπη, πλούσια σε µεταλλικά 

στοιχεία. Τί κάνει ξεχωριστή αυτή τη λάσπη; Η λάσπη συγκρατεί 

µεγάλη θερµότητα. Η θερµότητα ανοίγει τους πόρους µε 

αποτέλεσµα τα πολύτιµα για το δέρµα µας στοιχεία να 

καταφέρνουν να διεισδύσουν σε βάθος, αυξάνει την κυκλοφορία 
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του αίµατος οπότε έχουµε καλύτερη οξυγόνωση, αύξηση του 

µεταβολισµού και ανακούφιση του πόνου.  

 

30.Χαµάµ - Σάουνα 

 

    

                            

 

Η Σάουνα και το Χαµάµ αυξάνουν την κυκλοφορία του αίµατος, η 

οποία µε την σειρά της προκαλεί εφίδρωση, αποµακρύνοντας τα 

τοξικά στοιχεία απο το σώµα. Είναι παρόµοια είδη και τα δύο. 

Ωφελούν την καρδιά, είναι σαν να τρέχετε 5-6 χλµ σε κάθε 

συνεδρία, την χαλάρωση, τον καθαρισµό του δέρµατος, το άνοιγµα 

των πόρων του δέρµατος και την αποτοξίνωση, το ανοσοποιητικό 

σύστηµα µε την παραγωγή λευκών αιµοσφαιρίων, την θεραπεία 

αναπνευστικών προβληµάτων και την ταχύτερη αποθεραπεία 

τραυµάτων.  
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Α) Sauna ( ξηρή θερµότητα ) 

Η αυθεντική Φιλανδική sauna µε ξύλο πεύκου συνδυάζει τα οφέλη 

της θερµότητας µε αυτά της χρωµατοθεραπείας. Το νερό ρίχνεται 

πάνω σε ζεστές πέτρες, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η 

θερµοκρασία , να υγραίνεται ο ξηρός αέρας και να παράγονται 

οφέλιµα αρνητικά ιόντα τα οποία δηµιουργούν το αίσθηµα της 

ευεξίας. Συνδυάζεται µε χρωµατοθεραπεία και αρωµατοθεραπεία 

 

 

Β) Hammam     

Ο θερµός αέρας βοηθάει στην αποτοξίνωση και χαλάρωση των 

µυών. Το ποσοστό της υγρασίας του αέρα µέσα στο hammam, 

ανέρχεται στο 95% µε 97%. Ο ατµός προκαλεί έντονη και ταχεί 

εφίδρωση και το δέρµα είναι συνεχώς ενυδατωµένο. Συνδυάζεται 

µε χρωµατοθεραπε'ια και αρωµατοθεραπεία 

 

Γ) Jacuzzi 

Το υδροµασάζ είναι ένα χαλαρωτικό µασάζ που γίνεται µε 

φυσαλίδες αέρα µέσα σε µία ειδικά σχεδιασµένη µπανιέρα. 

Προκαλεί διέγερση των κυττάρων του δέρµατος και έτσι 

δηµιουργούνται οι απετούµενες συνθήκες, για ένα instant, sport, 

λεµφικό, relax ή tonic µασάζ. 

 

                                      

31.ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΜΑΣΑΖ 
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Το µασάζ  φαίνεται ότι βοηθά συνολικά στην βελτίωση της 

σωµατικής και ψυχικής µας υγείας, έχοντας ένα ευρύ φάσµα 

θεραπευτικών εφαρµογών. Βασική αρχή του είναι η µάλαξη των 

µαλακών µορίων του σώµατος. Μπορεί να αποβεί ευεργετικό όχι 

µόνο σε άτοµα που αντιµετωπίζουν τραυµατισµούς ή χρόνιες 

παθήσεις, αλλά και σε άτοµα απολύτως υγιή που απλά αναζητούν 

στην καθηµερινότητά τους κάποιες στιγµές χαλάρωσης. 

Σε γενικές γραµµές η µάλαξη έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της 

κυκλοφορίας του αίµατος στους µυς και τα µαλακά µόρια. Όταν οι 

µυς υπόκεινται σε συνεχή και έντονη εργασία επέρχεται το 

φαινόµενο του µυϊκού κάµατου, µε συνέπεια να συσσωρεύονται 

άχρηστες ουσίες, οι οποίες δεν µπορούν να µεταβολιστούν σωστά 

και προκαλούν πόνους, σκληρότητα και δυσκαµψία στους µυς. Σε 

αυτό το σηµείο έρχεται να βοηθήσει η µάλαξη, η οποία µέσω της 

υπεραιµίας που προκαλεί βοηθά στην αποβολή των ουσιών αυτών 

και την πρόσληψη θρεπτικών συστατικών απαραίτητων για την 

οµαλή λειτουργία των µυών. Μέσω της ίδιας λειτουργίας βοηθά και 

στο αδυνάτισµα, συµβάλλοντας δηλαδή στην αποκατάσταση της 

κακής κυκλοφορίας του αίµατος που θεωρείται ως µια από τις πιο 

βασικές αιτίες δηµιουργίας τοπικού πάχους και κυτταρίτιδας. 

Το µασάζ επίσης συµβάλλει στην χαλάρωση και την 

καταπολέµηση του στρες. Οι µαλάξεις που γίνονται στο σώµα 

οδηγούν στην βελτίωση της ροής του αίµατος στον εγκέφαλο, 

µείωση του καρδιακού ρυθµού και µείωση της αρτηριακής πίεσης, 

µε αποτέλεσµα καλύτερη πνευµατική διαύγεια και εγρήγορση κάτω 

από συνθήκες χαλάρωσης. Τα άτοµα που πάσχουν από 

πονοκεφάλους µπορεί να βρουν µια λύση στο πρόβληµά τους 

Μέσω της χειροµάλαξης ανακουφίζονται και οι πόνοι, καθώς 

ενισχύεται η παραγωγή των ενδορφινών  από τον εγκέφαλο. Οι 

ενδορφίνες είναι φυσικοί αναλγητικοί παράγοντες που 

καταπολεµούν τον πόνο. Έτσι το µασάζ µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

και στην αποθεραπεία τραυµατισµών των µυών και των 

αρθρώσεων. 
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- Στην αύξηση της ευεξίας και την τόνωση της ενέργειας. 

- Στη βελτίωση της στάσης. 

- Στην αύξηση της συνείδησης του σώµατος. 

- Στη βελτίωση του τόνου και της ευλυγισίας των µυών. 

- Στην εξισορρόπηση του νευρικού συστήµατος. 

- Στη βελτίωση της ψυχικής διάθεσης και την ανακούφιση από το 

άγχος. 

- Στη βελτίωση της αναπνοής. 

- Στη βελτίωση της λειτουργίας της επιδερµίδας.  

- Ανακουφίζει τους µυς από τις εντάσεις και πόνους. 

- Απαλύνει τον πόνο 

- Μειώνει την κόπωση 

- Αυξάνει την ελαστικότητα των µυών 

- Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίµατος 

- οξυγονώνοντας τα κύτταρα 

- Συντελεί στην αποτοξίνωση του οργανισµού 

- Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστηµα 

- Βελτιώνει το µεταβολισµό 

- Μειώνει το στρες 

- Αναζωογονεί και δίνει το αίσθηµα ευεξίας 
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  σε σώµα και πνεύµα 

- Εξισορροπεί την ενέργεια στο σώµα 
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