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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΙΑΤΣΟΥ
μια μέθοδος της ανατολής 
αρμονικά δεμένη με τη γνώση  της δύσης.

ιστορία μιας σύγχρονης θεραπευτικής 
τέχνης με ρίζες στην αρχαία ανατολή.

Από τον Wilhelm Reich στην Eva Reich
Gentle Bio-Energetics: μια απαλή προσέγ-
γιση της οργονοθεραπείας.

Η εγκυμοσύνη και ο τοκετός!
Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός!

Κεραλοιφές, μια παράδοση αιώνων στην 
υπηρεσία μας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
Η ανθοθεραπεία σαν ολιστική προσέγγιση 
έχει στόχο τη γενικότερη βελτίωση του 
επιπέδου ζωής

Το ενημερωτικό αυτό έντυπο 
εκδίδεται από το χώρο εναλλα-
κτικών, συμπληρωματικών θε-
ραπειών και σωματικής ευεξίας 
NATURELAND.

ΛΑΡΙΣΑ
Παλαιστίνης 30
41222 Λάρισα
τηλ. 2413007805
κιν.  6983698711
e-mail: info@natureland.gr

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Βουρνάζων 17
81100 Μυτιλήνη
κιν.  6982012265
e-mail:mjt@natureland.gr

Τεύχος 01
Φθινόπωρο 2010
Διανέμεται δωρεάν.
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Μέσα στις δύσκολες συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, η περιοδική μας 
έκδοση, έρχεται να μιλήσει για την ευεξία! Δεν πιστεύουμε ότι έχου-
με να κάνουμε με μια αντίφαση μεταξύ της πραγματικότητας και των 
ιδεών που αναπτύσσουμε στις σελίδες αυτής της έκδοσης. Τουναντί-
ον, η δική μας πεποίθηση είναι πως ιδιαίτερα στις δύσκολες συνθή-
κες που ζούμε, είναι εξαιρετική η ανάγκη της πληροφόρησης σχετικά 
με τις μεθόδους που μπορούν να μας βοηθήσουν να ανταπεξέλθου-
με ψυχικά και σωματικά. 

Σε αυτό το πρώτο τεύχος, ανιχνεύουμε τους δρόμους της αρχαίας 
ανατολικής ιατρικής και τη σύνδεσή τους με τη δύση, αναζητούμε και 
βρίσκουμε κομμάτια από τη σοφία της φύσης μέσα σε άνθη και βότα-
να, γνωρίζουμε μια μέθοδο για την αποκατάσταση της ενεργειακής 
ροής μέσα στο σώμα μας και μαθαίνουμε πως αυτή μπορεί να βοη-
θήσει στην εγκυμοσύνη και στη γέννα. Γιατί παρ’ όλες τις δυσκολίες, 
δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η ελπίδα βρίσκεται στο μέλλον των παι-
διών μας και μια καλή αρχή είναι το ελάχιστο που μπορούμε να τους 
προσφέρουμε...

Να’ μαστε λοιπόν..!
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Το Shiatsu είναι 
μ ι α 

σχετικά σύγχρονη ιαπωνική θερα-
πευτική τέχνη. Οι ρίζες του βρί-
σκονται στην αρχαία κινέζικη ια-
τρική και μπλέκει μαζί της διάφο-
ρες μορφές γιαπωνέζικου μασάζ και 
μια βαθιά κατανόηση της ανατομί-
ας και της φυσιολογίας από δυτική 
σκοπιά. Πρόκειται για μια υπέροχη 
συνάντηση της ανατολικής και της 
δυτικής προσέγγισης του ανθρώπι-
νου σώματος. Στο Shiatsu λαμβά-
νεται υπόψιν ο άνθρωπος ως σύνο-
λο - από φυσική, συναισθηματική 
και πνευματική άποψη – και επιδι-
ώκεται η επαναφορά της αρμονίας 

και ισορροπίας του. Αυτό επιτυγχά-
νεται μέσω της βελτίωσης της ροής 
της ενέργειας στους μεσημβρινούς 
του ανθρώπινου σώματος χρησι-
μοποιώντας μια ποικιλία από τεχνι-
κές, συμπεριλαμβανομένων πιέσε-
ων, μαλάξεων και διατάσεων, χωρίς 
να αγνοείται η σημασία του ίδιου 
του αγγίγματος και της ανθρώπινης 
επαφής. Στην Ιαπωνία και σε άλ-
λες χώρες της ανατολής, το Shiatsu 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινής ζωής, όχι μόνο για την 
αντιμετώπιση ποικίλων προβλημά-
των υγείας αλλά και ως άμεση βοή-
θεια στις διαπροσωπικές επαφές και 
την επικοινωνία.

Τί είναι το Shiatsu;

Επειδή το Shiatsu έχει 
ορισμένα κοινά 

στοιχεία με το δυτικού τύπου μα-
σάζ και άλλες μεθόδους, η πιο συ-
χνή παρεξήγηση είναι πως πρόκει-
ται για μασάζ. Πολύ συχνά μάλι-
στα, χρησιμοποιείται ο όρος “μα-
σάζ Shiatsu” ακόμη και από ανθρώ-

πους που ασκούν 
Shiatsu επαγγελ-
ματικά. Η αλή-
θεια είναι πως εί-
ναι πολύ πιο εύ-
κολο να εξηγή-
σεις σε κάποιον 
τι είναι το Shiatsu 
χρησιμοποιώντας 
όρους της δυτικής 
κουλτούρας, αυτό 
όμως δεν σημαίνει 
ότι απαραίτητα θα 
εξηγήσεις τι είναι 

πράγματι το Shiatsu. Αν θέλουμε 
να είμαστε πιο συνεπείς προς τους 
όρους, το μασάζ και το Shiatsu εί-
ναι δύο πολύ διαφορετικά πράγμα-
τα.

    Το Shiatsu μπορεί να περιλαμ-
βάνει και να απαιτεί γνώση των δυ-
τικών επιστημών, αλλά το θεμέ-
λιο και η πηγή του είναι η αρχαία 
ανατολική ιατρική, ενώ ορισμένες 
σχολές Shiatsu ενσωματώνουν και 

ShiatsuShiatsu

μια μέθοδος 
της ανατολής 
αρμονικά 
δεμένη με 
τη γνώση της 
δύσης

αφιέρωμα

Για τη συγγραφή των άρθρων του αφι-
ερώματος στο Σιάτσου, πολύτιμα στά-
θηκαν άρθρα της Ιλάειρα Μπουρατί-
νου (ΟΜ), πληροφορίες από το ίντερ-
νετ, καθώς και πλήθος βιβλίων.
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άλλα στοιχεία των ανατολικών φι-
λοσοφιών. 

    Ο τρόπος που αντιμετωπίζει το 
Shiatsu τον πόνο, τη δυσφορία και 
τις ασθένειες, βασίζεται στην αρχή 
πως αυτά προκύπτουν από την ανι-
σορροπία της ενέργειας του δεχό-
μενου. Ο σκοπός του Shiatsu εί-
ναι να βοηθήσει στην εξισορρόπη-
ση της ενέργειας του δεχόμενου και 

έτσι να φέρει ανακούφιση και υγεία. 
Ο ασκών το Shiatsu παρατηρεί τον 
δεχόμενο, ακούει τι έχει να του πει 
και ψηλαφεί το σώμα του, καθώς 
διαισθάνεται ποιες είναι οι ανάγκες 
του. Το Shiatsu γίνεται στο πάτω-
μα με τη χρήση στρώματος futon ή 
latex, ενώ ο δεχόμενος είναι ντυμέ-
νος με άνετα και ευρύχωρα ρούχα. 
Κατά κανόνα δεν χρησιμοποιούνται 
λάδια. Ο ασκών το Shiatsu χρησι-
μοποιεί τη ψηλάφηση, επιδέξιους 
σωματικούς χειρισμούς, τεντώμα-
τα και κινητοποιήσεις, ώστε να εξι-
σορροπήσει την ενέργεια του δεχό-
μενου και να την βοηθήσει να κινη-
θεί σε ολόκληρο το σώμα του. Για 
τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησι-
μοποιήσει ως εργαλείο πίεσης πολ-
λά μέρη του σώματός του, όπως 
τις παλάμες, τα δάκτυλα, τους πή-
χεις, τους αγκώνες, τα γόνατα και 
τα πέλματα. Η δύναμή του προέρ-
χεται από το κέντρο του σώματός 
του (χάρα) και μεταφέρεται προς 

τα έξω μέσω των άκρων.

    Σημαντικό ρόλο στο Shiatsu παίζει 
η διαίσθηση του ασκούντα. Μπορεί 
το Shiatsu στα γιαπωνέζικα να ση-
μαίνει “πίεση με τα δάκτυλα”, αλλά 
αυτό δεν είναι παρά μια απλοποίη-
ση. Στην πραγματικότητα το σύνο-
λο των φυσικών χειρισμών που γί-
νονται από τον ασκούντα, καθοδη-
γούνται από την αντίληψη και τη 
διαίσθησή του. Είναι το ίδιο σημα-
ντικό κάποιος που ασκεί το Shiatsu 
να γνωρίζει την τεχνική των φυσι-
κών χειρισμών όσο και να έχει αντί-
ληψη της ενέργειας και εμπιστοσύ-
νη στην διαίσθησή του. Χωρίς αυτά 
τα στοιχεία, δεν είναι δυνατό να πε-
τύχουμε το σύνολο των ευεργετη-
μάτων από το Shiatsu.

Δυτική ιατρική 
επιστήμη & αρχαία 

κινέζικη ιατρική

Η γνώση της αρχαί-
ας κινέζικης 

ιατρικής και της δυτικής ανατομί-
ας και φυσιολογίας είναι το βασικό 
γνωσιολογικό οπλοστάσιο για έναν 
ασκούντα το Shiatsu. Ο αρμονικός 
συνδυασμός αυτών των δύο διαφο-
ρετικών αντιλήψεων για το ανθρώ-
πινο σώμα και τη γνώση, είναι που 
κάνει το Shiatsu μια μοναδική γέ-
φυρα ανάμεσα στους δύο πολιτι-
σμούς στην προσπάθεια να επιτευ-
χθεί η ευεξία και ευημερία των αν-
θρώπων.

Δυτικού τύπου μασάζ
Το μασάζ, όπως το γνωρίζουμε στη δύση, βασίζεται στη 
δυτική οπτική του ανθρώπινου σώματος, όπως αυτή 
εξάγεται από τη μελέτη της ανατομίας, της φυσιολογί-
ας και της κινησιολογίας. Ο ασκών το μασάζ καθορί-
ζει τις ανάγκες του δεχόμενου παρατηρώντας το σώμα 
και ακούγοντας τι έχει να του πει ο ίδιος, ψηλαφώντας 
μύες και οστά, κάνοντας ορισμένες παθητικές ή ενεργη-
τικές κινητοποιήσεις. Το μασάζ συνήθως γίνεται πάνω 
σε ειδικό κρεβάτι με τον δεχόμενο γυμνό, ενώ ανάλογα 
με τη μέθοδο που ακολουθεί ο ασκών το μασάζ χρησιμο-
ποιούνται διαφόρων τύπων λάδια στο σώμα του δεχόμε-
νου. Ξεκινάει με το ζέσταμα των μυών και ακολουθούν 
διάφορες τεχνικές για να αυξήσουν τη ροή του αίμα-
τος στους ιστούς, να απελευθερώσουν τις μυϊκές εντά-
σεις, να κινητοποιήσουν και να τεντώσουν την περιτο-
νία γύρω από τους μυς. Τεντώματα και κινητοποιήσεις 
χρησιμοποιούνται επίσης για να επιμηκυνθούν οι μύες 
και να βελτιωθεί η θρέψη των συνδέσμων και των αρ-
θρώσεων. Ο ασκών το μασάζ χρησιμοποιεί τόσο τα χέ-
ρια, τα δάχτυλα, τους πήχεις και τους αγκώνες, όσο και 
άλλον εξοπλισμό και μηχανήματα, ηλεκτρικά ή μη. Η 
δύναμή του προέρχεται από τα πόδια του και μεταφέρε-
ται μέσω των ώμων στα χέρια που έρχονται σε επαφή με 
το σώμα του δεχόμενου.
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Η δυτική σκοπιά, βασίζεται στην 
ιδέα πως για να καταλάβεις το σύ-
νολο πρέπει να έχεις κατανοή-
σει πρώτα τα επιμέρους τμήματα.       
Η μελέτη του ανθρώπινου σώμα-
τος αξιοποιεί γνώσεις από ένα σύ-
νολο επιστημών, ξεκινώντας από 
τις χημικές ουσίες που παράγονται 
και χρησιμοποιούνται από τον αν-
θρώπινο οργανισμό, προχωρώντας 
στα κύτταρα, τους ιστούς, τα όργα-
να και τα συστήματα, αντικρίζοντας 
τελικά την ολότητα του οργανισμού 
ως το σύνολο όλων των προηγού-
μενων. Οι ασθένειες και οι ανισορ-
ροπίες, χαρακτηρίζονται από ενδεί-
ξεις και συμπτώματα. Οι διάφορες 
δυτικές θεραπευτικές μέθοδοι, επι-
διώκουν άλλοτε την καταπολέμηση 

των συμπτωμάτων και 
άλλοτε την καταπολέ-
μηση της αιτίας που 
οδήγησε στην εκδή-
λωση των συμπτωμά-
των. Ένας ασκών το 
Shiatsu είναι απαραί-
τητο να έχει στέρεες 
γνώσεις δυτικής ανα-
τομίας και φυσιολογί-
ας, έτσι ώστε να είναι 
ικανός να κατανοεί 
τη φυσική δομή και 
λειτουργία του αν-
θρώπινου σώματος.

    Η σκοπιά της αρ-
χαίας κινέζικης ιατρι-
κής από την άλλη, 
βασίζεται στην ιδέα 
πως δεν μπορείς να 
κατανοήσεις το επι-
μέρους αν δεν έχεις 
αντίληψη του συ-
νόλου. Αντιμετω-
πίζει το ανθρώπινο 
σώμα σαν ένα ενι-
αίο σύνολο (σώμα, 

νου, πνεύμα), το οποίο και πάλι εί-
ναι ένα κομμάτι ενός μεγαλύτερου 
συνόλου, του περιβάλλοντός του, 
της γης, του σύμπαντος. Το Τσι 
(στα κινέζικα) ή Κι (στα ιαπωνικά) 
είναι η ενέργεια που δίνει ζωή σε 
όλους τους ζωντανούς οργανισμούς 
και αποτελεί τη 
σύνδεση ανάμε-
σα σε όλους τους 
οργανισμούς και 
το σύμπαν. Το 
Κι ρέει μέσα σε 
όλους τους ζω-
ντανούς οργα-
νισμούς με έναν 
αρμονικό τρό-
πο, εξασφαλίζο-
ντας την υγεία. 
Αν η ροή του δι-
αταραχθεί, προ-
κύπτει δυσαρμο-
νία και ανισορ-
ροπία που οδη-
γεί στην ασθέ-
νεια. Οι διάφορες 
θεραπευτικές μέθοδοι της ανατο-
λής (shiatsu, βελονισμός, μόξα, βε-
ντούζες κλπ) επιδιώκουν να επανα-
φέρουν την ομαλή ροή του Κι στον 
οργανισμό, εξαφανίζοντας έτσι την 

άλλοτε την καταπολέ
μηση της αιτίας που 
οδήγησε στην εκδή
λωση των συμπτωμά
των. Ένας ασκών το 
Shiatsu είναι απαραί
τητο να έχει στέρεες 
γνώσεις δυτικής ανα
τομίας και φυσιολογί
ας, έτσι ώστε να είναι 
ικανός να κατανοεί 
τη φυσική δομή και 
λειτουργία του αν
θρώπινου σώματος.

    Η σκοπιά της αρ

Τσούμπο
Κατά μήκος των μεσημβρινών αλλά 

και έξω από αυτούς, υπάρχουν σημεία 

στα οποία είναι πολύ εύκολο να προ-

σεγγιστεί το Κι. Τα σημεία αυτά είναι 

σαν ανοίγματα και ονομάζονται τσού-

μπο. Όταν η ροή του Κι διαταράσσε-

ται μπορούμε με τη χρήση των τσού-

μπο να το επαναφέρουμε σε αρμονία. 

Στον βελονισμό, εισάγονται βελόνες 

στα τσούμπο για αυτό το σκοπό. Στο 

Shiatsu, ο ασκών χρησιμοποιεί το ίδιο 

του το Κι για να υποστηρίξει και εξι-

σορροπήσει το Κι του δεχόμενου. Αυτό 

γίνεται με φυσικούς χειρισμούς, όπως 

οι πιέσεις, τα τεντώματα και οι κινητο-

ποιήσεις, εστιάζοντας στα τσούμπο ή 

στο σύνολο του μεσημβρινού, ανάλο-

γα με τον τύπο του Shiatsu.

αιτία της εκδήλωσης της ασθένειας.

    Το Shiatsu βασίζεται στις ίδιες 
αρχές με τον βελονισμό. Ανάμε-
σά τους πιο χαρακτηριστική είναι η 
αντίληψη της ροής του Κι σε συγκε-
κριμένα κανάλια μέσα στον οργανι-
σμό, που ονομάζονται μεσημβρι-
νοί. Οι περισσότεροι μεσημβρινοί 
συνδέονται με συγκεκριμένα όρ-
γανα - και παίρνουν το όνομά τους 
από αυτά - αλλά και μεταξύ τους. 
Από αυτά τα όργανα, άλλα ταυτί-
ζονται με το συγκεκριμένο όργα-
νο της δυτικής ανατομίας και άλλα 
όχι. Το κάθε όργανο και μεσημβρι-
νός, έχουν συγκεκριμένες φυσικές, 
νοητικές, ψυχολογικές, συναισθη-
ματικές και πνευματικές λειτουργί-
ες στο σώμα και η ομαλή ροή του Κι 
είναι αυτή που συντηρεί αυτές τις 
λειτουργίες.

Γιατί χρησιμοποιείται 
το Shiatsu;

Ολοι μπορούν να 
επωφεληθούν 
από το Shiatsu, 

ανεξάρτητα από την ηλικία ή τη 
φυσική τους κατάσταση. 

Το Shiatsu χρησιμοποιείται για χα-
λάρωση, για την αύξηση της ζωτι-

κότητας καθώς 
και για την πρό-
ληψη και θερα-
πεία προβλημά-
των υγείας.

Το Shiatsu δρα 
και στο ψυχο-
σωματικό επίπε-
δο. Βοηθάει στην 
εναρμόνιση των 
συναισθημάτων, 
βελτιώνει τη συ-
γκέντρωση και 
τον ύπνο, ενώ 
απαλύνει το άγ-
χος και τη συναι-
σθηματική φόρτι-

ση. Προσφέρει βαθιά χαλάρωση και 
ανακούφιση από τις εντάσεις.
 
Χρησιμοποιείται ακόμα ως βοήθημα 
για την ανάρρωση μετά από μια πε-
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ρίοδο ασθενείας, ή σαν συμπλήρω-
μα άλλων συμβατικών μεθόδων θε-
ραπείας, ακόμη και αν ο δεχόμενος 
είναι κατάκοιτος στο νοσοκομείο.
 

Γυναικολογικά προβλήματα όπως 
η δυσμηνόρροια, η αμηνόρροια, 
το προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο 
(PMS), οι πόνοι των μαστών κ.α. 

μειώνονται, ενώ υποστηρίζεται η 
ομαλή λειτουργία του αναπαραγω-
γικού συστήματος τόσο στις γυναί-
κες, όσο και στους άνδρες. Κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το 
Shiatsu μπορεί να προσφέρει ανα-
κούφιση από διάφορα κοινά προ-
βλήματα, όπως οι πόνοι στη μέση 
και στα πόδια, η δυσπεψία, οι ψυ-
χολογικές μεταπτώσεις και η αϋ-

πνία. Μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για να 
επιταχύνει και να βοηθή-
σει τον τοκετό.
Ακόμη, άνθρωποι που 

έχουν μεγά-
λες απαιτή-
σεις από το 
σώμα τους 
μ π ο ρ ο ύ ν 
να επωφε-
ληθούν από 
το Shiatsu, 
καθώς με 
την εφαρ-
μογή του 
βελτ ιώνε -
ται η φυ-
σική κατά-
σταση και η 
στάση του 
σώματο ς , 
ενώ μεγι-
στοποιείται 
η αντοχή 
και η ευλυ-
γισία.

Κάποιες καταστάσεις 
στις οποίες το μασάζ 
αντενδείκνυται, όπως 
οι εξάρσεις αυτοάνο-
σων ασθενειών σαν το 

Λύκο και τη Ρευματοειδή Αρθρίτι-
δα, είναι δυνατό να χειριστούν με 
το Shiatsu, καθώς σε αντίθεση με 
τις τεχνικές του μασάζ δεν προκα-

λεί την παραγωγή ισταμίνης 
η οποία θα αυξήσει περισ-
σότερο την φλεγμονή. 
Ακόμη, μπορεί να εφαρμο-
στεί σε όσους βρίσκουν τον 
πόνο του μασάζ μη ανεκτό, 
καθώς ο ασκών μπορεί να 
εφαρμόσει Shiatsu με πολύ 
απαλή επαφή ή και χω-
ρίς καθόλου επαφή, μόνο 
ενεργειακά! Για παράδειγ-
μα, όταν ο δεχόμενος έχει 

οστεοπόρωση ή υποβάλλεται σε 
χημειοθεραπεία.

Βέβαια και για το Shiatsu υπάρ-
χουν αντενδείξεις. Έτσι δεν μπο-
ρούμε να εφαρμόσουμε τοπικά 

Shiatsu εφόσον υπάρχει εσωτερι-
κή αιμορραγία, θρόμβωση, κιρσοί 
και φλεβίτιδα, περιοχές με πληγές, 
εγκαύματα, πρηξίματα, σπασμένα 
κόκαλα και φλεγμονές. Ακόμη, μια 
σειρά προβλημάτων της σπονδυλι-
κής στήλης όπως η κήλη δίσκου ή 
η αγκυλωτική σπονδυλίτιδα, περιο-
ρίζει τις μεθόδους που μπορούν να 
εφαρμοστούν.

Σ.Τ.
stsio@alter-med.gr

Πίνακας ενδείξεων
αϋπνία, άγχος, πονοκέφαλος, ημι-
κρανίες, μυϊκή ένταση, πόνοι στη 
μέση, πιάσιμο, κόπωση, αδυναμία, 

κράμπες, δυσκαμψία και πόνοι στις 
αρθρώσεις, ρευματικοί πόνοι, τραυ-
ματισμοί, προβλήματα του πεπτικού 
συστήματος (δυσκολία στη χώνεψη, 
καούρες, ανορεξία, δυσκοιλιότητα, 
διάρροια, κολίτιδα, φούσκωμα κ.α.), 
κυκλοφοριακά προβλήματα (κρύα 

άκρα, διογκωμένες φλέβες, πρήξιμο 
και οίδημα των άκρων), γυναικολο-

γικά προβλήματα κ.α.
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Προϊστορία του 
Shiatsu

Κίνα

Οι αρχαιολόγοι έχουν βρει 
πέτρινες βελόνες ηλικίας 

10.000 ετών σε περιοχές της Κίνας, 
που πιθανολογείται ότι χρησιμοποι-
ούνταν για την ενεργοποίηση των 
τσούμπο και των μεσημβρινών. Αν 
λάβουμε υπόψιν μας πως το άγγιγ-
μα είναι η πρώτη ενστικτώδης μέ-
θοδος υποστήριξης και θεραπείας, 
μπορούμε να υποθέσουμε πως τα 
τσούμπο και οι μεσημβρινοί πιέζο-
ντας με τα χέρια πολύ πριν χρησι-
μοποιηθούν εργαλεία όπως οι βελό-
νες. Βέβαια, όλα αυτά δεν μπορούν 
παρά να είναι υποθέσεις, εφόσον 
δεν υπάρχει γραπτή ιστορία από 
εκείνη την εποχή.

Αυτό που είναι γνωστό όμως, είναι 
πως οι παλιότερες μορφές θερα-
πείας στην ανατολή, το An Wu και 
το Do-In, αναπτύχθηκαν στη Κίνα 
τουλάχιστον 5.000 χρόνια πριν την 
εποχή μας. Το An Wu μοιάζει με το 
δυτικό μασάζ. Χρησιμοποιεί πιέσεις, 
τεντώματα, κρούσεις και άλλες τε-
χνικές. Ο ασκών χρησιμοποιεί τα 
δάκτυλα, τους πήχεις, τους αγκώ-
νες, τα γόνατα και τα πέλματά του 
στα τσούμπο κατά μήκος των με-
σημβρινών ροής του Κι. Το Do-In 
(ή αλλιώς Tao-Yinn) εφαρμόζεται 
ακόμη και σήμερα σαν ένας συν-
δυασμός ασκήσεων για το άνοιγμα 
των μεσημβρινών, την αναπνοή, τη 
ροή του Κι και σαν αυτο-μασάζ.

Σταδιακά, το An Wu έγινε γνωστό 

σαν Anmo και έγινε δημοφιλής θε-
ραπευτική μέθοδος. Μέχρι τον 5ο 
αιώνα, αναπτύχθηκε σε ένα σύν-
θετο σύστημα θεωρίας, διάγνωσης 
και θεραπείας. Αυτήν την περίοδο 
το Anmo διαδόθηκε σε άλλες χώρες 
της ανατολής όπως η Ιαπωνία, η Ιν-
δία και η Κορέα. Μέχρι τον 13ο αι-
ώνα όμως, το Anmo άρχισε να χά-
νει την προτίμηση μεταξύ των θε-
ραπευτικών πρακτικών και συνέ-
χισε να αναπτύσσεται κυρίως σαν 
μέσο για διευκόλυνση του τοκετού. 
Το Anmo αποτέλεσε το θεμέλιο των 
τεχνικών του Tuina, εστιάζοντας 
κυρίως στα μυοσκελετικά προβλή-
ματα και τους τραυματισμούς.

Κατά τη δυναστεία των Μιγκ (1368-
1644) το ενδιαφέρον για το Anmo 
αναζωπυρώθηκε. Αυτή την περίο-
δο έγινε και ο διαχωρισμός μεταξύ 

Anmo και Tuina. Έτσι, ενώ το Anmo 
συνέχισε να χρησιμοποιείται, το 
Tuina θεωρήθηκε πιο επιστημονικό. 
Ακόμη και σήμερα στη Κίνα, χρησι-
μοποιείται το Anmo κυρίως για χα-

ShiatsuShiatsu
αφιέρωμα

ιστορία μιας 
σύγχρονης 
θεραπευτι-
κής τέχνης 
με ρίζες 
στην αρχαία 
ανατολή
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λάρωση και ονομάζεται “παραδοσι-
ακό μασάζ”, ενώ το Tuina ονομάζε-
ται “ιατρικό μασάζ” και ασκείται σε 
νοσοκομεία και κλινικές.

Κατά τη διάρκεια των χρόνων και 
καθώς οι ιδιότητες των τσούμπο 
κατά μήκος των μεσημβρινών συ-
γκεκριμενοποιούνταν, η είσοδος 
βελονών μέσα στο σώμα γέννησε 
τον βελονισμό. Τα σημεία ταξινο-
μήθηκαν και πήραν τα ονόματα που 
έχουν ακόμη και σήμερα, δημιουρ-
γώντας το σύστημα των μεσημβρι-
νών που είναι κοινό στον βελονισμό 
και το Shiatsu.

Αν και ο βελονισμός σιγά σιγά πήρε 
τη πρώτη θέση στην ιατρική της 
Κίνας, οι τεχνικές του Anmo, του 
Tuina & του Do-In παρέμειναν ση-
μαντικές τεχνικές τις οποίες έπρεπε 
να κατέχει κάποιος για να προχωρή-
σει στον βελονισμό. Εν το μεταξύ, 
η θεωρία της αρχαίας κινέζικης ια-
τρικής και οι μέθοδοι του Anmo τα-
ξίδεψαν στις χώρες της ανατολής, 
δίνοντας τη βάση για τη δημιουρ-
γία των τοπικών παραδοσιακών ια-
τρικών μεθόδων σε χώρες όπως το 
Θιβέτ, η Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες και 
η Ινδονησία.

Ιαπωνία

Λόγω της γεωγραφικής 
τους εγγύτητας, οι 

πολιτισμοί της Κίνας και της Ιαπω-
νίας έχουν πολύ στενή σχέση. Κατά 
τη διάρκεια του 6ου αιώνα μοναχοί 
από τη Κίνα μετέφε-
ραν στην Ιαπωνία γνώ-
σεις της αρχαίας κινέζι-
κης ιατρικής μαζί με τις 
φιλοσοφίες του Βου-
δισμού, του Ταοϊσμού 
και του Κομφουκιανι-
σμού. Καθώς το εμπό-
ριο μεταξύ των δύο χω-
ρών αυξανόταν, γιαπω-
νέζοι φοιτητές στάλ-
θηκαν στη Κίνα για να 
σπουδάσουν τον κινέζι-
κο πολιτισμό και την ια-
τρική.

Η αντίληψη του Κι ως 
ενοποιητική ζωτική 
ενέργεια, ο βελονισμός 
και το Anmo μεταλα-
μπαδεύτηκαν στην ια-
πωνική κουλτούρα. Κα-
θώς τα χρόνια περνού-
σαν, μικρές μόνο αλ-
λαγές έγιναν στο πεδίο 
του βελονισμού στην 
Ιαπωνία. Το Anmo όμως εξελίχθη-
κε και τροποποιήθηκε. Οι ασκού-
ντες την ιατρική στην Ιαπωνία στα-
διακά δημιούργησαν μια μίξη τεχνι-
κών του Anmo και τεχνικών που 
αναπτύχθηκαν ειδικά για τις ανά-
γκες των πολεμιστών samurai, μίξη 
η οποία πήρε την ονομασία Anma 
ή Amma.

Μετά τον 16ο αιώνα και μέχρι τα 
μέσα του 18ου, το Anma έγινε 
πολύ δημοφιλές. Καινούργιες τεχνι-
κές αναπτύχθηκαν, γράφτηκαν κεί-
μενα και δημιουργήθηκαν σχολές 
στις οποίες διδάσκονταν. Καθώς η 
Ιαπωνία γινόταν πιο συγκεντρωτι-
κό κράτος και άρχισε να εφαρμό-
ζεται μια πολιτική απομονωτισμού, 
μαζί με το εμπόριο σταμάτησε σχε-
δόν κάθε πολιτισμική ανταλλαγή. 
Η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που είχε 
εμπορικές σχέσεις με την Ιαπωνία 
ήταν η Ολλανδία. Οι Ολλανδοί έφε-
ραν στην Ιαπωνία τις δυτικές ιατρι-

κές γνώσεις, συμπεριλαμβανομέ-
νων της ανατομίας και της φυσιο-
λογίας, ενώ οι Ιάπωνες δίδαξαν βε-
λονισμό και Anma στους Ολλαν-
δούς.

Ιστορία του Shiatsu

Το 1854 το πολεμικό ναυτικό των 
ΗΠΑ ανάγκασε την Ιαπωνία να 
ανοίξει τα λιμάνια της στον δυτικό 
κόσμο. Αυτό έφερε μεγάλες αλλα-
γές και σταδιακά το Ιαπωνικό κρά-
τος εκδυτικοποιήθηκε. Η δυτική ια-
τρική υποσκέλισε τις ανατολικές με-
θόδους και η θεραπευτική αξία του 
Anma αμφισβητήθηκε. Σταδιακά το 
Anma έχασε το κύρος που είχε την 
προηγούμενη περίοδο και καθώς η 
εκπαίδευση και πρακτική αφορού-
σε πλέον κυρίως τυφλούς πρακτι-
κούς που είχαν πολύ καλή αίσθηση 
της αφής, οι ιατρικές γνώσεις περι-
ορίστηκαν στο ελάχιστο. Το Anma 
βγήκε από τα νοσοκομεία και άρ-
χισε να χρησιμοποιείται κυρίως ως 
μέσο χαλάρωσης. Ένα μεγάλο κομ-
μάτι της γνώσης και της πείρας που 
συγκεντρώθηκε τα προηγούμενα 
χρόνια εξαφανίστηκε. Την ίδια πε-

Η τεχνικη του Shiatsu αφορα στη χρηση των δα-κτυλων και της παλαμης των χεριων καποιου για την ασκηση πιεσης σε συ-γκεκριμενα τμηματα της επιφανειας του σωμα-τος με σκοπο τη διορθω-σης των ανισορροπιων του σωματος και για την υπο-στηριξη και προαγωγη της υγειας. Ειναι επισης μια μεθοδος που συμβαλλει στη θεραπεια συγκεκριμε-νων ασθενειων.

ιατρικο τμημα του Υπουρ-γειου Κοινωνικησ Προνοι-ας Iαπωνιασ, Δεκεμβρης 1957
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Masunaga & Zen 
Shiatsu

Ο Shizuto Masunaga (1925-1981) 
γεννήθηκε σε μια οικογένεια θερα-
πευτών Shiatsu. Η μητέρα του είχε 
διδαχθεί Shiatsu από τον Tempaku 
και ο ίδιος ενδιαφερόταν πολύ για 
την παραδοσιακή ιατρική της ανα-
τολής. Παρ’ όλ’ αυτά σπούδασε δυ-
τική ψυχολογία, ενώ ταυτόχρονα 
μελετούσε τα κείμενα της Παραδο-
σιακής Κινέζικης Ιατρικής και ενδια-
φερόταν για τις πνευματικές φιλο-
σοφίες της ανατολής. Αφού ολο-
κλήρωσε τις σπουδές του στην ψυ-
χολογία, παρακολούθησε τη σχολή 

Shiatsu του Namikoshi και δίδαξε 
σε αυτή για 10 χρόνια. Ταυτόχρο-
να ήταν καθηγητής ψυχολογίας στο 
πανεπιστήμιο του Tokyo.

Ο Masunaga προχώρησε σε μια 
σύνθεση των γνώσεών του, πα-
ντρεύοντας σε ένα σύστημα το 
Shiatsu, την ψυχολογία, την Παρα-
δοσιακή Κινέζικη Ιατρική και τη δυ-
τική ανατομία και φυσιολογία. Εστι-
άστηκε κυρίως στην συνολική απο-
τίμηση του Κι του σώματος αντί να 
επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα ση-
μεία και επιδίωκε την εξισορρόπη-
ση της ροής του Κι με χειρισμούς 
στους κατάλληλους μεσημβρινούς. 
Ο Masunaga ήταν αυτός που εισή-
γαγε στο Shiatsu τη χρήση και των 
δύο χεριών. Ακόμη, ανακάλυψε στο 
σώμα την ύπαρξη επεκτάσεων των 
γνωστών μεσημβρινών, κάτι που 
σήμαινε πως στην ουσία κάθε με-
σημβρινός μπορεί να προσεγγιστεί 
σε κάθε σημείο του σώματος. Το 
νέο αυτό στυλ Shiatsu, ο Masunaga 
το ονόμασε Zen Shiatsu και άνοιξε 
το Iokai Shiatsu Center στο Tokyo 
για να το διδάξει.

ρίοδο, οι τεχνικές του δυτικού μα-
σάζ άρχισαν να εφαρμόζονται.

Στις αρχές του 1900 το Anma είχε 
απαξιωθεί εντελώς και οι θεραπευ-
τές που ασκούσαν την πραγματική 
τέχνη του Anma έπρεπε με κάποιο 
τρόπο να διαχωριστούν από τους 
τσαρλατάνους. Το 1919 ο Tamai 
Tempaku έκανε την απαιτούμενη 
τομή δίνοντας ένα νέο όνομα στην 
τέχνη που εφάρμοζε, εκδίδοντας το 
βιβλίο Shiatsu 
Ho, που σημαί-
νει “η μέθοδος 
της πίεσης με 
τα δάχτυλα”. 
Το βιβλίο ήταν 
μια ένωση του 
Anma με τις 
γνώσεις της 
δυτικής ανατο-
μίας και φυσι-
ολογίας, συν-
δυάζοντας μαζί 
κάποιες ιδέες 
του Ampuku 
και του Do-In.

Σταδιακά το 
Shiatsu άρχισε 
να αναπτύσσε-
ται και να ξε-
χωρίζει από τις παραδοσιακές τε-
χνικές του Anma. Οι ασκούντες το 
Shiatsu άρχισαν να μπλέκουν με-
θόδους της δυτικής χειροπρακτικής 
και του μασάζ με τις παραδοσιακές 
μεθόδους Anma, ενώ οι γνώσεις 
της δυτικής ανατομίας και φυσιολο-
γίας χρησιμοποιήθηκαν μαζί με τη 
θεωρία της Παραδοσιακής Κινέζικης 
Ιατρικής. Το 1925 ιδρύθηκε η πρώ-
τη Ένωση Θεραπευτών Shiatsu ενώ 
την ίδια χρονιά ο Tokujiro Namikoshi 

( 1 9 0 5 - 2 0 0 0 ) 
ίδρυσε την Κλι-
νική Πιεσοθε-
ραπείας στο 
Hokkaido της Ια-
πωνίας.

Τα επόμενα χρό-
νια το Shiatsu 
διδάσκονταν και 
εφαρμόζονταν, 
δίνοντας έμφα-
ση στον παρα-
δοσιακό τρόπο 
ή στις δυτικές 

πτυχές ανάλογα με τον θεραπευ-
τή. Το 1933 ο Namikoshi πήγε στο 
Tokyo για να διδάξει Shiatsu, ενώ 
το 1940 άνοιξε το Ιαπωνικό Ινστι-
τούτο Shiatsu, το οποίο βοήθησε 
πολύ στην αναγνώριση του Shiatsu 
σαν επάγγελμα. Ωστόσο, με την 
ήττα της Ιαπωνίας στον 2ο παγκό-
σμιο πόλεμο, ο παραδοσιακός ιαπω-
νικός πολιτισμός καταστάλθηκε και 
ο στρατηγός Mac-Arthur απαγόρευ-

σε την άσκηση 
του Shiatsu. Η 
απαγόρευση 
άρθηκε μετά 
από παρέμβα-
ση της Helen 
Keller εκ μέ-
ρους των τυ-
φλών θερα-
πευτών Anma 
και Shiatsu, 
αφού έτσι έχα-
ναν τους πό-
ρους της επιβί-
ωσής τους.

Το 1955 η Ια-
πωνική κυβέρ-
νηση αναγνώ-
ρισε επίση-
μα το Shiatsu 

σαν τμήμα του Anma, ενώ το 1957 
το ινστιτούτο του Namikoshi ανα-
γνωρίστηκε επίσημα από το Ιαπω-
νικό Υπουργείο Κοινωνικής Πρό-
νοιας και το Shiatsu αναγνωρίστη-
κε ως θεραπευτική τέχνη. Το ινστι-
τούτο είχε μεγάλη επιτυχία και ο 
γιος του Namikoshi, Toru, ταξίδεψε 
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ βοηθώ-
ντας στη διάδοση του Shiatsu εκτός 
Ιαπωνίας.
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Επικεντρώνεται κυρίως στα τεντώ-
ματα και τους φυσικούς χειρισμούς 
του σώματος του δεχόμενου για να 
επιτύχει την εξισορρόπηση του Κι.

Barefoot Shiatsu
Αναπτύχθηκε από τον Shizuko 
Yamamoto, ο οποίος το συνδύαζε 
με τις αρχές της μακροβιοτικής δι-
ατροφής. Χρησιμοποιεί πιέσεις στα 
τσούμπο και τεντώματα με φυσι-
κούς χειρισμούς, ενώ αποκαλείται 
barefoot γιατί στην αρχή ο ασκών 
χρησιμοποιούσε τα γυμνά του πό-
δια για να εφαρμόσει τις τεχνικές.

Σ.Τ.
stsio@alter-med.gr

Τύποι του Shiatsu

Όπως έχει φανεί από την ιστορία 
του, το Shiatsu είναι μια μέθοδος 
υπό διαρκή εξέλιξη. Σήμερα υπάρ-
χουν πολλές παραλλαγές οι οποί-
ες κατά βάση στηρίζονται στο στυλ 
του Namikoshi ή στο στυλ του 
Masunaga. Όλες οι παραλλαγές 
έχουν σαν κύριο σκοπό την εξισορ-
ρόπηση της ροής του Κι ώστε να 
επιτευχθεί η αρμονία στο σώμα του 
δεχόμενου. Οι κυριότερες παραλλα-
γές σήμερα είναι οι ακόλουθες:

Namikoshi Shiatsu
Ονομάζεται και Nippon Shiatsu και 
είναι το μόνο αναγνωρισμένο στην 

Ιαπωνία. Περιλαμβάνει χειρισμούς 
σε όλο το σώμα και χρησιμοποιεί 
τεντώματα, αλλά η έμφαση δίνεται 
περισσότερο στα τσούμπο και λιγό-
τερο στους μεσημβρινούς. Η θερα-
πεία είναι συνήθως έντονη.

Zen Shiatsu
Η μέθοδος του Masunaga που εξε-
τάστηκε νωρίτερα. Η έμφαση δίνε-

ται περισσότερο στους μεσημβρι-
νούς και λιγότερο στα τσούμπο. Η 
διαίσθηση του ασκούντα και η ένω-
ση με το Κι του δεχόμενου είναι κα-
θοριστικής σημασίας. Η θεραπεία 
μπορεί να είναι έντονη ή ήπια.

Ohashiatsu
Αναπτύχθηκε από τον Wataru 
Ohashi που το 1974 άνοιξε το Ιν-
στιτούτο Shiatsu στη Νέα Υόρκη. 
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Κεραλοιφές!

μια παράδοση 
αιώνων στην 
υπηρεσία μας!

   Η χρήση των φυτών για φαρμα-
κευτικούς σκοπούς είναι τόσο παλιά 
όσο και ο πολιτισμός και η πρώτη 
γνωστή γραπτή αναφορά για θερα-
πευτικά φυτά έρχεται από τους Σου-
μέριους το 2200 π.Χ. Ο Ιπποκράτης 
κατέγραψε περίπου 400 είδη βοτά-
νων που η χρήση τους ήταν γνωστή 
κατά τον 5ο αιώνα π.Χ. και ο Διο-
σκουρίδης κατά τον πρώτο μ.Χ. αι-
ώνα  έγραψε μια βοτανική χρησιμο-
ποιώντας 600 φυτά. Αυτό το έργο 
ήταν  βάση για πολλές μεταγενέστε-
ρες βοτανικές έρευνες. Μια από τις 
πιο δημοφιλείς βοτανικές γράφτηκε 
από τον Culpeper το 17ο αιώνα.

    Σε όλο τον κόσμο, από την αρχαι-
ότητα μέχρι την σύγχρονη εποχή, 
διαφορετικές κουλτούρες  έχουν 
ανακαλύψει πολλά κοινά σημεία 
όπως και ποικίλες χρήσεις για βότα-
να και αιθέρια έλαια.

   Μια παραδοσιακή χρήση των βο-
τάνων σε συνδυασμό με το αγνό 
κερί της μέλισσας, είναι οι κερα-
λοιφές. Οι αρχαίες Ελληνίδες αλλά 
και οι γυναίκες από όλη τη Μεσό-
γειο, έφτιαχναν τα καλλυντικά τους 
χρησιμοποιώντας σαν βάση το αγνό 
ελαιόλαδο και το μελισσοκέρι. Πα-
ρασκεύαζαν αλοιφές καλλυντικές, 
για τα εκζέματα, τις πληγές, τις δερ-
ματοπάθειες, τα εγκαύματα, τους 
πόνους κλπ.

   Για το ελαιόλαδο γνωρίζουμε ότι 
είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά 
και βιταμίνες και τρέφει το δέρμα, 
ενισχύει την ελαστικότητα και 
αναπληρώνει τα πολύτιμα λιπίδια 
της επιδερμίδας.    Η πλούσια 
περιεκτικότητά του ελαιόλαδου σε 
βιταμίνη Ε καταπολεμά τη γήρανση 

του δέρματος. Το ελαιόλαδο 
χρησιμοποιείται για την παρασκευή 
εξειδικευμένων αλοιφών για 
εγκαύματα. 

   Μια αλοιφή που μπορείτε και εσείς 
να παρασκευάσετε πολύ εύκολα και 
μπορείτε να τη χρησιμοποιείται σε 
παιδικά εγκαύματα, το σύγκαμα και 
όχι μόνο, είναι η εξής: 

   Σε ένα κατσαρολάκι αφήστε 
να ζεσταθεί 60ml ελαιόλαδο. 
Στη συνέχεια προσθέστε ένα 
κοµµάτι κερί µέλισσας 15gr, 
ανακατεύετε σε σιγανή φωτιά, 
µέχρις ότου το µείγµα  αποκτή-
σει µια οµοιογένεια. Προσθέ-
στε κοπανισµένη µαστίχα Χίου. 
Αφείστε το μείγμα να κρυώσει 
στη θερμοκρασία του σώματος. 
Προσθέτετε 10 σταγόνες αιθέ-
ριο έλαιο λεβάντας. Βάζετε την 
κεραλοιφή σε γυάλινο βαζάκι. 
Διατηρείται για αρκετά χρό-
νια...!

   Οι χειροποίητες κρέμες κι αλοι-
φές για το δέρμα είναι πιο πλούσιες 
και πιο βαρειές από τις  "μους" που 
υπάρχουν στα καταστήματα καλλυ-
ντικών. Μια μικρή όμως ποσότητα 
αρκεί να έρθει σε επαφή με το δέρ-
μα και λειώνει... Έχουν φυσικά υλι-
κά, χωρίς τεχνητά συντηρητικά και 
χρώματα ή γαλακτοματοποιητές. 
Προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια 
και βοηθούν πέρα από την σωστή 
ενυδάτωση του δέρματος, σε πολλά 
δερματικά ή μυϊκά προβλήματα που 
πιθανόν να αντιμετωπίζετε.

   Ενδεικτικά, στη σειρά παραδοσια-
κών χειροποίητων κεφαλοιφών που 
παρασκευάζει το εργαστήρι εφαρ-
μογών αρωματοθεραπείας 
Natureland, μπορείτε να 
βρείτε αποκλειστικά, 
κεραλοιφές που βο-
ηθουν σε προβλή-
ματα με μυϊκους 
πόνους, εγκαϋ-
ματα, δερματι-
κά προβλήματα, 
ακμή, διαστρέμ-
ματα, τενοντίτι-
δες, αιμορροϊδες, 
ακμή κ.α.π.
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Από τον 
Wilhelm Reich 

στην Eva 
Reich

Gentle Bio-
Energetics: 

μια απαλή 
προσέγγιση 
της οργονο-
θεραπείας.

Πράγματι, το Άκου Ανθρωπάκο είναι ίσως 
το πιο γνωστό βιβλίο που έχει 

γράψει ο Wilhelm Reich. Υπάρχουν όμως πολύ περισ-
σότερα που θα άξιζε να γνωρίζετε για αυτόν, μιας και 
οι έρευνες και η καινοτόμα σκέψη του ίσως έχει επη-
ρεάσει ήδη πτυχές της ζωής σας. 

Τί γνωρίζετε για τον 
Wilhelm Reich; 

Μια στιγμή... κάτι σας 
λέει το όνομα... 

δεν είναι ένας τύπος 
που έχει γράψει ένα 

βιβλίο... 
πως το λένε... το 

«Άκου Ανθρωπάκο»;

Ο Wilhelm Reich υπήρξε σε όλη του 
τη ζωή ένας ακούραστος ερευνη-
τής, γιατρός και φυσικός επιστήμο-
νας που στην εποχή του κυνηγή-

θηκε από 
όλες τις 
ε ξ ο υ σ ί ε ς 
και είδε το 
έργο του 
να κατα-
δ ι ώ κ ε τ α ι 
από τους 
Ναζί, τα 
Κομμουνι-
στικά κόμ-
ματα, τις 
ΗΠΑ και το 
Ψ υ χ α ν α -
λυτικό κί-
νημα. Σή-
μερα, αν 

και το όνομά του σπάνια αναφέρε-
ται, θα έπρεπε να αισθάνεται σχετι-
κά δικαιωμένος, αφού αν και η θε-



NATURELAND ενημερωτική έκδοση για τις εναλλακτικές, συμπληρωματικές θεραπείες & τη σωματική ευεξία.  Φθινόπωρο 2010 15

ραπευτική του μέθοδος, η οργονο-
θεραπεία, δεν είναι ιδιαίτερα διαδε-
δομένη, μια τεράστια ποικιλία θε-
ραπευτικών μεθόδων έχει στηριχτεί 
στη δική του σύνδεση του ψυχικού 
κόσμου με το φυσικό σώμα και η 
έννοια του ψυχοσωματικού είναι 
πλέον ευρύτατα διαδεδομένη.

Η κόρη του Wilhelm Reich, η Eva, 
υπήρξε για πολλά χρόνια βοηθός 
του πατέρα της, μέχρι και τον θά-
νατό του το 1957. Χρησιμοποίησε 
την εμπειρία της στην οργονοθερα-
πεία κατά τη διάρκεια της εξάσκη-
σης των ιατρικών της καθηκόντων 
και μετά τη γέννηση της κόρης 
της, το 1960, αφιέρωσε τον εαυ-
τό της στη πρόληψη της θωράκι-
σης στα βρέφη. Δίνοντας ιδιαίτερη 
βαρύτητα στον ευγενικό και απαλό 
τρόπο με τον οποίο ο πατέρας της 
εφάρμοζε την οργονοθεραπεία στα 
μωρά και τα παιδιά, η ίδια ονόμα-

σε Gentle Bio-Energetics το σύνολο 
των μεθόδων που κατά τη διάρκεια 
των χρόνων ανέπτυξε και χρησιμο-
ποίησε για να εφαρμόσει σε ανθρώ-
πους κάθε ηλικίας την ήπια και ευ-
γενική προσέγγισή της για την ορ-
γονοθεραπεία.

Η Eva Reich τριγύριζε τον κόσμο 
για πολλά χρόνια προσφέροντας 
την μέθοδό της όπου χρειάζονταν 
και διδάσκοντάς την. Μετά το θά-
νατο της το 2008, το Gentle Bio-
Energetics Institute και ένας μα-
θητής της ο οποίος συνεργάστη-
κε στενά μαζί της στη συγγραφή 
βιβλίων σχετικά με τη μέθοδο, ο 
Richard Overly, συνεχίζουν το έργο 
της, διδάσκοντας τη θεωρία και τα 
εργαλεία της μεθόδου στις ΗΠΑ και 
σε άλλες χώρες.

Σήμερα, λοιπόν, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι το Gentle Bio-Energetics 
είναι ένα εκπαιδευτικό και θερα-
πευτικό μοντέλο σχεδιασμένο έτσι 

ώστε να συνδυάζει τις λεκτικές και 
τις σωματικές θεραπείες. Το Gentle 
(απαλό, ήπιο, ευγενικό) αφορά 
τον ρόλο του θεραπευτή ο οποί-
ος είναι περιποιητικός και μη επι-
θετικός, τόσο στο άγγιγμα όσο και 
στις λεκτικές παρεμβάσεις που κά-
νει. Το Bio-Energetics (βιοενεργει-
ακά) αφορά στην ζωτική ενέργεια 
του ατόμου, πως ρέει ελεύθερα ή 
είναι μπλοκαρισμένη από τη θωρά-
κιση ως αποτέλεσμα τραυματικών 
εμπειριών της ζωής.

Ζωτική Ενέργεια

Στο κέντρο μ α ς , 
σ τ ο ν 

πυρήνα, υπάρχει η ζωτική ενέρ-
γεια. Η ζωτική μας ενέργεια πάλ-
λεται, διαστέλλεται και συστέλλε-
ται, ένα φυσιολογικό και υγιές χα-
ρακτηριστικό όλων των ζωντανών 
οργανισμών. Αντιλαμβανόμαστε 
τη ροή της μέσω των συναισθη-
μάτων και των αισθήσεών μας. Η 
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χαρά και ο θυμός είναι εμπειρίες δι-
αστολής ενώ η θλίψη, ο φόβος και 
ο πόνος είναι εμπειρίες συστολής. 
Η έκφραση και η αποδοχή της αγά-
πης, είναι επίσης πλευρές του παλ-

μού της ενέργειάς μας. Μία ακόμη 
ιδιότητα της ζωτικής ενέργειας είναι 
η ικανότητά της να επαναλαμβά-
νει διαρκώς μια διαδικασία τεσσά-
ρων βημάτων, ένταση-φόρτιση-
εκφόρτιση-χαλάρωση.

Τραύμα
Κατά τη διάρκεια της ζωής μας, βι-
ώνουμε τραυματικές εμπειρίες που 
διαταράσσουν τη ροή της ενέργει-
ας. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβά-
νονται: προβλήματα κατά τη σύλ-
ληψή μας, στη μήτρα ή κατά της 
διάρκεια της γέννας, παιδί ανεπιθύ-
μητης εγκυμοσύνης, έντονες συ-
ναισθηματικές καταστάσεις των γο-
νιών κατά τη διάρκεια της κύησης, 

γονείς εξαρτημένοι από το αλκοόλ 
ή άλλες ουσίες, δυσκολίες στη γέν-
να ή/και χρήση αναισθησίας, γέννα 
με καισαρική τομή, ομφάλιος λώ-
ρος μπλεγμένος στον λαιμό, απο-

μάκρυνση από τη μητέρα μετά τη 
γέννα, σεξουαλική, φυσική ή συναι-
σθηματική κακοποίηση, περιτομή ή 
κλειτοριδεκτομή, εγχειρίσεις, σο-
βαρές ασθένειες και τραυματισμοί, 
αλκοολισμός ή εξάρτηση από άλλες 
ουσίες, θάνατοι και άλλες θλιβερές 
καταστάσεις.

Στο Gentle Bio-Energetics, ζητεί-
ται από το άτομο να προσδιορίσει 
τα προσωπικά του τραύματα από 
τη σύλληψή του μέχρι και σήμε-
ρα, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο 
που λέγεται Χρονοδιάγραμμα Τραύ-
ματος. Αυτό μας βοηθάει να δημι-
ουργήσουμε ένα πλάνο θεραπείας 
που μας καθοδηγεί κατά τη διάρ-
κειά της.

Θωράκιση

Αν οποιοδήποτε τραύμα βιω-
θεί βαριά, ένα άτομο μπο-

ρεί να δημιουργήσει θωράκιση για 
την προστασία του. Όταν είμαστε 

μικρά παιδιά, ενστικτώδικα και ασυ-
νείδητα “αποφασίζουμε” να θω-
ρακιστούμε ώστε να επιβιώσουμε. 
Ο σκοπός της θωράκισης είναι να 
αποτρέψει την εκ νέου βίωση των 
επώδυνων συναισθημάτων ή γεγο-
νότων.

Η θωράκιση και το τραύμα συνδέ-
ονται – η μνήμη του τραύματος δι-
ατηρείται στο σώμα μας μέσω της 
θωράκισης.

Η προστασία μας με τη θωράκιση 
ήταν και είναι πολύ σημαντική και 
πρέπει να γίνεται σεβαστή. Το παι-
δί μέσα μας είναι μια ιδιοφυΐα κα-
θώς προσπαθεί να βρει τον τρόπο 
για να επιβιώσουμε. Ωστόσο, η θω-
ράκιση την οποία αναπτύξαμε μπο-
ρεί πλέον να μην είναι απαραίτητη. 
Στην πραγματικότητα, η θωράκιση 
η οποία σκεφτόμαστε πως θα έπρε-
πε να εμποδίζει την επανάληψη των 
γεγονότων, μας δομεί έτσι ώστε το 
βίωμα να επαναληφθεί ή μπλοκάρει 
άλλα βιώματα που προάγουν την 
υγεία και ευημερία μας. Η θωράκι-
ση δεν μας προστατεύει μόνο αλλά 
μπλοκάρει και τη ροή της ενέργει-
ας, των φυσικών συναισθημάτων 
και αισθήσεών μας. Σαν αποτέλε-
σμα, επαναλαμβάνουμε πτυχές της 
ζωής μας που γίνονται η αιτία να 
παραλείπουμε αυτά που πραγμα-
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τικά θέλουμε. Αποκλείουμε άλλους 
ανθρώπους, περιορίζοντας τις ευ-
καιρίες για αγάπη, στοργή και στε-
νές σχέσεις.

Π α ρ α δ ε ί γ μ α τ α 
της θωράκισης εί-
ναι οι τεντωμέ-
νοι μύες στην επι-
φάνεια του σώμα-
τος, η περιορισμέ-
νη αναπνοή, η χα-
μηλή ζωτική ενέρ-
γεια, η ακινησία, η 
αίσθηση αποσύν-
δεσης από ολόκλη-
ρο ή κομμάτια του 
σώματος, η δυσλει-
τουργία των λείων 
μυών όταν το τραύ-
μα επηρεάζει ιστούς 
βαθιά στο σώμα και 
οι χαρακτηραντι-
στάσεις, όπως είναι 
οι διαρκείς επανα-
λήψεις πτυχών της 
ζωής μας.

Θεραπεία

Ο σκοπός τ ο υ 
G e n t l e 

Bio-Energetics είναι να επαναφέρει 
ή να υποστηρίξει τη φυσική ροή της 
ζωτικής ενέργειας:
α) χρησιμοποιώντας τεχνικές για τη 
πρόληψη του τραύματος
β) εφαρμόζοντας τεχνικές αμέσως 
μόλις το τραύμα προκύπτει ώστε να 
μην είναι αναγκαία η θεραπεία πολ-
λά χρόνια αργότερα
γ) Βοηθώντας τους ανθρώπους αρ-
γότερα να ανακτήσουν και να για-
τρέψουν τις μνήμες του τραύματος 
που διατηρούνται στο σώμα, πολ-
λές φορές για χρόνια ολόκληρα.

Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας απα-
λές, μη επιθετικές τεχνικές σχεδια-
σμένες για να λιώσουν την θωράκι-
ση, να ανακτήσουν μνήμες, να απε-
λευθερώσουν μπλοκαρισμένα συ-

ναισθήματα και να κάνουν κατα-
νοητό το πως αυτά τα παλιά βιώ-
ματα επηρεάζουν σημερινές πτυχές 
της ζωής.

Όταν χρησιμο-
ποιείται το άγγιγ-
μα από τον θε-
ραπευτή, αυτό 
είναι απαλό, 
όπως το άγγιγμα 
μιας πεταλούδας 
και είναι σχεδι-
ασμένο ώστε να 
λιώσει και όχι να 
διαλύσει την θω-
ράκιση. Η ιδέα 
πίσω από αυτό 
είναι να μην επα-
ναληφθεί το αυ-
θεντικό τραύμα 
και να μην οδη-
γηθεί ο δεχό-
μενος τη θερα-
πεία σε αντίστα-
ση, καθώς και τα 
δύο μπορεί να 

αποτρέψουν την προσέγγιση της 
πρωταρχικής σωματικής μνήμης. Η 
θεραπεία γίνεται συστηματικά και 
με ρυθμό ώστε ο δεχόμενος να μη 
μείνει ακάλυπτος ή ακινητοποιηθεί 
αλλά να μπορεί να ολοκληρώσει τη 
θεραπεία και να προχωρήσει σε θε-
τικές αλλαγές στη ζωή του.

Οι δεχόμενοι ενθαρρύνονται να βι-
ώσουν συναισθήματα ώστε να κα-
ταλάβουν το παρελθόν τους και 
πως αυτό επηρεάζει τη τωρινή ζωή 
τους. Ο θεραπευτής μαζί με τον δε-
χόμενο προσπαθούν να ανακαλύ-
ψουν την προέλευση της θωράκι-
σης ώστε ο δεχόμενος να μπορέ-
σει να γιατρέψει την εμπειρία και να 
προχωρήσει ανοιχτός προς στενό-
τερες σχέσεις.

Τόσο η κλινική έρευνα όσο και 
η εμπειρία φανερώνουν ότι πολ-
λές μνήμες της ζωής διατηρούνται 
στο σώμα και ότι το κλειδί για τη 

θεραπεία είναι να θεραπεύσουμε 
τόσο την συναισθηματική όσο και 
την φυσική θωράκιση. Η φύση του 
Gentle Bio-Energetics καθιστά ικα-
νό τον δεχόμενο να χαλαρώσει και 
επιτρέπει στη ζωτική ενέργεια να 
έρθει στην επιφάνεια, φέρνοντας 
στη συνείδηση ακόμη και πρωταρ-
χικά βιώματα από τα οποία ίσως δεν 
υπάρχει λεκτική μνήμη.

Το άρθρο γράφτηκε από τον Στέργιο 
Τσιορμπατζή και είναι βασισμένο 

στα βιβλία του Richard Overly
«Dr. Eva Reich’s

Butterfly Touch Massage»
 & «Dr. Eva Reich’s Gentle

Bio-Energetics Theory
and Tools for Everyone».

Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφτείτε το site

http://www.gentlebio-energetics.com/



NATURELAND ενημερωτική έκδοση για τις εναλλακτικές, συμπληρωματικές θεραπείες & τη σωματική ευεξία.  Φθινόπωρο 201018

“Ένας ειρηνικός κόσμος χρειάζεται 
υγιείς και χαρούμενους ανθρώπους. 

Υγιέστερα μωρά θα οδηγήσουν σε 
έναν υγιέστερο κόσμο. Μια καλή αφε-
τηρία θα πρέπει να είναι η υψηλότερη 
προτεραιότητα. Το μωρό όταν γεννιέ-
ται έχει δικαίωμα στο καλύτερο δυνα-
τό και αισιόδοξο ξεκίνημα. Το σημα-
ντικό ζήτημα για το ανθρώπινο είδος 

είναι η πρόληψη της νεύρωσης ήδη 
από τη γέννα.”

                                 
   Eva Reich

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
&

ΤΟΚΕΤΟΣ
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Φυσικά, δεν μπορούμε να αρνη-
θούμε τη συμβολή της σύγχρονης 
ιατρικής τεχνολογίας στην αντιμε-
τώπιση προβλημάτων που μπορεί 
να προκύψουν κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης ή του τοκετού. Και 
βέβαια δεν αγνοούμε το γεγονός 
πως δεν γεννιούνται όλα τα μωρά 
υγιή. Από αυτό το σημείο, όμως, 
μέχρι το σημείο της γέννας με ρα-
ντεβού ή της ουσιαστικής καθιέρω-
σης της καισαρικής τομής, υπάρχει 
τεράστια απόσταση.

Τί γίνεται, όμως, όταν μια γυναίκα 
αποφασίσει ότι θα ήθελε να γεννή-
σει με έναν πιο απλό, φυσικό τρό-
πο; Τί γίνεται όταν η μέλλουσα μη-
τέρα προτιμήσει να προσφέρει στο 
μωρό που θα γεννήσει το καλύτε-
ρο δυνατό ξεκίνημα, σε έναν χώρο 
με χαμηλό φωτισμό και ηρεμία; Δυ-
στυχώς η πραγματικότητα στην Ελ-
λάδα είναι ακόμη αποθαρρυντική 
για μια τέτοια επιλογή. Αν εξαιρέ-
σουμε την πολύ σημαντική δουλειά 
που κάνουν κάποιοι σύλλογοι για 
τον φυσικό τοκετό και τον μητρικό 
θηλασμό, στην Ελλάδα οι επιλογές 
που έχει κάποια γυναίκα, ιδιαίτερα 
αν μένει στην επαρχία, είναι εξαιρε-
τικά περιορισμένες. 

Gentle Bio-Energetics: 
Χρησιμοποιώντας ήπια 
μέσα για μια καλύτερη 
εγκυμοσύνη και τοκετό

Στο άρθρο αυτό θα ασχοληθούμε 
με ορισμένα μέσα που έχουμε στη 
διάθεσή μας για να προλάβουμε και 
να αντιμετωπίσουμε έγκαιρα τις βι-

οενεργειακές διαταραχές που οφεί-
λονται στο ξεκίνημα της ζωής και 
ακολουθούν το μωρό σε όλη του τη 
ζωή και ιδιαίτερα με την εφαρμογή 
μεθόδων του Gentle Bio-Energetics 
ειδικά προσαρμοσμένων για τη μέλ-
λουσα μητέρα και το νεογνό.

Η εφαρμογή αυτών των μεθόδων 
σαν προληπτική προγεννητική αγω-
γή μπορεί να απελευθερώσει τη μη-
τέρα από τη σωματική της έντα-
ση και το μωρό από τα προβλήμα-
τα της μητέρας, βοηθώντας τους 
να αρχίσουν να νιώθουν τη ροή της 
ζωτικής ενέργειας. Επιδίωξη είναι 
επίσης, η μητέρα να μη έχει τίποτα 
για να ανησυχήσει μετά τη γέννα, 
όταν το νεογνό θα χρειάζεται όλη 
την προσοχή της, ανοίγοντας έτσι 
το δρόμο για μια καλύτερη μητρι-
κή σχέση.

Ποιά είναι αυτά τα προβλήματα της 
μητέρας και οι ανησυχίες της; Ανα-
φερόμαστε σε φυσικά, ιστορικά ή 
κοινωνικά προβλήματα. Μπορεί η 
μητέρα να είναι εθισμένη στο αλ-
κοόλ ή άλλες ουσίες, να αντιμετω-
πίζει οικονομικά προβλήματα, να 
μην επιθυμεί το παιδί που περιμένει 
και να αντιμετωπίζει διάφορους φό-
βους που μπορεί να αναπτυχθούν 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 
Μπορεί η μήτρα να  είναι κρύα και 
“νεκρή” λόγω μιας πρόσφατης απο-
βολής ή επειδή προηγήθηκε πολύ 
σύντομα άλλη εγκυμοσύνη και δεν 
πρόλαβε να φορτιστεί βιοενεργει-
ακά. Ακόμη, μπορεί η ίδια η μητέ-
ρα να βίωσε τραυματικά τη δική της 
γέννηση. Και βέβαια, μπορεί απλά η 
μητέρα να μην είναι έτοιμη για μια 
εγκυμοσύνη και τη γέννα, καθώς 
δεν έλαβε ποτέ κάποια σχετική ενη-
μέρωση και δεν έχει προετοιμαστεί 
από κανέναν για κάτι τέτοιο.

Εγκυμοσύνη

Η προγεννητική περίοδος είναι πολύ 
καλή περίοδος για να εφαρμοστούν 
οι μέθοδοι που έχουμε στα χέρια 
μας. Η επιδίωξη σε αυτή την περί-
οδο δεν είναι ποτέ η πλήρης συναι-
σθηματική κάθαρση, καθώς κάτι τέ-
τοιο δεν είναι καλό για το έμβρυο. 
Επειδή κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης η θωράκιση της μητέρας 

Κάτι που αγνοείται από 
τον συνηθισμένο τρόπο 
γέννησης στα νοσοκο-
μεία, είναι η ακοή του εμ-
βρύου και νεογνού. Έχει 
αποδειχθεί πειραματικά 
πως οι ήχοι του περιβάλ-
λοντος φτάνουν ακέραι-
οι μέσα στη μήτρα. Στο 
Gentle Bio-Energetics οι 
γονείς ενθαρρύνονται να 
επικοινωνούν με το έμ-
βρυο και να επιδιώκουν 
να βρίσκονται σε ένα ευ-
χάριστο και ήρεμο ηχητι-
κό περιβάλλον κατά τη δι-
άρκεια της εγκυμοσύνης 
αλλά και του τοκετού.

Η εγκυμοσύνη και ο τοκετός είναι φυ-
σιολογικές λειτουργίες 

για τη μέλλουσα μητέρα και η βάση πάνω στην οποία πατάει το μωρό 
που έρχεται για ολόκληρη τη ζωή του. Δυστυχώς σήμερα ο κανόνας 
είναι να αγνοούνται αυτές οι αλήθειες. Η εδώ και δεκαετίες ιατρικο-
ποίηση του τοκετού, έχει οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό σε ιατρικοποί-
ηση ολόκληρης της περιόδου της εγκυμοσύνης και έχει καταφέρει 
να μετατρέψει σε ασθενή μια υγιή γυναίκα που πρόκειται να γεννή-
σει.
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Με την εφαρμογή των μεθό-
δων του Gentle Bio-Energetics 
μπορούμε να έχουμε υπέρο-
χα αποτελέσματα. Η κύρια μέ-
θοδος που χρησιμοποιούμε εί-
ναι η Ήπια Βιοενεργειακή Εξι-
σορρόπηση (GBE Balance), ιδι-
αίτερα όταν υπάρχει στο ιστορι-
κό χρήση αναισθητικών φαρμά-
κων και κυρίως για να ξανασυν-
δέσουμε τη μητέρα με το ίδιο 
της το σώμα. Ακόμη, χρησιμο-
ποιούμε τη Μεταμόρφωση (GBE 
Metamorfosis) για να φορτί-
σουμε ενεργειακά τη μήτρα και 
τη Ψυχο-Φωνική Αναπνοή (GBE 
Psycho-Phonic Breath) ώστε να 
μπορέσει η μητέρα να αφήσει 
ολόκληρο το σώμα της ανοιχτό 
στο οργασμικό κύμα της ανα-
πνοής. Επιπλέον, η χρήση της 
οργονοκουβέρτας και των αν-
θοϊαμάτων του Μπαχ μπορούν 
να βοηθήσουν στην ανανέω-
ση και εξισορρόπηση της ενέρ-
γειας της μητέρας. Το Butterfly 
Touch Massage από την άλλη, 
κύριο εργαλείο του GBE, μπορεί 
να διδαχθεί στον σύντροφό της 
και να το δέχεται τακτικά, ώστε 
να ηρεμεί και να διαστέλλει το 
ενεργειακό της πεδίο. Σε περι-
πτώσεις που έχουμε να κάνουμε 
με ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη ή 
για οποιονδήποτε λόγο η μητέ-
ρα δεν συνδέεται με το έμβρυο, 
η χρήση του διαλόγου Gestalt 
μπορεί να βοηθήσει, επίσης, αρ-
κετά.

πιέζεται από το επιπλέον ενεργειακό πεδίο του εμβρύου, η μητέρα 
είναι πολύ πιο συναισθηματική και τα καταπιεσμένα συναισθήματα 
είναι σχεδόν έτοιμα να εκφραστούν. Έτσι, οι μέθοδοι εφαρμόζονται 
μόνο για μικρά χρονικά διαστήματα.

Σε αυτό το στάδιο, είναι πολύ 
σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε 
τις κατάλληλες μεθόδους για να 
συνδέσουμε τη μητέρα με ολό-
κληρο το σώμα της και ιδιαίτε-
ρα το τμήμα της λεκάνης, καθώς 
μια αποκομμένη από το υπόλοι-
πο σώμα και βιοενεργειακά άδεια 
λεκάνη είναι πολύ πιθανό να φέ-
ρει δυσκολίες αργότερα κατά τη 
διάρκεια του τοκετού. Θέλουμε 
να τη βοηθήσουμε να μαλακώσει 
τα μπλοκαρίσματά της ώστε να 
απελευθερωθεί η ροή της ενέρ-
γειας, πράγμα που επίσης βοη-
θάει εξαιρετικά στην επίτευξη 
ενός εύκολου και ανώδυνου το-
κετού. Ιδιαίτερα αν έχει προηγη-
θεί κάποια αποβολή, είναι πολύ σημαντικό να δυναμώσουμε τη λε-
κάνη και να την συνδέσουμε με το υπόλοιπο σώμα.

Τοκετός

Ο τοκετός και η διαδικασία της γέν-
νας, σε φυσιολογικές συνθήκες, γί-
νονται ακολουθώντας την τεσσάρων 
βημάτων διαδικασία που είναι χαρα-
κτηριστική κάθε ζωντανής διαδικασί-
ας και της ζωτικής ενέργειας, έντα-
ση – φόρτιση – εκφόρτιση - χα-
λάρωση. Αυτό το ενεργειακό κύμα 
είναι που εμφανίζεται κατά τη διάρ-
κεια των σπασμών της γέννας, το 
οποίο αν διαταραχθεί με τα μέσα που 
χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία, 
π.χ. αναισθητικά, μπορεί να εγκαθι-
δρυθεί μια βιοενεργειακή θωράκιση 
εφ’ όρου ζωής. Αυτό που θέλουμε να 

πετύχουμε με την εφαρμογή των μεθόδων του GBE είναι να διατη-
ρήσουμε αυτόν τον παλμό της ζωής στη μητέρα.

Τα καλύτερα αποτελέσματα έρχονται όταν έχει προηγηθεί η εφαρ-
μογή αυτών των μεθόδων κατά την προγεννητική περίοδο, καθώς 
βοηθάνε τη μητέρα να παραμείνει ανοιχτή βιοενεργειακά και παρού-
σα στη διαδικασία της γέννας. Μπορούν όμως να εφαρμοστούν και 
κατά τη διάρκεια του τοκετού, ώστε να είναι πιο ομαλός και με λιγό-
τερα προβλήματα. Ο σύντροφος της μητέρας μπορεί να τη βοηθήσει 
χρησιμοποιώντας το Butterfly Touch Massage, ηρεμώντας την και 
συμβάλλοντας στο να διατηρηθεί ανοιχτή. Η οργονοκουβέρτα μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί για άμεση ενεργειακή φόρτιση της εξαντλημέ-
νης μητέρας ενώ το Rescue Remedy  από τα ανθοϊάματα του Μπαχ 
μπορεί επίσης να βοηθήσει.
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Ορισμένες φορές, αν έχει υπάρξει 
σεξουαλική κακοποίηση, οι σωμα-
τικές μνήμες αναδύονται κατά τη 
διάρκεια του τοκετού, οπότε πέρα 
από τη πολύ μεγάλη βοήθεια του 
Rescue, είναι πολύ σημαντικό να 
υπάρχει ένας βοηθός ο οποίος θα 
ενθαρρύνει τη μητέρα να εκφρα-
στεί λεκτικά και να μη καταπιέσει 
το αρνητικό συναίσθημα, βοηθώ-
ντας την έτσι να παραμείνει ανοι-
χτή κατά τη διάρκεια της γέννας και 
να μη συσταλεί μπλοκάροντας την 
όλη διαδικασία.

Μετά τη γέννα

Το σημαντικότερο πράγμα μετά τη 
γέννα είναι να εξασφαλιστεί ότι η 
μητέρα και το νεογνό θα παραμεί-
νουν μαζί. Κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης το έμβρυο βρίσκεται 
μέσα στο ισχυρό βιοενεργειακό πε-
δίο της μητέρας. Μετά τη γέννα, 
πρέπει να παραμείνει στο βιοενερ-
γειακό πεδίο της μητέρας ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι το δικό του πεδίο 
θα διασταλεί απρόσκοπτα καθώς 
και για να υπάρξει η φυσική διαδι-
κασία του δεσμού μεταξύ της μητέ-
ρας και του βρέφους μέσω του θη-
λασμού, κάτι που είναι ιδιαίτερα ση-
μαντικό για την υγεία και των δύο.

Αν κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, 

μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
και πάλι μεθόδους του GBE ώστε 
να βοηθήσουμε τη μητέρα να ξανα-
φορτιστεί βιοενεργειακά και το βρέ-
φος να διασταλεί και σε ορισμένες 
δύσκολες περιπτώσεις ακόμη και να 
επιβιώσει. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
όταν υπάρχει διαχωρισμός της μη-
τέρας από το βρέφος, ο σύντροφος 
της μητέρας να έχει κάποια εκπαί-
δευση σε ορισμένες αρχές του GBE 
ώστε να βοηθήσει τα μέγιστα στην 
επανασύνδεση της μητέρας με το 
βρέφος σε καθημερινή βάση.

Και μετά τι;

Το ερώτημα αυτό στην πραγματι-
κότητα είναι κοινωνικό. Και μετά τί; 
Συνήθως η μητέρα και το βρέφος 
στέλνονται στο σπίτι μετά από 2-3 
μέρες, ενώ πολλές φορές η μητέ-
ρα είναι αναγκασμένη να ξεκινήσει 
άμεσα να εργάζεται. Το πιο συνη-
θισμένο πρόβλημα που αντιμετωπί-
ζει ένα ζευγάρι μετά τη γέννα είναι 
η έλλειψη της βοήθειας που χρειά-
ζεται στις καθημερινές δουλειές και 
στον οικονομικό τομέα. Στην πραγ-
ματικότητα, δεν υπάρχει ανάγκη 
για κάποιον “να φροντίζει το παι-
δί” αλλά να αναλάβει τις υπόλοι-
πες δουλειές, ώστε η μητέρα και 
ο πατέρας να είναι μαζί με το παι-
δί και να συνδεθούν μαζί του, ιδι-

αίτερα τους τρεις πρώτους μήνες, 
όταν ακόμη το μωρό δεν έχει δια-
σταλεί εντελώς βιοενεργειακά. Σε 
κάποιες λίγες χώρες, υπάρχουν κέ-
ντρα στα οποία μπορούν να φιλοξε-
νηθούν μετά τη γέννα η μητέρα με 
το βρέφος και την υπόλοιπη οικο-
γένειά της, ιδιαίτερα όταν κάτι έχει 
πάει στραβά και χρειάζεται περισ-
σότερος χρόνος ανάρρωσης. Δυ-
στυχώς κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει 
στην Ελλάδα. Μέχρι η κοινωνία μας 
να γίνει πιο μητρο-βρεφο-κεντρική, 
αυτό που μπορεί να κάνει κάποιος 
που γνωρίζει τις μεθόδους του GBE, 
παραμένει μέσα στα στενά πλαίσια 
της παροχής βιοενεργειακών πρώ-
των βοηθειών όταν κάτι τέτοιο εί-
ναι απαραίτητο.

Σ.Τ.
stsio@alter-med.gr

Σχετικές ιστοσελίδες:
http://www.birthchoices.gr/

http://toketos.wordpress.com/
http://www.eutokia.gr/

http://mitrikosthilasmos.blogspot.com/
http://www.thilasmos.net/

http://www.gentlebio-energetics.com/
http://orgonomy.gr/
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Δώστε μου τον ορισμό της αν-
θοθεραπείας και πού στηρίζε-
ται ως θεραπευτική μέθοδος;
Αν και η λέξη «ανθοθεραπεία» είναι 
σύγχρονη, οι ρίζες της βρίσκονται 
στα βάθη της αρχαιότητας, τόσο 
της ελληνιστικής όσο και της ινδι-
κής, κινεζικής ακόμη και αραβικής. 
Όπως και η αρωματοθεραπεία –κι 
ας μη συγχέεται με αυτήν - ανήκει 
στις εναλλακτικές συμπληρωματι-
κές θεραπείες και αποτελεί μια μέ-
θοδο με στόχο την ψυχοσωματι-
κή εξισορρόπηση του ανθρώπου. 
Στηρίζεται στη δράση των ανθοϊα-
μάτων  - που παράγονται από ώρι-
μα λουλούδια συγκεκριμένων φυ-
τών μέσα σε νερό – που τα ενεργά 
συστατικά τους επιδρούν ευεργετι-
κά στην ψυχική – διανοητική κατά-
σταση του ανθρώπου. Με τον τρό-
πο αυτό μπορούν να βοηθήσουν 
πραγματικά σε ψυχοσωματικά προ-
βλήματα. Η ανθοθεραπεία σαν ολι-
στική προσέγγιση έχει στόχο τη γε-
νικότερη βελτίωση του επιπέδου 
ζωής κι όχι μόνο την θεραπεία κά-
ποιου μόνον προβλήματος.

Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυ-
ται η χρησιμοποίησή της;
Η ανθοθεραπεία ανακουφίζει, ανα-
ζωογονεί, εφαρμόζεται σε μικρά ή 
και μεγάλα προβλήματα. Φυσικά 
κι ανώδυνα βοηθάει τον άνθρωπο 
να ξαναβρεί την καλή ψυχική διά-
θεση, την ψυχική του ισορροπία, 
να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, κα-
λές σχέσεις με τους άλλους κι ωρι-

μότητα. Στηρίζεται στην αρχή ότι η 
ασθένεια έχει άμεση σχέση με τη 
διατάραξη της ψυχικής ισορροπίας 
κι έτσι εφαρμόζεται σε πάρα πολ-
λές περιπτώσεις, στην καθημερι-
νή ζωή. Ενώ δεν θεραπεύει ασθέ-
νειες, χρησιμοποιείται για να αντι-
μετωπίσει τις συναισθηματικές αιτί-
ες ή αντιδράσεις των ασθενειών. Η 
αμεσότητα της δράσης των ανθοϊα-
μάτων στις περισσότερες περιπτώ-
σεις, είναι θεαματική. Τα αποτελέ-
σματα της χρήσης ανθοϊαμάτων 
δεν προϋποθέτουν την ενεργητική 
συμμετοχή του ανθρώπου – ίσως 
και να μη τα πιστεύει- και οι αλλα-
γές πραγματοποιούνται εσωτερικά. 
Γι αυτό έχουμε θετικά αποτέλεσμα 
σε ανθρώπους που δεν τα πιστεύ-
ουν, που βρίσκονται σε κώμα, αλλά 
και σε ζώα και φυτά.

 
Υπάρχουν κάποιοι εξειδικευ-
μένοι τρόποι ανθοθεραπείας; 
Μπορεί κάποιος να χρησιμοποι-
ήσει μόνος του τα ανθοϊάματα;
Η ανθοθεραπεία μπορεί να εφαρ-
μοστεί είτε ατομικά είτε με τη συμ-
βουλή ειδικού σύμβουλου ανθοθε-
ραπείας ή εξειδικευμένου φαρμα-
κοποιού. Υπάρχουν σήμερα αρκε-
τά διαθέσιμα ανθοϊάματα όπως τα 
γνωστά ανθοϊάματα του Dr Bach, 
της Αυστραλίας, της Καλιφόρνιας 
κ.α.π. Αν και η επιλογή των ανθο-
ϊαμάτων  φαίνεται εύκολη, προϋ-
ποθέτει και βαθιά αυτογνωσία αλλά 
και ικανότητα ανάλυσης των προ-

Προσπαθώντας να ανακαλύψουμε τον κό-
σμο των ανθοϊαμάτων, συ-

ναντήσαμε τον αρωματοθεραπευτή και σύμβουλο ανθοϊαμάτων κ. 
Δανιήλ Τσιορμπατζή, ο οποίος απάντησε στις ερωτήσεις μας:
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βλημάτων. Στο σημείο αυτό βρί-
σκεται και ο ρόλος του συμβούλου 
ανθοθεραπείας που πρέπει να εντο-
πίσει με μεγάλη ακρίβεια το πρό-
βλημα και να προτείνει τον κατάλ-
ληλο συνδυασμό των ανθοϊαμάτων 
έτσι ώστε να επιδράσουν διακριτι-
κά αλλά ουσιαστικά στο ανθρώπι-
νο ενεργειακό πεδίο για να ανατρέ-
ψουν μια αρνητική κατάσταση. Ο 
σύμβουλος ανθοθεραπείας μπορεί 
να «ανιχνεύσει» με συγκεκριμένες 
μεθόδους τα συναισθήματα του αν-
θρώπου – που συχνά είναι αρνητι-
κά, μη αποδεκτά από την κοινωνία, 
εγωκεντρικά, ανεπαρκή,  και δύ-
σκολα μπορεί να παραδεχθεί μόνος 
του ο άνθρωπος για τον εαυτό του. 
Παράλληλα ο σύμβουλος ανθοθε-
ραπείας πρέπει να βοηθήσει τον άν-
θρωπο ώστε συνειδητά να προσα-
νατολιστεί στην κατεύθυνση της 
βελτίωσης της ζωής του. 
 
Υπάρχουν πιθανότητες παρε-
νεργειών κατά τη διάρκεια της 
αγωγής;
Σαφώς όχι. Καμιά περίπτωση παρε-
νέργειας δεν υπάρχει. Τα ανθοϊάμα-
τα δεν είναι χημικά σκευάσματα με 
επικίνδυνες δραστικές ουσίες αλλά 
εκχύματα ανθέων διατηρημένα με  
φυσικό συντηρητικό το κονιάκ. Δεν 
δημιουργούν καμιά παρενέργεια και 
μπορούν άφοβα να τα λαμβάνουν 
με ασφάλεια άνθρωποι κάθε ηλικί-
ας, αλλά και οι ευαίσθητες ομάδες 
ανθρώπων, όπως τα νήπια, οι έγκυ-
ες, οι ηλικιωμένοι, οι πολυτραυμα-
τίες κλπ χωρίς κανένα απολύτως 
πρόβλημα.
 
Τα ανθοϊάματα αλληλεπιδρούν 
με άλλα φάρμακα;
Επειδή τα ανθοϊάματα δεν είναι χη-
μικά, η χρήση τους παράλληλα με 
άλλα φάρμακα δεν παρουσιάζει κα-
νένα πρόβλημα. Δεν εμποδίζουν τη 
δράση των άλλων φαρμάκων, αντί-
θετα πολλές φορές βοηθούν και 
προσφέρουν μεγαλύτερη ωφέλεια 
σ’ αυτά. Βοηθούν ακόμη στην μεί-
ωση των παρενεργειών των συμ-
βατικών φαρμάκων και κάνουν κα-
λύτερα ανεκτές πολλές φαρμακευ-
τικές θεραπείες. Γιαυτό άλλωστε η 
ανθοθεραπεία είναι συμπληρωμα-
τική πρακτική και δεν υποκαθιστά 
την κλασσική ιατρική.
 

Η ανθοθεραπεία έχει άμεσα ή 
μακροπρόθεσμα αποτελέσμα-
τα;
Αν επιλεγούν σωστά η αμεσότητα 
της δράσης τους είναι χαρακτηρι-
στική. Αν πάλι δεν γίνει σωστή επι-
λογή, τότε το άτομο που θα τα πά-
ρει δεν θα δει κανένα αποτέλεσμα. 
Η συνηθισμένη δοσολογία είναι με-
ρικές σταγόνες για 3-4 φορές την 
ημέρα. Η αγωγή μπορεί να δοθεί 
εφ΄άπαξ ή να διαρκέσει λίγες μέ-
ρες, μερικές εβδομάδες ή και σε κά-
ποιες περιπτώσεις χρόνια. Ανάλογα 
κάθε φορά με την περίπτωση. Στις 
περισσότερες όμως των περιπτώσε-
ων τα αποτελέσματα είναι άμεσα.
 
Ποιο είναι ο μέσος όρος του κό-
στους μιας ανθοθεραπευτικής 
αγωγής;
Αυτό εξαρτάται από τη διάρκεια της 
αγωγής. Σίγουρα όμως το κόστος 
δεν είναι μεγάλο και δεν συγκρίνε-
ται με τη φαρμακευτική αγωγή.

Ποιο πιστεύετε ότι είναι το μέλ-
λον της ανθοθεραπείας;
Η ανθοθεραπεία έχει και παρελθόν 
και παρόν αλλά και λαμπρό μέλλον. 
Ο άνθρωπος στρέφεται ολοένα και 
περισσότερο στις ήπιες και φυσικές 
μεθόδους θεραπείας και σε μεθό-
δους αυτοβοήθειας. Η συνεχώς αυ-
ξανόμενη επιδείνωση των συνθη-
κών ζωής του ανθρώπου στις μεγα-
λουπόλεις, το καθημερινό άγχος και 
το στρες, σε συνδυασμό με τις πα-
ρενέργειες των συμβατικών φαρ-
μάκων, οδηγούν ολοένα και περισ-
σότερους ανθρώπους στην έρευνα 
για εναλλακτικές πρακτικές και συ-
μπληρωματικές θεραπείες. Ολοέ-
να και περισσότεροι αναζητούν την 
ολιστική προσέγγιση στην επίλυση 
των προβλημάτων τους. Η ανθο-
θεραπεία σαν εναλλακτική ολιστική 
προσέγγιση της καλής ψυχοσωμα-
τικής υγείας έχει το μέλλον μπρο-
στά της.




