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TΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ;
Η Ομοιοπαθητική είναι μια θεραπευτική μέθοδος που πρώτος ο
Ιπποκράτης την ανέδειξε σαν επιστήμη και η οποία βασίζεται στη
χορήγηση της ουσίας εκείνης που μπορεί να παράγει συμπτώματα όμοια με αυτά που καλείται να θεραπεύσει.
Ο Σαμουήλ Χάνεμαν το 1814 ανακάλυψε τον τρόπο παρασκευής των Ομοιοπαθητικών
στοιχείων (φαρμάκων) με τη χρήση ουσιών από το φυτικό, ζωικό και ορυκτό βασίλειο,
από τις οποίες με διαδοχικές αραιώσεις αφαίρεσε τη χημική τους σύσταση. Στη συνέχεια,
με μηχανικές κρούσεις, ενίσχυσε την ενεργειακή τους δύναμη, καθιστώντας τις ακίνδυνες
αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Η πρώτη γραπτή αναφορά για την ομοιοπαθητική είναι
πανάρχαια, από το 1.400 π.Χ., και αναφέρει ότι ο Μελάμπους θεράπευσε τη στειρότητα
του Ιφίκλου με τη σκουριά του μαχαιριού από το οποίο είχε τραυματιστεί. ...(σελίδα 4-5)

Ψήφισμα σχετικά με το καθεστώς της μη συμβατικής ιατρικής.
τητη επιτυχία από ιατρική άποψη αλλά ταυτόχρονα σε κάποια ρήξη της σχέσης ιατρού - ασθενούς.
Οι κλάδοι της συμβατικής ιατρικής είναι πολυάριθμοι, είναι
αδύνατον να αναφερθούν όλοι. Εν πάση περιπτώσει
όμως έχουν ένα κοινό σημείο- δεν αναγνωρίζονται σε
διαφορετικούς βαθμούς από τις ιατρικές αρχές μολονότι
τα τελευταία χρόνια έγιναν προσπάθειες αφενός για να
αρθούν οι προκαταλήψεις περί αντιεπιστημονικότητας που
συνοδεύουν τους κλάδους αυτούς και αφετέρου, στην
πράξη, με χορήγηση από πλευράς ιατρών στους ασθενείς
τους συμπληρωματικών αγωγών που βασίζονται στους
κλάδους αυτούς. ....
(σελίδα 3)

Αιτιολογική Έκθεση
1. Εισαγωγή
Οι δημοσκοπήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνουν, το αυξανόμενο ενδιαφέρον των πολιτών για τη
μη συμβατική ιατρική. Στις χώρες για τις οποίες υπάρχουν
στατιστικές, η μη συμβατική ιατρική, χρησιμοποιείται από
το 20 έως 50% του πληθυσμού.
Το αυξανόμενο αυτό ενδιαφέρον οφείλεται σε απομυθοποίηση της συμβατικής ιατρικής της οποίας η εξαιρετική
τεχνολογική ανάπτυξη αντανακλάται σε μια αδιαμφισβή-

ΖΕΝ ΣΙΑΤΣΟΥ
Οι καταβολές
της σχολής του
Ζεν που κυριολεκτικά σημαίνει
“δια– λογισμός”
συνδέονται με την Κίνα και το βουδιστή
μοναχό Bodhidharma που γεννήθηκε το
440 μ.Χ. στη νότια Ινδία από Βραχμάνους γονείς και το 475 μ.Χ. εγκαταστάθηκε στην Κίνα.
Λέγεται ότι ο Bodhidharma αποσύρθηκε για 9 χρόνια στο
μοναστήρι Σόριν στην Κίνα και ότι όλο αυτό το διάστημα
παρέμενε ακίνητος στο κελί του ατενίζοντας τον τοίχο
απέναντι του.

Οι βασικοί παράμετροι της σχολής του Ζεν είναι η επικέντρωση στον εσωτερικό σιωπηλό διαλογισμό μέσω
του οποίου γίνεται εφικτός ο φωτισμός και η κάθαρση
της ψυχής. Τα τυπικά των ιερών κειμένων καθώς και οι
τελετουργικοί κανόνες στην εν λόγω σχολή αντιμετωπίζονται με αδιαφορία. Προοδευτικά στους κόλπους του
Ζεν παρουσιάστηκαν αποκλίσεις ώστε τον δέκατο αιώνα
να έχουν διαμορφωθεί 5 διαφορετικοί κλάδοι από τους
οποίους σημαντικότεροι ήταν το Λιν –τσι, - με την κύρια
ιδέα επικεντρωμένη στον αιφνίδιο φωτισμό της ψυχής -,
και το Τσάο’- Τουνγκ, κατά το οποίο η επίτευξη του ιδίου
στόχου επιτυγχάνεται μέσα από το μακροχρόνιο διαλογισμό. Κατά τον 12ο – 13ο αι. η σχολή του Ζεν μεταφέρθηκε στην Ιαπωνία - όπου επιβιώνει μέχρι σήμερα - η
διδασκαλία Λιν –τσι από τον μοναχό είναι, για να μεταλαμπαδευτεί στην συνέχεια από το ... (σελίδα 8-9)

Το επόμενο τεύχος θα κυκλοφορήσει στην
Ήπειρο και τη Λευκάδα τον Απρίλιο με 24
σελίδες, ποιό πλούσιο περιεχόμενο και
νέα θέματα:
• Το ψήφισμα της Ε.Ε. για την Εναλλακτική ιατρική.
• Ομοιοδυναμική καλλιέργεια (η Ομοιοπαθητική στα
φυτά).
• Ομοιοπαθητική και Οξείες περιπτώσεις.
• Περιπτώσεις ασθενών θεραπευμένων με την Ομοιοπαθητική μέθοδο.
• Ρεφλεξολογία (Συμπληρωματική Εναλλακτική Ιατρική)
• Τάι Τσί οι πλέον κατάλληλες τεχνικές και ασκήσεις για τη
συνολικότερη βελτίωση του ανθρώπου προέρχονται από
την αρχαία Κίνα.
• Τα Βότανα και τα μυστικά τους.
• Ιδρύθηκε η βουλή της Κοινωνίας των Πολιτών μην
μένετε απ’ έξω.
Και άλλα ενδιαφέροντα θέματα...
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Ευχαριστούμε θερμά τον Γεράσιμο Κατραμάδο
εκδότη της εφημερίδας Holistic Life που μας
παραχωρεί το δικαίωμα αναδημοσίευσης άρθρων
με εξαιρετικό ενημερωτικό ενδιαφέρον αναφορικά με τις εναλλακτικές και τις συμπληρωματικές Θεραπευτικές προσεγγίσεις.
Ευχαριστούμε τους ασθενείς που αναφέρθηκαν στα
αποτελέσματα των ευεργετημάτων της Ομοιοπαθητικής
θεραπευτικής δράσης συμβάλλοντας στην ενημέρωση
των ενδιαφερομένων και διάδοσης της Ομοιοπαθητικής Θεραπευτικής.
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ολική
ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση
του περιεχομένου του παρόντος εντύπου με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη (Ν.2121/1993) και τους κανόνες διεθνούς
δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Οι απόψεις όσων αρθρογραφούν δεν αποτελούν κατ΄
ανάγκη και τις θέσεις του εκδότη. Οι πληροφορίες που
παρέχονται δεν συνιστούμε να εφαρμόζονται αυτοβούλως ή να θεωρούνται ως πανάκεια. Σε καμία περίπτωση τα κριτικά σχόλια δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι
καταδικάζουν την συμβατική ιατρική επιστήμη. Αφορούν επισημάνσεις που αξίζουν την προσοχή και την
διερεύνηση από την Παγκόσμια Επιστημονική Ιατρική
Κοινότητα για την καλύτερη αντιμετώπιση του κοινού
μας στόχου, την εξάλειψη της προδιάθεσης προς την
ασθένεια.
Το επόμενο φύλλο θα κυκλοφορήσει στις 20
Απριλίου και εκτός Κέρκυρας στην Βορειοδυτική Ελλάδα (Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Λευκάδα).
Θα αναρτηθεί στήλη με τους θεραπευτές διαφόρων ειδικοτήτων στην Συμπληρωματική και
Εναλλακτική Ιατρική. Καλούμε όσους επισήμως
δραστηριοποιούνται στον χώρο της Εναλλακτικής Υγείας να μας καλέσουν Να τους συμπεριλάβουμε στη στήλη.
Μπορείτε να μας αποστέλλεται δημοσιεύματα
που συμβαδίζουν με το περιεχόμενο του περιοδικού. Οι συγγραφείς των δημοσιευμάτων πρέπει απαραιτήτως να υπογράφουν τα κείμενα και
να μας αποστέλλουν αριθμό τηλεφώνου για δυνατότητα επικοινωνίας. Η επιθυμία όσων δεν
θέλουν να δημοσιευτεί το όνομα ειναι σεβαστή
και μη κατακριτέα απο την έκδοση.
2

Το Υγείας Όραμα, είναι μια υποχρέωση απέναντι στην ευκαιρία που μου δόθηκε, να ζω και να αισθάνομαι. Είναι
επίσης μια ηθική υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία της
οποίας είμαι μέλος και στη φύση της ζωής που με διατηρεί παρέχοντας μου τα αναγκαία. Ο κόσμος αλλάζει,
πάντα άλλαζε και πάντα θα βρίσκεται σε μια αέναη κίνηση,
εγκαταλείποντας το παλιό και ανανεώνοντας τον εαυτό
του με το νέο. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο και
ό,τι αυτός δημιουργεί.
Τους τελευταίους αιώνες, μετά το Διαφωτισμό, ο άνθρωπος καβάλησε το άρμα της λογικής, του ορθού-λογισμού και της επιστήμης. Στην επιστήμη έχει εναποθέσει
τις ελπίδες του ανάγοντάς τη στο χώρο που άλλοτε κατείχε η θρησκευτική πίστη. Καταλήγοντας σήμερα στην
επιστημολατρεία αναζητούμε το ελιξίριο της ευτυχίας μέσα
από την επιστημονική έρευνα και τον οικονομικό πλούτο.
«Τώρα μεγαλώνει μια γενιά που νιώθει στο πετσί της αυτή
τη, φαινομενικά εξαιρετικά επιτυχή στρατηγική. Μια στρατηγική που της κληροδότησε μια λεηλατημένη γη, ένα περιβάλλον μολυσμένο, μια αμετάκλητα χαμένη ποικιλία
μορφών ζωής και που εγκαταλείπει όλο και περισσότερους ανθρώπους με το αίσθημα ότι είναι μόνοι και παραμένουν μόνοι σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο
απειλητικός»1.
«Αναζητούμε μια θεωρία ικανή να περιγράψει τις δυνάμεις της φύσης μέσα σε ένα ενιαίο και συνεκτικό πλαίσιο,
την αποκαλούμενη ενοποιημένη θεωρία πεδίου»2. Αποφεύγουμε να δούμε τη δυστυχία και την απομόνωση στην
οποία έχει περιέλθει η ζωή μας. Αποφεύγουμε να αναρωτηθούμε ποιο είναι αυτό το συναίσθημα που μας διακατέχει, ποια είναι τα κίνητρα που μας ωθούν και ποιες οι
προθέσεις που μας οδηγούν.
Χρησιμοποιώντας ο καθένας την υποκειμενική του λογική, χρυσώνουμε το χάπι του παραλόγου που έχει πάρει
απίστευτα μεγάλες και καταστροφικές διαστάσεις, τόσο
στις μεταξύ μας σχέσεις όσο και στη σχέση μας με το περιβάλλον, του οποίου αποτελούμε μέρος της έκφρασης
και της οντότητάς του.
Στις μέρες μας βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να
δραττόμαστε τους καρπούς των προηγούμενων γενεών.
Αναγνωρίζουμε ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι κάποιος ευθύνεται. Ακόμη δεν τολμάμε να αναγνωρίσουμε την
ανάγκη της δικής μας ευθύνης και συμμετοχής στην αλλαγή ρότας. Ίσως και να πρέπει να αλλάξουμε τις προθέσεις μας. Απειλούμαστε από την αλαζονεία και την
απληστία, ο εγωισμός έχει καταβάλει την ύπαρξή μας σαν
μεταδοτική ασθένεια η οποία έχει διανύσει όλα τα μεταστατικά στάδια, έχει εξαπλωθεί σε όλο μας το είναι. Είναι
προφανές ότι η θεραπεία μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν
ξεπεράσουμε τη φαινομενική μας αδυναμία και σταθούμε
θαρρετά ο καθένας μόνος του, απέναντι στην ύπαρξή του.
Γιατί η φύση, μας έδωσε όλα τα αναγκαία μέσα γι' αυτό το
σκοπό, είμαστε και συμμετέχουμε σε ένα θαύμα. Δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι κάναμε λάθος
που ορίσαμε τον εγωισμό ως το σημείο αναφοράς, παρότι
περιορίζει, καταπιέζει τις υγιείς προθέσεις μας.
Η Εναλλακτική Ιατρική θα είναι το επίκεντρο στο Υγείας
Όραμα χωρίς αυτό να θεωρηθεί είτε ότι προτείνεται ως

πανάκεια είτε ως καταδίκη της υπάρχουσας αλλοπαθητικής Ιατρικής.
Η αφυπνισμένη ηθική μπορεί να θέσει τα όρια εκείνου
που ασκεί την οποιαδήποτε μέθοδο. Το πρώτο χρέος του
καθενός μας -το αναγκαίο όσο ποτέ άλλοτε στο παρελθόν- είναι η αντικειμενική αξιολόγηση του εαυτού μας και
η φιλοσοφική-σκεπτικιστική αξιολόγηση της δράσης μας.
Είναι αναγκαία η αποδοχή και επανασύνδεση με τις διαχρονικές ηθικές αρχές και αξίες που έχει καλλιεργήσει ο
άνθρωπος βήμα βήμα στο χρόνο μέχρι σήμερα. Όπως
αναφέρει ο Μπλαίζ Πασκάλ στον πρόλογο για την πραγματεία περί του κενού «Εξ ου και χάρη σε ένα ειδικό πλεονέκτημα όχι μόνο κάθε άνθρωπος κάνει συνεχώς
βήματα μέρα με τη μέρα στη σφαίρα των επιστημών, αλλά
και όλοι οι άνθρωποι μαζί κάνουν μια συνεχή πρόοδο
όσο το σύμπαν μεγαλώνει σε ηλικία, γιατί με την αλλεπάλληλη διαδοχή των ανθρώπων συμβαίνει ότι και με τις
διαδοχικές ηλικίες σε έναν άνθρωπο. Πρέπει δηλαδή
όλους τους ανθρώπους, που διαδέχτηκαν ο ένας τον
άλλο στην πάροδο των αιώνων να τους θεωρήσουμε σαν
ένα και μόνο άνθρωπο που υπάρχει πάντα και μαθαίνει
συνεχώς...»3.
Η ενάρετη ζωή μόνο ενάρετους καρπούς μπορεί να
φέρει. Τα Εναλλακτικά θεραπευτικά συστήματα (Ομοιοπαθητική, Παραδοσιακή Κινέζικη και Ανθρωποσοφική
Ιατρική) αξιολογούν τη θεραπευτική βελτίωση κυρίως
μέσα από τη γενικότερη βελτίωση του ασθενή. Στην πρακτική θεραπευτική άσκηση εστιάζουμε κατά κύριο λόγο
στον ισορροπημένο ψυχισμό και την πνευματική ανάταση
και διαύγεια.
Η απαλλαγή από τα σωματικά πάθη ακολουθεί στη συνέχεια, δεδομένου ότι (κατά την ολιστική άποψη) οι σωματικές ασθένειες είναι αποτέλεσμα διαταραχών αυτών
των εσώτερων ενεργειακών οντοτήτων (συναισθημάτων
και νοητικών λειτουργιών).
Αν καταφέρουμε να αντικρίσουμε αυτό που μας αρρωσταίνει τότε είναι σαν να κλείνουμε τη «στρόφιγγα» που τρέφει
την ασθένεια. Τότε με υπευθυνότητα θα μπορεί ο καθένας
να προσεγγίσει το θεραπευτικό εκείνο σύστημα που θα συμβάλει ενισχύοντας θεραπευτικά την επιθυμία του.
Η πανάκεια, εάν υπάρχει, θα βρίσκεται στις προθέσεις μας
-και υπάρχει, αλλά είναι καλά κρυμμένη. Οι ίδιοι την κρύψαμε εκεί βαθιά και μόνο ο καθένας -για λογαριασμό της
δικής του ύπαρξης- μπορεί να την ανασύρει. Θα πρέπει
να εργαστούμε ακούραστα και η δύναμη που θα χρησιμοποιήσουμε θα είναι ανάλογη με το μέγεθος της επιθυμίας μας, όπως λέει και η αραβική παροιμία.
Εύχομαι το Υγείας Όραμα να συμβάλει στη διεύρυνση του
ορίζοντα και των προσπαθειών. Εύχομαι καλή συνέχεια
στο ταξίδι, με τη συνεκτική δύναμη της αγάπης που ενώνει τα πάντα και προσφέρει Ομορφιά και Ευτυχία στο
δρόμο μας. Και ας μοιάζει με Οδύσσεια, η Ιθάκη μας περιμένει, ας φτάσουμε σώοι και περισσότερο άνθρωποι.
1. Η Εξέλιξη της Αγάπης εκδ. Πολύτροπον.
2. Μπράιαν Γκριν, Το Κοσμικό Σύμπαν, εκδ. Ωκεανίδα.
3. Γιώργος Γραμματικάκης, Η Αυτοβιογραφία του Φωτός,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Βιογραφικό Σημείωμα του Χρήστου Κόντη
O Χρήστος Κόντης γεννήθηκε στη Θεσπρωτία το 1964. Από
23 ετών, και για λόγους υγείας, ασχολήθηκε με την
Εναλλακτική Θεραπευτική. Το 1996 ολοκλήρωσε τις
σπουδές του στο Σιάτσου και το Σοτάϊ στην Ευρωπαϊκή Σχολή
Σιάτσου, παρακολούθησε το Teacher Τraining και δίδαξε στην
εν λόγω σχολή. Το 2000 αποφοίτησε από το The School
of Homeopathy της Αγγλίας και το Ιπποκράτειο Κέντρο
Κλασσικής Ομοιοπαθητικής.
Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Συλλόγου Ομοιοπαθητικών
Ελλάδος, ο οποίος αποτελεί μέλος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Κλασικής Ομοιοπαθητικής (ECCH), αλλά και στην
ίδρυση της Ελληνικής Εταιρίας Σιάτσου, η οποία είναι
μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Σιάτσου (ESF). Υπήρξε
εμπνευστής και ιδρυτικό μέλος του Ελληνικού Συλλόγου
Φίλων της Εναλλακτικής Ιατρικής (ΕΣΦΕΘ) που ιδρύθηκε
στην Κέρκυρα το Μάρτιο του 2009. Ο ΕΣΦΕΘ ειναι μέλος
της νεο-ιδρυθείσας Βουλής της Κοινωνίας των Πολιτών.
Από το 1996 συμμετέχει σε αποστολές εντός και εκτός
Ελλάδος με την ανθρωπιστική οργάνωση «Γιατροί του
Κόσμου. Στην Κέρκυρα έχει διοργανώσει αρκετές

δραστηριότητες για την υποστήριξη της εν λόγω οργάνωσης.
Από το 2002 ζει και εργάζεται -ασκώντας την Ομοιοπαθητική
και το Σιάτσου- στην Κέρκυρα, διατηρώντας παράλληλα
γραφείο στην Αθήνα όπου δέχεται επίσης ασθενείς.
Το Μάρτιο του 2005 ίδρυσε το Κέντρο Εναλλακτικών
Θεραπευτικών Εφαρμογών (Κ.Ε.Θ.Ε.) στην Κέρκυρα.
Έχει συγγράψει πλήθος άρθρων αναφορικά με την
Ομοιοπαθητική (Εναλλακτική Θεραπευτική) και το Σιάτσου
(Συμπληρωματική Εναλλακτική Θεραπευτική). Το διάστημα
2007-09 συμμετείχε με επιλεγμένους μαθητές της σχολής
σε πρόγραμμα ανακούφισης των νοσηλευόμενων του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας στον Ξενώνα «Νίκος
Μώρος».
Το καλοκαίρι του 2008 δημιούργησε χώρο παροχής
Σιάτσου για την πρακτική εξάσκηση και ενθάρρυνση των
μαθητών του Κ.Ε.Θ.Ε. στην παραλία της Γλυφάδας και το
2009 επέκτεινε την δραστηριότητα στην παραλία του Αγίου
Γόρδη και του Κοντογιαλού στην Κέρκυρα, όπου η
εκπαίδευση των σπουδαστών συνδυάζεται με την προσφορά
ευεργετικού και χαλαρωτικού Σιάτσου στους παραθεριστές.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΜΗ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Αιτιολογική
Έκθεση
1. Εισαγωγή
Οι δημοσκοπήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνουν, το αυξανόμενο ενδιαφέρον των πολιτών
για τη μη συμβατική ιατρική. Στις χώρες για τις
οποίες υπάρχουν στατιστικές, η μη συμβατική ιατρική, χρησιμοποιείται από το 20 έως 50% του
πληθυσμού.
Το αυξανόμενο αυτό ενδιαφέρον οφείλεται σε
απομυθοποίηση της συμβατικής ιατρικής της
οποίας η εξαιρετική τεχνολογική ανάπτυξη αντανακλάται σε μια αδιαμφισβήτητη επιτυχία από ιατρική άποψη αλλά ταυτόχρονα σε κάποια ρήξη
της σχέσης ιατρού - ασθενούς.
Οι κλάδοι της συμβατικής ιατρικής είναι πολυάριθμοι, είναι αδύνατον να αναφερθούν όλοι. Εν
πάση περιπτώσει όμως έχουν ένα κοινό σημείοδεν αναγνωρίζονται σε διαφορετικούς βαθμούς
από τις ιατρικές αρχές μολονότι τα τελευταία
χρόνια έγιναν προσπάθειες αφενός για να αρθούν οι προκαταλήψεις περί αντιεπιστημονικότητας που
συνοδεύουν τους κλάδους αυτούς και αφετέρου, στην
πράξη, με χορήγηση από πλευράς ιατρών στους ασθενείς τους συμπληρωματικών αγωγών που βασίζονται
στους κλάδους αυτούς.
2. Η κοινοτική νομοθεσία
Κανείς δεν μας απαγορεύει να σκεφθούμε ότι τα συμφέροντα της φαρμακοβιομηχανίας επικράτησαν επί των
συμφερόντων των πολιτών. Πώς εξηγείται πράγματι το
γεγονός ότι δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να προσδιορίσουμε ειδική μεθοδολογία για τις κλινικές δοκιμές των
ομοιοπαθητικών φαρμάκων τη στιγμή που η συμβατική
μεθοδολογία αναγνωρίζεται ως ακατάλληλη; Πώς να
εξηγήσουμε επιπλέον το γεγονός ότι ο κανονισμός
2309/93 που ιδρύει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την
αποτίμηση των φαρμάκων δεν περιλαμβάνει τα ομοι-

οπαθητικά φάρμακα, τα ανθρωποσοφικά ή φυτοθεραπευτικά στις αποκεντρωμένες διαδικασίες έγκρισης.
3. Στόχος ο πλουραλισμός στην ιατρική
Είναι σαφές ότι για να νομιμοποιηθεί η διεργασία αναγνώρισης των κλάδων της μη συμβατικής ιατρικής, πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο:
να οργανωθεί ο διάλογος ανάμεσα στους πανεπιστημιακούς κύκλους και τους ειδικούς από κάθε κλάδο. Να
εφαρμοστούν προγράμματα πολύκλαδικής έρευνας
βάσει μεθοδολογίας που θα καθοριστεί από κοινού και

κατάλληλων κριτηρίων εγκυρότητας. Όταν γίνεται αισθητό από τον ασθενή κάποιο αποτέλεσμα που οφείλεται σε ομοιοπαθητικό προϊόν, σε κάποια τεχνική της
οστεοπαθητικής ή σε κάτι άλλο, δεν υπάρχει κατ' ανάγκη
άμεση αιτιότητα. Είναι επιπλέον απαραίτητες οι κλινικές
μελέτες, οι αποτιμήσεις αποτελεσμάτων θεραπευτικής
αγωγής καθώς και άλλες επιμέρους μελέτες ή ακαδημαϊκές έρευνες για να αναλυθεί το παρατηρούμενο γεγονός και η σχέση. Η υπόθεση είναι ότι ένα δεδομένο
ομοιοπαθητικό φαρμακευτικό προϊόν, ένας οστεοπαθητικός χειρισμός ή κάποια θεραπεία με βελονισμό παράγουν ένα αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα πρέπει να
μπορεί να αποδειχθεί.
...H αναγκαιότητα αυτή για απόδειξη του θεραπευτικού
αποτελέσματος δεν πρέπει πάντως να καταλήξει στη δημιουργία διακρίσεων ανάμεσα στους κλάδους της μη
συμβατικής ιατρική: πολυάριθμες έγκυρες ιατρικές πρα-

κτικές στο πλαίσιο της συμβατικής ιατρικής χαρακτηρίζονται έγκυρες βάσει γνωμοδότησης που εκδίδει το ιατρικό σώμα και όχι βάσει αυστηρών επιστημονικών
μελετών!... Παρ' όλα αυτά, είναι κατ' αρχήν σωστό να δηλώνει κανείς ότι η διάκριση ανάμεσα σε «επιστήμη» και
«μη επιστήμη» είναι λογική και ταυτόχρονα επιδέχεται
τροποποίηση. Στο βαθμό που αυξανόμενος αριθμός θεραπευτικών αγωγών και πλήρων συστημάτων καθίστανται έγκυρα από επιστημονική άποψη, παύουν να είναι «μη
ορθόδοξα» και περνούν στην καθημερινή πρακτική αφήνοντας πλέον τη σφαίρα των «μη συμβατικών»
θεραπειών. Στην πραγματικότητα, είναι ποίο
έξυπνο να μιλάει κανείς όχι για απλή και καθαρή ή αυστηρή διάκριση ανάμεσα σε «επιστήμη» και «μη επιστήμη»αλλά για ολόκληρο
φάσμα αντιλήψεων που κυμαίνονται μεταξύ
υποθέσεως αποδείξεων και παραδοχής, όπως
έχουμε διαπιστώσει επανειλημμένα σε όλη τη
διάρκεια της ιστορίας της επιστήμης.
4. Η κατάρτιση των πρακτικών γιατρών
Αυτοτελή ιατρικά συστήματα, όπως η ομοιοπαθητική, η ανθρωποσοφική ιατρική, η παραδοσιακή κινέζικη ιατρική ή η θεραπεία με φυσικά
μέσα για παράδειγμα είναι καταρχήν το ίδιο
εκτενή και πλήρη στην εφαρμογή τους με τη
συμβατική δυτική ιατρική, έστω και εάν τα πεδία
της παθολογίας και της θεραπευτικής που καλύπτονται
από τους διαφορετικούς αυτούς κλάδους της μη συμβατικής ιατρικής, δεν ταυτίζονται επακριβώς.
Άλλοι κλάδοι, όπως η ανακλασιοθεραπεία, η αρωματοθεραπεία, οι παραδοσιακές ανατολικές μαλάξεις, η ιριδολογία κ.λ.π. ασκούνται συμπληρωματικά προς
ευρύτερες θεραπευτικές τεχνικές, όπως η δυτική συμβατική ιατρική, η ομοιοπαθητική, η φυτοθεραπεία, η θεραπεία με φυσικά μέσα κ.λ.π. ή συμπληρώνοντας η μια
τεχνική την άλλη, και οι πρακτικοί γιατροί των κλάδων
αυτών δε διανοούνται εν γένει να ασκήσουν τη δραστηριότητα τους με πλήρη αυτονομία. Η διαγνωστική και οι
αρμοδιότητες που έχουν σχέση με αυτήν, πρέπει να περιορίζονται στην ερμηνεία των συμπτωμάτων ή των συνθηκών που εντοπίστηκαν ήδη από τους γενικούς
γιατρούς (της συμβατικής ή άλλης ιατρικής).
ΣΤΟ ΕΠΌΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ......

Μια σημαντική είδηση που δεν προβλήθηκε
Οι μισοί περίπου εκπρόσωποι των ιατρών στην
Ελλάδα είπαν «ΝΑΙ» στην Ομοιοπαθητική!
Οι μισοί περίπου εκλεγμένοι εκπρόσωποι όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας είχαν ψηφίσει υπέρ της επίσημης
αναγνώρισης της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής. Η αποδοχή της
Ομοιοπαθητικής από τόσο μεγάλη μερίδα ιατρών στην Ελλάδα, είναι εντυπωσιακή και μοναδική ακόμη και για τα μέχρι
τώρα ευρωπαϊκά δεδομένα. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της Ομοιοπαθητικής είδηση, η οποία
δημοσιεύτηκε μόνο στην Holistic Life προ δύο περίπου ετών
(τεύχος 17, Μάιος-Ιούνιος 2007). Τα δύο άλλα ομοιοπαθητικά έντυπα δεν την φιλοξένησαν ως τώρα στις στήλες
τους.
Εμείς θεωρούμε ότι επανέρχεται στην επικαιρότητα, αφού
στις μέρες μας δημοσιεύματα στον ημερήσιο τύπο επιχει-

ρούν να παρουσιάσουν την ομοιοπαθητική ως προωθούμενη από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εις βάρος «των
αδαών και των αφελών», ενώ την όποια θεραπευτική αξία
της αναγνωρίζουν, την αποδίδουν στο φαινόμενο placebo!
Και ενώ στα αυτιά μας ηχούν τα λόγια του R. Sankaran ότι
«πολλές δυνάμεις αντιτίθενται στην Ομοιοπαθητική... πρέπει
να ενωθούμε για να μην υπάρξει κίνδυνος», η είδηση ότι οι
μισοί σχεδόν από τους 200 εκλεγμένους εκπροσώπους όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας ψήφισαν υπέρ της ομοιοπαθητικής, αποκτά νέα βαρύτητα
για εμάς.
Η ψηφοφορία διεξήχθη μετά από εισήγηση του ψυχιάτρου κ.
Βαγγέλη Ζαφειρίου, ο οποίος ως εκλεγμένος εκπρόσωπος
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ο πρώτος στην Ιστορία
Ομοιοπαθητικός που εκλέχτηκε στο Δ.Σ. του Ι.Σ.Α.), πρό-

τεινε στη Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου να ζητήσει ο Π.Ι.Σ. (Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος)
επίσημα από την πολιτεία τη θεσμοθέτηση της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής στην Ελλάδα (νοσοκομεία, πανεπιστήμια
κ.λ.π.).
Γιατί άραγε την είδηση αυτή τα ομοιοπαθητικά έντυπα δεν
την προέβαλαν σε πρωτοσέλιδα άρθρα τους; Αυτοί που αντιτίθενται στην ομοιοπαθητική τι διαφορετικό θα έκαναν από
το να την αποσιωπήσουν; Ο κ. Ζαφειρίου έχει δημιουργήσει
Επιτροπή για την Ομοιοπαθητική στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Αναμένουμε και άλλες πρωτοβουλίες της Επιτροπής,
στην κατεύθυνση της επίσημης αναγνώρισης της Ομοιοπαθητικής, για να τις προβάλλουμε ως ωφέλιμες και ουσιώδεις.
Holistic Life Ιαν.2008 www.holisticlife.gr
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TΙ
ΕΙΝΑΙ
Η
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ;

Η Ομοιοπαθητική είναι μια θεραπευτική μέθοδος που πρώτος
ο Ιπποκράτης την ανέδειξε σαν επιστήμη και η οποία βασίζεται
στη χορήγηση της ουσίας εκείνης που μπορεί να παράγει συμπτώματα όμοια με αυτά που καλείται να θεραπεύσει.

Ο Σαμουήλ Χάνεμαν το 1814 ανακάλυψε τον τρόπο παρασκευής των Ομοιοπαθητικών στοιχείων (φαρμάκων) με τη χρήση ουσιών από το φυτικό, ζωικό και ορυκτό βασίλειο, από τις οποίες με διαδοχικές αραιώσεις αφαίρεσε τη χημική τους σύσταση. Στη
συνέχεια, με μηχανικές κρούσεις, ενίσχυσε την ενεργειακή τους δύναμη, καθιστώντας τις
ακίνδυνες αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικές.
Η πρώτη γραπτή αναφορά για την ομοιοπαθητική είναι πανάρχαια, από το 1.400 π.Χ.,
και αναφέρει ότι ο Μελάμπους θεράπευσε
τη στειρότητα του Ιφίκλου με τη σκουριά του
μαχαιριού από το οποίο είχε τραυματιστεί.

Ποια είναι η διαφορά της Ομοιοπαθητικής με την Ιατρική που
όλοι γνωρίζουμε;
Η συμβατική ιατρική δεν αντιμετωπίζει τον
άνθρωπο ως ενιαία οντότητα αλλά σαν μηχανή αποτελούμενη από διαφορετικά εξαρτήματα. Η αντιμετώπιση εστιάζει στα
σωματικά συμπτώματα (και όχι στη βαθύτερη
αιτία τους) και πραγματοποιείται με τη μέθοδο της καταστολής (καταπίεσης). Η
συμβατική επιστήμη δηλαδή δεν
αναγνωρίζει ότι το σώμα μας εκδηλώνει την παθολογία στην προσπάθεια αποσυμφόρησης του συναισθηματικού κόσμου, η διατάραξη της
ισορροπίας του οποίου αποτελεί το βαθύτερο αίτιο της σωματικής ασθένειας. Με βάση τις προτεραιότητες που ο ίδιος ο οργανισμός θέτει, η ισορροπία του συναισθηματικού επιπέδου μας είναι ό,τι πιο σημαντικό για τη
διατήρηση μιας αρμονικής σχέσης του οργανισμού μας με τη φύση. Για να
κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία του, αρκεί να σκεφτούμε π.χ. ότι ο
συναισθηματικός πόνος είναι τόσο ισχυρός που αρκετοί συνάνθρωποι μας
έχουν βάλει τέλος στην ζωή τους κάτω από το βάρος της συναισθηματικής πίεσης, κάτι που δεν συμβαίνει με τον σωματικό πόνο.
Αναγνωρίζοντας την «παρά την φύσιν» χημική κατασταλτική δράση που
εξαπολύεται ενάντια στο σώμα μας με τη χορήγηση συμβατικών φαρμάκων, δεν θα έπρεπε να αναρωτιόμαστε γιατί σήμερα υπάρχει τέτοια
έξαρση των χρόνιων ανίατων ασθενειών που όλο και πιο συχνά εμφανίζονται ακόμα και από την παιδική ηλικία. Ωστόσο η συμβατική ιατρική καταλαμβάνει το χώρο της και κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη
σε αρκετές περιπτώσεις. Η θετική διάθεση για συνεργασία των δύο συστημάτων θα είχε να επιδείξει τα καλύτερα δυνατά οφέλη και οι σημερινοί
γιατροί στην πλειοψηφία τους αναγνωρίζουν αυτή την ανάγκη. Για την Ομοιοπαθητική Αντίληψη «δεν υπάρχουν ασθένειες αλλά Άνθρωποι που ασθενούν»,
όπως διατύπωνε ο ιδρυτής της Σαμουήλ Χάνεμαν, ή, όπως είχε ειπωθεί πολύ
νωρίτερα, «αν θέλεις να θεραπεύσεις έναν άνθρωπο θεράπευσε πρώτα την ψυχή
του» (Πυθαγόρας).
Ο κάθε άνθρωπος είναι ένας ξεχωριστός κόσμος που τον συνθέτουν
τρία επίπεδα, το σωματικό, το συναισθηματικό και το νοητικό. Στόχος
του οργανισμού είναι να προστατευθεί το επίπεδο που διαδραματίζει
σημαντικότερο ρόλο. Όταν υπάρχει μια εσωτερική διαταραχή, ο οργανισμός
μας θυσιάζει τα λιγότερο σημαντικά μέρη του προκειμένου να εξοικονομήσει
την ενέργεια που του χρειάζεται, αρχίζοντας από την επιφάνεια του σώματος
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(δέρμα). Στη συνέχεια η διαταραχή, αν δεν αποκατασταθεί, κατευθύνεται προς το εσωτερικό, οδηγώντας στην προσβολή του ψυχικού και νοητικού επιπέδου.

Πώς παρεμβαίνει θεραπευτικά ο Ομοιοπαθητικός;
Ο Ομοιοπαθητικός παρατηρεί και αφουγκράζεται με προσοχή το σύνολο των συμπτωμάτων του ανθρώπου και με τη βοήθεια ενός λεπτομερέστατου ιστορικού προσπαθεί
να εντοπίσει την κατάλληλη θεραπευτική ουσία, το λεγόμενο Όμοιο-Πάθος, που δεν
είναι ίδιο για τον καθέναν μας αλλά επηρεάζεται από τα ατομικά χαρακτηριστικά, τις προσωπικές ιδιαιτερότητες και τα σωματικά συμπτώματα που χαρακτηρίζουν τον κάθε πάσχοντα. Τα χαρακτηριστικά αυτής της ουσίας μπορεί να προέρχονται από μια
κληρονομική προδιάθεση ή να μας επηρεάζουν από την εμβρυακή κατάσταση (π.χ. κάποιο σοκ της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη) και να μας ακολουθούν σε όλη τη διάρκεια
της ζωής μας. Μπορεί επίσης να τα αποκτήσουμε μετά από ψυχικές εντάσεις, κακή διατροφή, σωματική καταπόνηση, χρήση χημικών φαρμάκων, χρήση ναρκωτικών ουσιών
κ.ά.
Τα συμπτώματα που βλέπουμε να εμφανίζονται δεν είναι η ασθένεια, όπως
συνηθίζεται να λέγεται, αλλά η αντίδραση του αμυντικού μηχανισμού (ανοσοποιητικό σύστημα). Λαμβάνοντας την ΟΜΟΙΑ ουσία (σε ενεργειακή υφή,
αφού το μέρος που πάσχει δεν αποτελείται από υλικά στοιχεία) ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ
η θεραπευτική δύναμη. Για να το κατανοήσουμε καλύτερα αυτό, πρέπει να σκεφτούμε ότι το συναισθηματικό και ψυχικό επίπεδο, όταν πάσχουν, δεν μπορούν να θεραπευτούν με τη χρήση υλικής φαρμακευτικής ουσίας, γιατί τα ίδια δεν αποτελούνται
από ύλη, άρα είναι απροσπέλαστα σε αυτήν. Μόνο οι ουσίες που είναι συντονισμένες σε
ενεργειακό επίπεδο με την νόηση και το συναίσθημά μας μπορούν να ασκήσουν αποτελεσματική επίδραση σε αυτά τα άυλα επίπεδα. Και μόνο τότε ο μηχανισμός αυτοθεραπείας που διαθέτει ο οργανισμός μας, μηχανισμός που είναι και ο πλέον
αποτελεσματικός, ενεργοποιείται και εξομαλύνει τις διαταραχές αποκαθιστώντας την
υγεία.

Είναι προληπτική αγωγή η Ομοιοπαθητική;
Η αξία οποιασδήποτε θεραπευτικής προσέγγισης βρίσκεται στην πρόληψη. Σε περιόδους όπου νιώθουμε αυξημένη ένταση ή γενικότερα παρατηρούμε ότι
κάτι έχει διαφοροποιηθεί αρνητικά μέσα μας ή στη ζωή μας, καλό είναι να
επισκεπτόμαστε έναν ομοιοπαθητικό.
Καλό θα ήταν επίσης να αναζητήσει κανείς την Ομοιοπαθητική
όταν το πρόβλημα βρίσκεται στην αρχή ακόμη της έκφρασής
του. Διότι όταν το πρόβλημα σωματοποιείται πλέον (εκδηλώνεται δηλαδή ως σωματική ασθένεια) η προϋπάρχουσα συναισθηματική κατάσταση -που αποτελεί και τον γενεσιουργό
παράγοντα- έχει εδραιωθεί ήδη στον οργανισμό από καιρό.
Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής σταδιακά έχει χάσει την οξυδέρκειά
του, έτσι θεωρεί ότι η αρνητική αίσθηση, από την οποία νιώθει ότι κυριαρχείται, είναι και η δεδομένη ιδιοσυγκρασιακή του πραγματικότητα (πιστεύει δηλαδή λαθεμένα ότι «έτσι είναι» ο χαρακτήρας του).
Αν μάλιστα στη συνέχεια καταφύγει στα χημικά φάρμακα για να αντιμετωπίσει τη σωματική ασθένεια, το σώμα δηλητηριάζεται, δεδομένου
ότι ο οργανισμός αντιστέκεται στην καταστολή. Αν επιμένουμε να καταστέλλουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο το
έργο της αυτοθεραπευτικής διαδικασίας, που επιτυγχάνεται με την ενίσχυση της
ζωτικότητας του οργανισμού από το «Όμοιον Πάθος» (το ομοιοπαθητικό φάρμακο). Όλα αυτά όμως μπορούν να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη ευκολία
από τον ομοιοπαθητικό θεραπευτή, αν αντιμετωπιστούν εγκαίρως.

Σε ποιες περιπτώσεις θα προτείνατε Ομοιοπαθητική θεραπεία;
Μπορούν να θεραπευτούν πάρα πολλές παθήσεις. Πρόκειται για όλες τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο οργανισμός μπορεί να επανέλθει στην αρχική υγιή

κατάσταση, εφόσον του παρέχουμε την ενέργεια που
χρειάζεται για το σκοπό αυτό. Μόνο η ανεπανόρθωτη
φθορά οργάνων και γενικότερα οι ανεπιστρεπτί οργανικές
και ιστικές αλλοιώσεις, όπως συμβαίνει στα τελευταία
στάδια των χρόνιων νοσημάτων, δεν μπορούν να αποκατασταθούν.
Τις περισσότερες φορές μετά τη λήψη του φαρμάκου και μαζί με την υποχώρηση του συμπτώματος που μας οδηγεί στον θεραπευτή, αρκετοί
ασθενείς παρατηρούν ότι έχουν υποχωρήσει και
άλλα συμπτώματα τα οποία υπήρχαν σε χαμηλότερη ένταση. Αυτό είναι η απόδειξη ότι το Όμοιον
Πάθος δεν εστιάζει στο σύμπτωμα αλλά βελτιώνει το σύνολο του οργανισμού. Φυσικά η Ομοιοπαθητική δεν μπορεί να διορθώσει ένα κάταγμα ή να υποκαταστήσει
κάποιες βαριές χειρουργικές επεμβάσεις, συμβάλλει
όμως δυναμικά συντομεύοντας το χρόνο αποκατάστασης.

να υπακούει στις αρχές και τους νόμους της Ομοιοπαθητικής μεθόδου και όχι σε έναν επιβλαβή για τον πάσχοντα
συναισθηματισμό ή στην ανάγκη του ιδίου για οικονομικές απολαβές. Αυτό που ταλανίζει την ανθρωπότητα σήμερα είναι οι χρόνιες ασθένειες που συνεχώς αυξάνονται,
με την κατάθλιψη σταδιακά να κυριαρχεί, σαν αποτέλεσμα της απώλειας των ηθικών αξιών, της συναισθηματικής μας αλλοτρίωσης και απομόνωσης.

Υπάρχει κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε για
τα Ομοιοπαθητικά φάρμακα;
Τα Ομοιοπαθητικά σκευάσματα, λόγω της ενεργειακής
τους υφής είναι πολύ ευαίσθητα. Γι’ αυτό η λήψη τους
πρέπει να γίνεται το πρωί 30 λεπτά πριν το πρωινό, όταν
το στομάχι είναι άδειο, αφού έτσι δεν καταστρέφονται οι
ιδιότητες τους από τις οσμές των τροφών (αντιδότηση).
Τα σκευάσματα δεν πρέπει να εκτίθενται στον ήλιο, τη
ζέστη, την υγρασία, το κρύο, σε μέρη που υπάρχουν έντονες οσμές ή κοντά στην ακτινοβολία των κινητών και
ασύρματων τηλεφώνων.
Επίσης ο ασθενής πρέπει να αποφεύγει να έρχεται σε
επαφή με συγκεκριμένες ουσίες που εμποδίζουν, αναστέλλουν ή σταματούν τη δράση των Ομοιοπαθητικών
φαρμάκων (αντίδοτα), όπως είναι η καφεΐνη, η μέντα, η
καμφορά, η ναφθαλίνη, το νέφτι και γενικότερα να προσπαθήσει να απαλλαγεί από εμμονές με τις έντονες γεύσεις.

Πώς παρασκευάζεται ένα Ομοιοπαθητικό
φάρμακο;

υφίστανται καμιά χημική επεξεργασία και λόγω της ενεργειακής τους υφής δρουν κυρίως ως ποιότητα και όχι σαν
ποσότητα. Δεν περιέχουν ούτε ίχνος της αρχικής
τους ουσίας και δεν
παρουσιάζουν καμία
παρενέργεια, ενώ η
αυξημένη δραστικότητά τους είναι γεγονός αναμφισβήτητο.
Η συνεχής αραίωση της
ουσίας καθιστά το Ομοιοπαθητικό Φάρμακο
αβλαβές. Η δόνηση με
μηχανικό τρόπο, ταυτόχρονα με την αραίωση,
επιτρέπει στο φάρμακο
να συντονίζεται με τα
βαθύτερα και αόρατα
για την αισθητική αντίληψη της όρασης στρώματα του ανθρώπου (συναισθηματικό-νοητικό) και να δρα
δυναμικά στα επίπεδα αυτά.

Αρκετοί ισχυρίζονται ότι αυτό που δρα θεραπευτικά είναι η αυθυποβολή;
Αυτό δεν αληθεύει διότι με την Ομοιοπαθητική θεραπεύονται με επιτυχία βρέφη που δεν είναι δυνατόν να επηρεάστηκαν από μία επίδραση placebo. Το ίδιο καλά
αποτελέσματα έχει η ομοιοπαθητική στα ζώα, αλλά και
στα φυτά, όπως αποδεικνύουν πειράματα που γίνονται
σε αυτόν τον τομέα.

Οι αρχικές ουσίες που χρησιμοποιούνται μπορεί να προέρχονται από φυτά, ορυκτά ή ζώα. Οι ουσίες αυτές δεν

Τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος όταν κάνει
Ομοιοπαθητική θεραπεία;
Ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει ότι συχνά στις χρόνιες περιπτώσεις τις πρώτες ημέρες μετά τη λήψη
του φαρμάκου μπορεί να εμφανιστεί μια ελαφρά
επιδείνωση των συμπτωμάτων και κυρίως εκείνων που βρίσκονται σε καταστολή. Το γεγονός αυτό
δεν πρέπει να τον ανησυχήσει, διότι οφείλεται στον τρόπο
που δρουν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα. Όπως προαναφέραμε, στις συμβατικές θεραπείες ο οργανισμός αντιστέκεται στην κατασταλτική αγωγή, συνεπώς την
αντιμετωπίζει σαν απειλή, άρα η όποια βελτίωση είναι φαινομενική και επιβαρύνει τον οργανισμό μέσω της καταπίεσης που του ασκεί. Είναι εύκολο να αντιληφθούμε ότι
η αυτοθεραπευτική διαδικασία θα αρχίσει να λειτουργεί
μόνο αν ο οργανισμός απαλλαγεί από την πιο πρόσφατη
παθολογία, η οποία είναι η καταστολή μέσω των φαρμάκων. Έτσι παρατηρείται μία έξαρση των συμπτωμάτων
που κατέστειλαν τα συμβατικά φάρμακα, αυτό που θα λέγαμε θεραπευτική αντίδραση, που είναι προσωρινή και
απαραίτητη για την αποθεραπεία του πάσχοντος. Οπωσδήποτε πάντως σε αυτές τις περιπτώσεις ο ασθενής θα
πρέπει να ενημερώνει το θεραπευτή του και να μην καταλήγει μόνος του σε απλοϊκά συμπεράσματα.
Η Ομοιοπαθητική, παρότι είναι απλή στην κατανόηση,
είναι πολύ δύσκολη στην εφαρμογή της. Το πιο δύσκολο
μέρος της αφορά την υπομονή του θεραπευτή, που
συχνά μπορεί να απειλεί και τη σχέση του με τον ασθενή,
καθώς ο τελευταίος πολλές φορές μπορεί να είναι πιεστικός για την αποκατάστασή του. Ο θεραπευτής πρέπει

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι
Θεραπευτές που ασκούν την Ομοιοπαθητική;
Η εκπαίδευση και κατάρτιση του ομοιοπαθητικού θεραπευτή πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται
από την Ευρωπαϊκή Ομοιοπαθητική Ομοσπονδία (European Council for Classical Homeopathy). Παγκοσμίως
η Ομοιοπαθητική είναι ανεξάρτητος θεραπευτικός κλάδος και ασκείται από πτυχιούχους -ιατρούς και μη- με
συγκεκριμένα κριτήρια σπουδών. Αυτοί που την καταξιώνουν είναι εκείνοι που την κατανοούν, ασχολούνται
επιμελώς με τους ασθενείς τους, και την ασκούν αυτούσια.
Χρήστος Κόντης, Κλασική Ομοιοπαθητική
www.kethe.gr e-mail:olistic@otenet.gr
Τηλ. 26610 22551 – Κιν. 6977 980265

«ΤΑ ΟΜΟΙΑ ΤΟΙΣ ΟΜΟΙΟΙΣ
ΕΙΣΙΝ ΙΑΜΑΤΑ»
ΙππΟκράτης (460-370 π.Χ.)
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Σχόλια ασθενών που ακολουθούν
Ομοιοπαθητική θεραπεία
Η ομοιοπαθητική ήταν η σωτηρία μου

Το όνομά μου είναι Ι.Α. και θέλω να μοιραστώ την εμπειρία από την περιπέτεια της υγείας μου.
Τριάντα πέντε χρόνια υπέφερα από χρόνιο βρογχικό άσθμα. Πέρασα πολύ δύσκολα χρόνια,
τουλάχιστον μία φορά το μήνα επισκεπτόμουν το νοσοκομείο Σωτηρία με κρίσεις άσθματος
και μου χορηγούσαν οξυγόνο. Έπαιρνα καθημερινά πολλά αντιβιοτικά, κορτιζόνη κ.α. φάρμακα. Το νοσοκομείο είχε καταντήσει το δεύτερο σπίτι μου. Εκτός από αυτά, υπέφερα από
κατάθλιψη, οστεοπόρωση, οστεοαρθρίτιδα, αυχενικό κ.α. Πριν από έξι χρόνια ήρθε και ο
καρκίνος του μαστού που χειρουργήθηκα δύο φορές. Μέχρι που έμαθα για την ομοιοπαθητική και την ακολούθησα. Συνάντησα πολύ διαφορετική αντιμετώπιση στα προβλήματα
υγείας μου αλλά και πιό ανθρώπινη αντιμετώπιση και συνεργασία από μέρους του ομοιοπαθητικού μου. Η θεραπεία ήταν αποτελεσματική, άρχισε πριν από πέντε χρόνια και από τότε
δεν έχω ξαναπάρει χημικά φάρμακα. Η ομοιοπαθητική ήταν η σωτηρία μου και ο ομοιοπαθητικός μου βρίσκεται πάντα δίπλα μου όταν τον χρειάζομαι. Προτείνω ανεπιφύλακτα σε
όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας να δοκιμάσουν την ομοιοπαθητική.
Ι.Α.

Πώς επέλεξα την ομοιοπαθητική θεραπεία

Την άνοιξη, ο γιος μου (8 ετών), ένα μήνα μετά από χρήση 5 πακέτων πενικιλίνης, αρρώστησε και πάλι από πυώδη αμυγδαλίτιδα (συνέβη πολλές φορές τα τελευταία 2 χρόνια). Τότε
αποφάσισα να βρω λύση στην ασθένεια του, εκτός της παραδοσιακής ιατρικής. Δεν ήθελα
να πιστέψω ότι η μόνη λύση ήταν να αφαιρεθούν οι αμυγδαλές του. Γι’ αυτό αποφάσισα να
ακολουθήσω την ομοιοπαθητική θεραπεία. Πολύ ευχάριστα με εξέπληξε η συνέντευξη, ποτέ
πριν κανείς δεν μας ρώτησε τόσο πολλά πράγματα. Μετά από μία απλή φαρμακευτική αγωγή
(2 κάψουλες ομοιοπαθητικών ουσιών) το πρόβλημα που τόσο μας ταλαιπωρούσε, λύθηκε
με τον καλύτερο και γρηγορότερο τρόπο. Δεν έχω μεγάλη εμπειρία της αποτελεσματικότητας της ομοιοπαθητικής θεραπείας, αλλά κρίνοντας από τις συνήθεις ασθένειες των παιδιών καθώς και τις δικές μου (κρυολογήματα, βήχας, πονοκέφαλος, πονόλαιμος κ.λ.π.)
διαπίστωσα ότι είναι μια αποτελεσματική και γρήγορη θεραπεία. Τελειώνοντας θα ήθελα
πραγματικά να ευχαριστήσω τον ομοιοπαθητικό μου ο οποίος με την επαγγελματική του ευσυνειδησία με βοήθησε να κατανοήσω τον τρόπο λειτουργίας των θεραπευτικών λύσεων της
ομοιοπαθητικής.
Εύα Αυλωνίτη

Πως πήρα την απόφαση ότι δεν θα ξαναδώσω χημικές ουσίες στο
παιδί μου

Η κόρη μου είναι 10 ετών. Από δύο χρονών και για επτά χρόνια μπαινοβγαίναμε στο νοσοκομείο Παίδων με κρίσεις ασθματικής βρογχίτιδας. Η δύσπνοια αντιμετωπιζόταν με κορτιζόνη
και άλλα εισπνεόμενα. Όταν τα σταματάγαμε μετά από μερικές μέρες υποτροπίαζε και τρέχαμε πάλι στο νοσοκομείο και ξανά τα ίδια από την αρχή. Κανείς δεν είχε να προσφέρει τίποτε περισσότερο για την ταλαιπωρία που περνούσε το παιδί μας και εμείς μαζί του.
Πριν από πέντε χρόνια άκουσα πρώτη φορά για την ομοιοπαθητική. Λόγο της άγνοιας που
είχα δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία, δεν το ξανασκέφτηκα μέχρι πριν από ένα χρόνο, τον
Οκτώβρη του 2008. Η κόρη μου τότε έπαθε για πολλοστή φορά κρίση δύσπνοιας
και ο παιδίατρος της έδωσε κορτιζόνη, εισπνεόμενα και άλλα φάρμακα για πολλές μέρες. Αυτή ήταν η στιγμή που ξύπνησα και πήρα την απόφαση ότι δεν θα
ξαναδώσω χημικές ουσίες στο παιδί μου.
Ρώτησα άτομα που ήδη έκαναν ομοιοπαθητική, ενημερώθηκα από το διαδύκτιο και επισκεφτήκαμε έναν ομοιοπαθητικό. Ήταν πιο εύκολο από ότι το φανταζόμασταν. Τα φάρμακα τα
είχαν τα περισσότερα φαρμακεία και η χρήση τους ήταν πιο εύκολη από το να ξυπνάμε κάθε
τέσσερις η έξη ώρες και να της δίνουμε εισπνεόμενα.
Τις πρώτες ημέρες οι κρίσεις εντάθηκαν όπως μας προετοίμασε και ο ομοιοπαθητικός λόγω
της φαρμακευτική καταστολής που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Το πρώτο βράδυ είχε έξαρση,
ανησύχησα, πήρα το παιδί μου στο Παίδων και ζήτησα να μη χορηγήσουν κορτιζόνη γιατί
κάνει ομοιοπαθητική. Εκεί κατάλαβα πως θα πρέπει να βρω πολύ δύναμη να αντιμετωπίσω
από τη μια, την κατάσταση του παιδιού μου και από την άλλη, τους γιατρούς που με αντιμετώπιζαν εχθρικά διότι χρησιμοποιούσαμε ομοιοπαθητικά φάρμακα. Με έκαναν να νιώσω
πολύ άσχημα που ακολουθούσα ομοιοπαθητική αγωγή. Μου ζήτησαν να υπογράψω χαρτί
ότι φέρω την ευθύνη για το παιδί μου αν επέμενα να μην της χορηγήσουν κορτιζόνη. Την επόμενη μέρα παρότι οι γιατροί ήταν πιεστικοί και κινδυνολογούσαν σε βάρος της υγείας του
παιδιού μου τηλεφώνησα στον ομοιοπαθητικό ο οποίος της χορήγησε ένα ομοιοπαθητικό
φάρμακο. Απο την ίδια ημέρα το παιδί μου βελτιώθηκε, την επόμενη ημέρα οι εξετάσεις ήταν
πολύ καλύτερες και πήραμε εξιτήριο. Στον ίδιο θάλαμο ήτανε και άλλα παιδιά με ανάλογα
προβλήματα που η βελτίωσή τους ήταν πολύ αργή σε σχέση με το δικό μας.
Έχω ένα χρόνο να χρησιμοποιήσω στο παιδί μου κορτιζόνη, αντιβίωση η άλλα χημικά φάρμακα. Οι ασθματικές κρίσεις δεν επαναλήφθηκαν, η υγεία της έχει βελτιωθεί και η ανάπτυξη
της εξίσου.
Στον δυτικό κόσμο επί πολλά χρόνια χρησιμοποιείται η ομοιοπαθητική. Στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης. Τα οικονομικά συμφέροντα είναι επικρατέστερα της υγείας, γι’ αυτό και οι αρμόδιοι στο χώρο διαιωνίζουν ένα κλίμα
δυσπιστίας. Δεν μπορεί να μην γνωρίζουν, επιστήμονες είναι, σε νοσοκομείο
εργάζονται και συνέχεια βλέπουν περιπτώσεις σαν του παιδιού μου. Αναφέρεις
την ομοιοπαθητική και σε κοιτάζουν υποτιμητικά, παράξενα, την ίδια στιγμή που
στην Ευρώπη υπάρχουν ειδικά τμήματα ομοιοπαθητικής στα περισσότερα νοσοκομεία, Η Βασιλική οικογένεια της Αγγλίας δέχεται ομοιοπαθητική αγωγή περισσότερο από 100 χρόνια.
Προσωπικά υπέφερα από αλλεργίες, αμυγδαλίτιδα, δερματοπάθειες και άλλα. Κάθε χρόνο
έπαιρνα αντιβιώσεις, κρέμες κορτιζόνης και πολλά άλλα φάρμακα. Πρόσφατα άρχισα και
εγώ Ομοιοπαθητική και είμαι πολύ καλύτερα, δεν έχω την αλλεργική ευαισθησία στο λαιμό
μου ούτε άλλες ενοχλήσεις, νιώθω πιο δυνατή και δεν έχω τις παρενέργειες που είχα όταν
έπαιρνα όλα αυτά τα φάρμακα.
Ευχαριστώ το θεό που βρέθηκε μπροστά μου το σωστό άτομο και με ενημέρωσε πριν φορτωθούμε και άλλα φάρμακα που ούτε μας θεράπευαν αλλά και κανείς δεν γνώριζε ποια θα
ήταν μακροπρόθεσμα τα αποτελέσματά τους.
Nάστη Kατερίνα
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BΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ
Η πρώτη επίσκεψη του Νικήτα ήταν στις 16-9-2005 σε ηλικία 15 ετών. Συνοδευόταν από
την μητέρα του, μια πληθωρική κυρία τόσο στο σώμα όσο και στις εκφράσεις της γενικότερα.
Κατά την διάρκεια της επίσκεψης ο Νικήτας άρχισε να περιγράφει το πρόβλημά του. Σύντομα η μητέρα πήρε το λόγο αναφέροντας την περίπτωση του γιου της από τη δική της τοποθέτηση. Συχνά ο Νικήτας προσπαθούσε δειλά να παρέμβει αλλά οι αντιδράσεις της δεν
του δίνανε περιθώρια επιλογής. Δεν ήταν απόλυτη ούτε έμοιαζε να μην τον εμπιστεύεται,
έμοιαζε ανήσυχη για την υγεία του παιδιού της και ήθελε να δώσει όσο γίνεται καλύτερα τις
σωστές πληροφορίες. Ήταν αυτό που στην καθομιλουμένη θα λέγαμε “με την ψυχή στο
στόμα”. Η ίδια έλεγε, επέμενε να ακολουθήσουν την ομοιοπαθητική γιατί μετά από μια επείγουσα εγχείρηση σκωληκοειδίτιδας πριν 3 χρόνια ο γιος της δεν επανήλθε στην προηγούμενη κατάσταση υγείας.
Όταν ο Νικήτας ήταν 6 ετών οι γονείς του διέλυσαν το γάμο τους. Οι καυγάδες μεταξύ τους
ήταν συχνοί και έντονοι, οι φωνές τους δεν τον αφήνανε να κοιμηθεί. Μαζί του ήταν καλοί
και φιλικοί. Αποφάσισαν να μένει με τη μητέρα του αλλά ο ίδιος θα προτιμούσε να ζει με τον
πατέρα του.
Ήταν ευτραφής και είχε μέτριο ύψος για την ηλικία του. Είχε κυρτούς ώμους με ελαφριά κύφωση (καμπούρα), λιγδιασμένα μαλλιά και λιπαρό πρόσωπο. Ανέδυε μια έντονη δυσάρεστη οσμή που έμοιαζε σαν να είχε περισσότερο από μια εβδομάδα να κάνει μπάνιο. Με
πληροφόρησε ότι έκανε μπάνιο δύο φορές την ημέρα. Τον ενοχλούσε πολύ η ζέστη, βασανιζόταν, αντιπαθούσε το καλοκαίρι γι’ αυτό το λόγο απολάμβανε τη θερμοκρασία του χειμώνα. Ήταν ακατάστατος με τα πράγματά του και χαοτικός. Πηγαίνει σε μουσικό σχολείο και
παίζει πιάνο, φλάουτο, ούτι, και ταμπουρά, επέλεξε να μάθει όλα αυτά τα όργανα γιατί εκεί
έβρισκε διέξοδο διαφυγής και εκτόνωσης. Δεν είχε φίλους, θεωρούσε ανώριμα τα παιδιά της
ηλικίας του. Τα βράδια δεν θέλει να μένει μόνος του στο σπίτι γιατί φοβάται, γενικά είναι ανήσυχος και χωρίς αυτοεκτίμηση. Σε ηλικία δέκα ετών είχε αϋπνίες, η μητέρα του τον πήγε σε
ψυχολόγο και το ξεπέρασε. Όταν έχει διαγώνισμα στο σχολείο νοιώθει σφίξιμο στην κοιλιά
και βγάζει άφθες στη γλώσσα από το άγχος. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τρώει συνέχεια τα νύχια του.
Αποφεύγει να με κοιτάζει στα μάτια, όχι από ντροπαλότητα, μοιάζει περισσότερο με έλλειψη
αυτοπεποίθησης και πληγωμένης περηφάνιας. Μοιάζει σαν να αγωνίζεται να διατηρήσει την
ελπίδα βελτίωσης της συνολικής του υγείας και έκφρασης, για έναν αποδεκτό (από τον ίδιο)
καλύτερο εαυτό. Το γεγονός της αναζήτησης βοήθειας από ειδικό είναι η πληγωμένη περηφάνια του “άτρωτου” εφήβου. Από 3 ετών ο Νικήτας έπασχε από βρογχικό άσθμα. Μέχρι 12
ετών λάμβανε χημική φαρμακευτική αγωγή. Κάθε χρόνο στις αρχές της άνοιξης όλα του τα
συμπτώματα χειροτέρευαν. Την περασμένη άνοιξη άρχισε να υποτροπιάζει και να επανεμφανίζεται το άσθμα και δεν βελτιώθηκε καθόλου όπως συνέβαινε μετά το τέλος της Άνοιξης.
Λίγες ημέρες μετά την πρώτη δόση ο Νικήτας ανέβασε υψηλό πυρετό. Ήταν το θετικότερο
δείγμα που επιβεβαίωνε ότι ο Νικήτας σύντομα θα θεραπευτεί λαμβάνοντας υπ΄ όψιν και το
νεαρό της εφηβικής του ηλικίας. Στις 31-5-2006 και 8 μήνες μετά την πρώτη του επίσκεψη
ο Νικήτας είχε αλλάξει εντελώς προσωπικότητα αλλά και ο σωματότυπός του. Αδυνάτισε 12
κιλά (χωρίς να κάνει δίαιτα), το ύψος του αυξήθηκε κατά 10 εκατοστά, οι ώμοι και η πλάτη
του ίσιωσαν και η ρυπαρότητα υποχώρησε. Το άγχος για τις εξετάσεις δεν τον ξαναενόχλησε,
προσπαθούσε λιγότερο αλλά οι βαθμοί του βελτιώθηκαν.
Μείωσε τις ώρες που έκανε μουσική και αναφερόταν περισσότερο στους φίλου και στις εξόδους του που πριν δεν είχε μάλλον λόγο της μειωμένης αυτοεκτίμησης.
Η σχέση με την μητέρα του άλλαξε, τώρα υπερασπιζόταν με σθένος τις απόψεις του κάτι που
η μητέρα δεν καλοδεχόταν γιατί ανησυχούσε ότι μόνον η ίδια ήταν σε θέση να διατηρεί τον
έλεγχο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Το ενδιαφέρον στην περίπτωση του Νικήτα ήταν η μητέρα του. Αναγνωρίζοντας την παθολογία της, που ανταποκρινόταν στο Sulphur, της πρότεινα να ακολουθήσει την ίδια αγωγή με τον γιο της. Αρνήθηκε, θεωρούσε ότι τα προβλήματά της ήταν
οι πολλές ευθύνες με κυρίαρχη την υγεία του Νικήτα. Δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι η ίδια
προσέλκυε συνειδητά τις ευθύνες, ότι ήταν μέρος της παθολογίας που διαιώνιζε πολλά
χρόνια. Η ένταση των προβλημάτων της αυξανόταν το ίδιο και η απόσταση από την συνειδητοποίηση της παθολογικής της κατάστασης. Δεν ήταν σε θέση να αποδεχθεί την αυτάρκεια που απέκτησε ο γιος της, κυριαρχούσε η ανησυχία της και δεν υπήρχε χώρος για
κατανόηση. Αυτό που κυριαρχεί σε όλους τους τύπους Sulphur είναι το στοιχείο του εγωισμού και της φιλοδοξίας. Σε υγιή κατάσταση αναπτύσσουν αγάπη για τη γνώση και είναι
πραγματικά πολύ ικανά άτομα. Σε παθολογική κατάσταση πρόκειται για θέμα εγωισμού και
επιθυμία αναγνώρισης. Έχουν εμμονές να γίνουν αποδεκτοί, διάσημοι, ιδιοφυΐες. Στην συνέχεια επέρχεται η απογοήτευση και η κόπωση, θεωρητικολογούν χωρίς ειρμό στις σκέψεις
τους, φιλοσοφούν ακατάσχετα, πετάγονται από το ένα θέμα στο άλλο, θυμώνουν όταν δεν
τους αποδέχονται και αποσύρονται στον δικό τους καταρρακωμένο κόσμο. Την ίδια εικόνα
σύγχυσης θα δούμε να υπάρχει και στην όψη, στο ντύσιμο τους αλλά και στο σπίτι ή στον
χώρο της δουλειάς τους.
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ: Η ομοιοπαθητική είναι προληπτική ιατρική. Το γεγονός ότι θεραπεύονται
χρόνιες ασθένειες σημαίνει ότι οι βλάβες που έχουν προκληθεί είναι αναστρέψιμες π.χ. έχουν
θεραπευθεί ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, με καρκίνο και γενικότερα ασθενείς που
φέρανε βαριά και χρόνια νοσήματα. Σε ελάχιστες περιπτώσεις έχουν θεραπευθεί ασθενείς
που φέρανε την ασθένεια για πολλά χρόνια και έχει προκαλέσει αλλοιώσεις και βλάβες που
δεν μπορεί ο οργανισμός να αποκαταστήσει. Αν προσθέσουμε σε αυτό και την καταστολή με
τα χημικά φάρμακα που είναι και το μοναδικό μέσο της ακαδημαϊκής ιατρικής, τότε πλέον ο
οργανισμός έχει εξαντληθεί στερώντας πολλές φορές αν όχι όλες, την δυνατότητα ποιότητας στην ζωή του ασθενή. Όταν λαμβάνουμε χημικά φάρμακα το σύνολο του οργανισμού μας
αντιδρά διότι τα αναγνωρίζει σαν απειλή, γι’ αυτό η “δόση” πρέπει να είναι ανθεκτικότερη
της αντιδραστικής δύναμης του οργανισμού. Η ομοιοπαθητική ενισχύει τον οργανισμό
με την ζωτικότητα που του είναι απαραίτητη για να αυτοθεραπευτεί. Δυστυχώς
ακόμη και στις μέρες μας η παραπληροφόρηση δημιουργεί μεγάλο αίσθημα ανασφάλειας.
Όταν ο άνθρωπος μαθαίνει ότι πάσχει από μία σοβαρή ασθένεια εκτός από τις απαραίτητες
ιατρικές εξετάσεις θα έπρεπε να επισκεφτεί κατ’ αρχήν την ομοιοπαθητική. Πολλές περιπτώσεις μετά από πολλές δοκιμασίες με χημικά φάρμακα αποφασίζουν να επισκεφτούν την
ομοιοπαθητική. Η δική μου πρόταση είναι να αναζητούμε παντού την ενημέρωση. Να μην
επαναπαυόμαστε σε ιδιοφυΐες, η μόνη ιδιοφυΐα είναι η φύση που μας συνθέτει.
Το όνομα “Νικήτας” αλλά και οποιαδήποτε ομοιότητα είναι υποθετική για την διαφύλαξη του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων του ατόμου.

Χρήστος Κόντης - Κλασσική Ομοιοπαθητική

REJUVANCE
Εναλλακτική Υγεία και Αισθητική
Το Rejuvance είναι μια ολοκληρωμένη ολιστική μέθοδος αισθητικής που εμπνεύστηκε πριν 30 χρόνια ο S. Rojemberg.
Είναι εμπλουτισμένη με τεχνικές πιέσεων βελονιστικών μεσημβρινών και σημείων, συμβάλλοντας στην ανακούφιση ενοχλημάτων των ώμων του αυχένα και του κεφαλιού.
Οι τεχνικές επικεντρώνονται κυρίως στο πρόσωπο αλλά και το κεφάλι όπου σύμφωνα
με την Ανατολική θεώρηση οι ανώτερες περιοχές του σώματος συνθέτουν τις πλέον
εξευγενισμένες λειτουργικές περιοχές του οργανισμού.
Η φροντίδα του προσώπου με τη μέθοδο Rejuvance ενεργοποιεί την περιοχή εκείνη η
οποία αποτελεί το αίτιο των προβλημάτων υγείας που αποτυπώνονται στις εκφράσεις
μας.
Στο πρόσωπο αντανακλάται το σύνολο του συναισθηματικού μας κόσμου.
Είναι μια απόλυτα φυσική μέθοδος με μεγάλη διάδοση στο χώρο της ολιστικής αισθητικής!

REJUVANCE Ομορφιά κι Ευεξία;
Ταιριάζει καλύτερα σαν απάντηση σε αυτό το σημαντικό ερώτημα η λέξη...ΑΡΜΟΝΙΑ. Και
για να κάνουμε τα πράγματα πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα πρόσωπο είναι όμορφο, όταν εκπέμπει ηρεμία, γλυκύτητα, ζεστασιά, λάμψη, ισορροπία και
προπαντός υγεία.
Είναι ανάγκη όλων μας η ομορφιά και αφορά και τους άντρες και τις γυναίκες. Θα έλεγα
ακόμη ότι είναι δικαίωμά μας. Το ευχάριστο γεγονός είναι ότι τώρα δε χρειάζεται να πληρώσουμε κανένα τίμημα (για την υγεία μας) για να τη γευτούμε. Πολλές, ασφαλείς και
αποτελεσματικές μέθοδοι είναι πια ευρέως γνωστές και περιμένουν να τις ανακαλύψουμε και να τις κάνουμε τρόπο ζωής. Το Ρεζουβάνς είναι μία από αυτές.

ΡΕΖΟΥΒΑΝΣ Η τέλεια θεραπεία!
Προσφέρει ομορφιά και ευεξία ταυτόχρονα!

γελο, διευκολύνει την ομιλία και το μάσημα των τροφών.
4η συνεδρία: Απελευθέρωση του Συνδετικού ιστού και μυϊκή απελευθέρωση από την
κάτω γνάθο, το λαιμό έως το ντεκολτέ.
Οφέλη: ανακουφίζει από τις εντάσεις της περιοχής, τονώνει τις χαλαρές περιοχές του
λαιμού (π.χ. προγούλι) και λειαίνει τις ρυτίδες. Διευκολύνει την προφορική έκφραση,
την ομιλία ακόμη και το τραγούδι.
5η συνεδρία: Μυϊκή απελευθέρωση στην περιοχή της κάτω γνάθου, του λαιμού και
των ώμων.
Οφέλη: τονώνει τους χαλαρούς μυς, ανακουφίζει από πόνους και απελευθερώνει την
ευρύτερη περιοχή του αυχένα και των ώμων, ανασηκώνει το ντεκολτέ.
6η συνεδρία: Γενική εργασία σε όλο το πρόσωπο και το λαιμό. Επιμένουμε στις περιοχές που επιθυμούμε.
Οφέλη: προσφέρει υπέροχη αίσθηση ευεξίας σε όλο το σώμα, τελειοποιεί τα αισθητικά
αποτελέσματα, το πρόσωπο αποκτά λεία, απαλή και λαμπερή επιδερμίδα.
Για μόνιμα αποτελέσματα συστήνεται επανάληψη όλων των συνεδριών δύο φορές το
χρόνο και μεμονωμένες συνεδρίες κάθε 1-2 μήνες.
Το Ρεζουβάνς είναι ίσως η αποτελεσματικότερη φυσική μέθοδος ομορφιάς
κι αναζωογόνησης. Απευθύνεται σε όλους και ταιριάζει σε όλους. Ενδείκνυται πριν από μια σημαντική εμφάνιση αλλά και για την καθημερινή μας
ανάγκη για ένα λαμπερό και υγιές πρόσωπο!
Η Πέγκυ Ζάρρου γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας.
Σπούδασε στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γαλλική Φιλολογία αλλά
στην πορεία την κέρδισαν οι Τέχνες και οι Εναλλακτικές Θεραπευτικές Προσεγγίσεις.
Συνέχισε τις σπουδές της στην Αθήνα στο «European Institute of Oriental Medicine European Shiatsu School» πάνω στην Κινέζική Ιατρική, το Σιάτσου & το Rejuvance.
Τα τελευταία χρόνια εξειδικεύτηκε στην Εναλλακτική Αισθητική και την Αρωματοθεραπεία.
Σπούδασε φωνητική στο «Εργαστήρι Τέχνης Μίρκα Γεμεντζάκη» όπου πήρε δίπλωμα
Φωνητικής. E-mail: artintherapyspa@yahoo.gr
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2661022551 ή στο 6977980265
www.kethe.gr
e-mail olistic@otenet.gr

Χαλαρώνει τους τεταμένους μυς, τονώνει και συσφίγγει τις χαλαρές περιοχές, απαλύνει τις ρυτίδες, δίνει στο δέρμα λάμψη και φρεσκάδα.
Το Ρεζουβανς δουλεύει κυρίως στο συνδετικό ιστό, τη στοιβάδα του δέρματος που είναι
υπεύθυνη για την καλή οξυγόνωση και τροφή της επιδερμίδας.
Το άγχος, η ένταση, η κούραση και οι δυσκολίες της καθημερινότητας φωλιάζουν στις
εκφράσεις του προσώπου μας. Αυτόματα οι μυς συσπώνται και σιγά σιγά παγιώνουν τα
σφιξίματα αυτά. Το αποτέλεσμα είναι ότι εμφανίζονται οι πρώτες λεπτές γραμμές που στη
συνέχεια γίνονται βαθιές ρυτίδες και άλλες δυσαρμονίες.
Το Ρεζουβανς απελευθερώνει τις εντάσεις που συγκεντρώνονται στην περιοχή του προσώπου, του λαιμού, του ντεκολτέ, του αυχένα και των ώμων, ξεμπλοκάρει τους πιασμένους μυς και το συνδετικό ιστό με αποτέλεσμα το δέρμα να ξαναποκτά το φυσικό του
τόνο. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου ανεβαίνουν, η επιδερμίδα γίνεται λεία κι απαλή,
οι λεπτές γραμμές εξαφανίζονται, οι βαθιές ρυτίδες λειαίνουν και η έκφραση του προσώπου γίνεται πιο όμορφη και λαμπερή από ποτέ. Το γεγονός ότι ταυτόχρονα δουλεύονται πολύ σημαντικά βελονιστικά σημεία που βρίσκονται στην περιοχή του
προσώπου, του λαιμού και των ώμων μας δίνει επιπλέον οφέλη που βοηθούν στην
αποτοξίνωση, την ισορροπία και την ξεκούραση όλου του σώματος.

Περιγραφή θεραπείας
Μια ολοκληρωμένη θεραπεία Ρεζουβάνς
αποτελείται από 6 συνεδρίες που πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα.
1η συνεδρία: Απελευθέρωση του Συνδετικού ιστού σε όλη την επιφάνεια του προσώπου.
Οφέλη: καλύτερη οξυγόνωση και τροφή
της επιδερμίδας, ανακούφιση από εντάσεις, λάμψη σε όλο το πρόσωπο, ευεξία σε όλο
το σώμα.
2η συνεδρία: Απελευθέρωση του Συνδετικού ιστού στο μέτωπο, την περιοχή γύρω
από τα μάτια και το τριχωτό της κεφαλής, μυϊκή απελευθέρωση στον αυχένα, την κεφαλή
και το μέτωπο.
Οφέλη: Απαλύνει τις ρυτίδες στα μάτια και το μέτωπο, ανεβάζει τα χαρακτηριστικά της
περιοχής (φρύδια), ανακουφίζει από εντάσεις και πόνους που σχετίζονται με το κεφάλι,
τα μάτια, τα αυτιά, τον αυχένα (πονοκεφάλους, ημικρανίες κ.ά.)
3η συνεδρία: Απελευθέρωση του Συνδετικού ιστού και μυϊκή απελευθέρωση στην
περιοχή από τα μάτια μέχρι το στόμα.
Οφέλη: τονώνει τα πεσμένα χαρακτηριστικά (π.χ. στη ρινοπαρειακή αύλακα), λειαίνει
τις ρυτίδες (π.χ. γύρω από το άνω χείλος) ανακουφίζει από εντάσεις στους μυς της περιοχής (π.χ. πόνους στη γνάθο, τρίξιμο των δοντιών) χαρίζει όμορφο και άνετο χαμό7

ΖΕΝ ΣΙΑΤΣΟΥ

Οι καταβολές της σχολής του Ζεν που
κυριολεκτικά σημαίνει “δια – λογισμός”
συνδέονται με την Κίνα και το βουδιστή
μοναχό Bodhidharma που γεννήθηκε το
440 μ.Χ. στη νότια Ινδία από Βραχμάνους γονείς και το 475 μ.Χ. εγκαταστάθηκε στην Κίνα.

Λέγεται ότι ο Bodhidharma αποσύρθηκε για 9 χρόνια στο
μοναστήρι Σόριν στην Κίνα και ότι όλο αυτό το διάστημα
παρέμενε ακίνητος στο κελί του ατενίζοντας τον τοίχο
απέναντι του.
Οι βασικοί παράμετροι της σχολής του Ζεν είναι η επικέντρωση στον εσωτερικό σιωπηλό διαλογισμό μέσω του
οποίου γίνεται εφικτός ο φωτισμός και η κάθαρση της
ψυχής. Τα τυπικά των ιερών κειμένων καθώς και οι τελετουργικοί κανόνες στην εν λόγω σχολή αντιμετωπίζονται
με αδιαφορία. Προοδευτικά στους κόλπους του Ζεν παρουσιάστηκαν αποκλίσεις ώστε τον δέκατο αιώνα να
έχουν διαμορφωθεί 5 διαφορετικοί κλάδοι από τους
οποίους σημαντικότεροι ήταν το Λιν –τσι, - με την κύρια
ιδέα επικεντρωμένη στον αιφνίδιο φωτισμό της ψυχής -,
και το Τσάο’- Τουνγκ, κατά το οποίο η επίτευξη του ιδίου
στόχου επιτυγχάνεται μέσα από το μακροχρόνιο διαλογισμό. Κατά τον 12ο – 13ο αι. η σχολή του Ζεν μεταφέρθηκε στην Ιαπωνία - όπου επιβιώνει μέχρι σήμερα - η
διδασκαλία Λιν –τσι από τον μοναχό είναι, για να μεταλαμπαδευτεί στην συνέχεια από το μοναχό Ντόγκεν η διδασκαλία Τσάο’-τουνγκ. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του
20ου αι. το Ζεν επεκτάθηκε και στις χώρες του δυτικού
κόσμου. 1

τίωσης του πρακτικού.
Τα αποτελέσματα της προσωπικής του αναζήτησης, εκλεπτύνουν την ευαισθησία που καθορίζει τους πλέον κατάλληλους χειρισμούς προς τον δέκτη τόσο συνολικά
όσο και ειδικά προς το κάθε μέλος και κάθε σημείο του
σώματος. Οι ιδιαιτερότητες που συναντά καθημερινά στην
κλινική πρακτική γίνονται αρωγός της προσωπικής του
ανάπτυξης.

Αυτό που μπορούμε να ονομάζουμε ΤΑΟ
δεν ειναι το αιώνιο ΤΑΟ.
Όποιο όνομα κι αν του δώσουμε,
δεν θα του ταίριαζε απόλυτα.
Όνομα δεν έχει η προέλευση του ουρανού και της γης.
Όνομα έχει των μύριων πραγμάτων η μάνα.
Ελευθερωμένοι από κάθε επιθυμία,
αντικρίζουμε το μυστήριο.
Όσο επιθυμούμε, αντικρίζουμε τα φαινόμενα...2

Η ευκαιρία που δίνεται στον πρακτικό μπορεί να είναι επωφελής όταν είναι σε θέση να προσεγγίσει τον ασθενή του με
την ίδια ανάγκη και διάθεση που θα προσέγγιζε το γιατρό του.
Ο χειρισμός του σώματος του ίδιου του θεραπευτή
(στάση, θέση, τρόπος χειρισμού των εργαλείων –δάκτυλα, χέρια, πήχεις, αγκώνες, γόνατα και πέλματα - και
τεχνικών) όταν εφαρμόζεται με τον κατάλληλο τρόπο
αναιρεί την προσπάθεια άσκησης των πιέσεων με μυϊκή
δύναμη και ενθαρρύνει την παθητική παρέμβαση εκμεταλλευόμενος την βαρύτητα ανάλογα με τις ανάγκες (τόνωση – διασπορά - καθησυχασμό).
Λέγεται οτι η καλλιέργεια στο Ζεν Σιάτσου τελειώνει μαζί
με τη ζωή αυτού που το εφαρμόζει. Η προσέγγιση του
δέκτη είναι μια μοναδική ευκαιρία χωρίς προηγούμενο ή
επόμενο στάδιο και η κάθε εφαρμογή ξεκινάει και τελειώνει τη στιγμή που ορίζεται.

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η ιστορία του Σιάτσου (πίεση με τα δάκτυλα) έχει τις ρίζες
της στην Ιαπωνική χειροπρακτική μέθοδο ΑΝΜΑ που
εφαρμοζόταν από τον 10ο μ.Χ. αι. μέχρι και τα τέλη του
18ου μ.Χ. αι.
Το Ζεν Σιάτσου έγινε γνωστό στην δύση τη δεκαετία του
1960 από τον Ιάπωνα Shizuto Masunaga. Είναι αυτός
που προήγαγε το Σιάτσου σε ένα σύστημα δυναμικού διαλογισμού που καθιστά τον πρακτικό ένα εργαλείο συντονισμού και χειρισμού του δυναμικού του δέκτη και
αντίστροφα. Οι χειρισμοί του θεραπευτή είναι ανάλογοι με
την κατάσταση του δεχόμενου, την οποία πρέπει να αντιληφθεί σε όλο της το εύρος από την οπτική επαφή (σωματότυπο), την ένταση των κινήσεων (ζωντάνια ή
υποτονικότητα) των εκφράσεων γενικότερα και από το
συνολικό ιστορικό (προβλήματα υγείας, κληρονομικές
προδιαθέσεις, κλιματολογικές συνθήκες, εργασιακό περιβάλλον, καταχρήσεις, διατροφή κ.α.). Ο πρακτικός του
Ζεν Σιάτσου - εκτός από το συμπέρασμα που προκύπτει
από τα παραπάνω στοιχεία -, οφείλει στην πορεία να
απαλλαγεί από τις σκέψεις (που αφορούν νοητικές διεργασίες) και να αφεθεί να οδηγηθεί αισθητηριακά από την
ενεργειακή κατάσταση του θεραπευόμενου. Η εμπειρία
της εφαρμογής βελτιώνεται από την συνεχή άσκηση της
μεθόδου η οποία συντηρείται από την επιθυμία αυτοβελ8

αυτό αναφέρεται ότι κατά την απομάκρυνσή του από τα
εγκόσμια και την απόσυρσή σου στην έρημο πείστηκε από
ένα φρουρό να αφήσει ένα δείγμα που θα μπορούσε να
αποκαλύψει στον στοχαστή την αναγνώριση της εμπειρίας
του ΤΑΟ. Αντίστοιχα και οι Έλληνες Προσωκρατικοί σοφοί
όπως και ο ίδιος ο Σωκράτης, ο Πυθαγόρας, ο Ηράκλειτος κ.α. δεν άφηναν στοιχεία της γνώσης τους. Ο Πλάτωνας (παρόλο το πλούσιο συγγραφικό του έργο)
αναφέρει οτι είναι επικίνδυνο να δίνεις σε κάποιον γνώση
την οποία δεν είναι σε θέση να χειριστεί με τον ανάλογο
τρόπο.

Οι ρίζες του θεωρητικού υπόβαθρου της Κινέζικης ιατρικής χάνονται στο μακρινό παρελθόν και λέγεται ότι εφαρμοζόταν χιλιάδες χρόνια πριν απο την προσπάθεια της
συγγραφικής του αποτύπωσης, που ξεκίνησε το 1.000
π.Χ. από τον Κίτρινο αυτοκράτορα Hoang - Ti.
Η δομή της αρχαίας Κινέζικης προσέγγισης της φύσης της
ζωής και η εναρμόνιση της με τους νόμους που τη διέπουν βασίζεται σε 3 βασικές αρχές. Η πρώτη σχετίζεται με
την αρχή της ζωής -αιτίου- και ονομάζεται ΤΑΟ. Ο Ταοϊσμός συνιστά μια απο τις αρχαιότερες βασικές σχολές φιλοσοφίας της αρχαίας Κίνας της οποίας εισηγητής ήταν ο
Λάο Τσέ τον 6ο π.Χ αι. Το ΤΑΟ θεωρείται η αρχή της τάξης
που διέπει τον κόσμο στο σύνολό του και συμβολίζεται
με τον κύκλο. Οτιδήποτε υπάρχει είναι μέρος του ΤΑΟ
χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται για μια οντότητα σκεπτόμενη, αλλά μια ενεργειακή ροπή με το περιεχόμενό της.

Η δεύτερη αρχή είναι το περιεχόμενο του ΤΑΟ, ονομάζεται ΚΙ ή CHI και αφορά την ενέργεια.
Το ΚΙ ή CHI στα Κινέζικα σημαίνει ενέργεια, πιο συγκεκριμένα αφορά τόσο την υλική όσο και την ενεργειακή της
διάσταση. Η ανθρώπινη αντίληψη περί ύλης αφορά το
ορατό και αντιληπτό από τον όγκο (μάζα), και το αόρατο
αλλά υπαρκτό όπως π.χ. τα ραδιοκύματα, ο ηλεκτρισμός,
τα συναισθήματα, η πρόθεση κ.α. σαν ενέργεια. Οτιδήποτε στο σύμπαν διαθέτει ΚΙ. Αυτό που φαινομενικά δεν
εμπεριέχει ζωή με την έννοια της κίνησης αλλά αποτελείται από ύλη διαφοροποιείται από την ποιότητα και ποσότητα του ΚΙ που διαθέτει.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ΚΙ ειναι η δύναμη που
ενώνει, συνθέτει και δίνει ζωή.

Γιν – Γιαγκ

Σχηματική αναπαράσταση του Γίν (μαύρο) και Γιαγκ
(λευκό). Οι αντίθετου χρωματισμού κουκκίδες δηλώνουν
ότι η κάθε ποιότητα εμπεριέχει και εντός της την αντίθετή
της στο διηνεκές.

Η Τρίτη αρχή είναι το Γιν – Γιαγκ, οι δύο αντίθετοι πόλοι
που ανταγωνίζονται δημιουργώντας την κίνηση της ενέργειας (ΚΙ) η οποία προσφέρει τη δυνατότητα της ταξινόμησης των φαινομένων και αντικειμένων π.χ. η ζέστη
ανταγωνίζεται με το κρύο, το φως με το σκοτάδι, το καλό
με το κακό, το αρσενικό με το θηλυκό, το πάνω με το
κάτω, η υγεία με την ασθένεια κ.ο.κ.
Ο Ηράκλειτος υποστήριζε ότι η φύση επιθυμεί τα αντίθετα,
απο αυτά δημιουργεί την αρμονία της και όχι από τα όμοια.
Όπως ακριβώς ένωσε το αρσενικό με το θηλυκό και όχι
το καθένα τους με το ομόφυλό του.
Δημιούργησε δηλαδή την πρώτη αρμονική τάξη με τα αντίθετα, και όχι με τα όμοια.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Κινέζικη καλλιγραφική απεικόνιση του Ταοιστικού συμβόλου
Μεγάλος φιλόσοφος του Ταοϊσμού υπήρξε ο Λάο Τσέ ο
οποίος άφησε ένα ανεκτίμητο ποιητικό κειμήλιο που αποτελεί οδό πρόσβασης και κατανόησης του ΤΑΟ στους
παλμούς της ύπαρξης που μας περιβάλει. Για το κειμήλιο

Στην ερώτηση του τι θεραπεύει το οποιοδήποτε ολιστικό3
σύστημα (εναλλακτική θεραπευτική) την απάντηση θα
πρέπει να την αναζητήσουμε στο πώς - ο καθένας από
εμάς - έφτασε στο σημείο, ώστε οι πιέσεις που άσκησε
στην ύπαρξή του είχαν τέτοια απήχηση, ώστε το σύνολο
του οργανισμού προκειμένου να διατηρήσει τις ισορροπίες, άρχισε να απορροφά ενέργεια από τα λιγότερο σημαντικά του μέρη προστατεύοντας τα πιο ευαίσθητα και
ουσιώδη σαν αποτέλεσμα της βιολογικής – φυσικής του

επιλογής. Ο νευροβιολόγος Gerald Huther αναφέρετε στην στάση ζωής που επέλεξε
ο δυτικός άνθρωπος και στα επακόλουθά της “με σημείο αναφοράς τον εγωισμό μια
κοινωνία αποπροσανατολισμένη, όπου ο καθένας σκέφτεται πια μόνο τον εαυτό του,
όπου η ανθρώπινη συμπεριφορά καθορίζεται μόνο από υπολογισμούς κόστους - οφέλους κι όπου πλέον αποδίδεται παντοδυναμία στα γονίδια, αποτελεί το κατάλληλο έδαφος για την καλλιέργεια τέτοιου είδους (επιστημολατρικών) λυτρωτικών θεωριών. Οι
ερευνητές θα πρέπει να είναι άγιοι για να αντισταθούν σ’ αυτόν τον πειρασμό και να εξηγήσουν ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι και όχι τα γονίδιά τους φέρουν την ευθύνη για τις ηθικές νόρμες βάση των οποίων διαμορφώνουν τη ζωή τους τώρα αλλά και στη συνέχεια.4
Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι που πορεύεται προς την ασθένεια και όχι το αντίθετο. Η πορεία που ακολουθούμε σχετίζεται άμεσα με το αίσθημα που μας διακατέχει, τις προθέσεις που μας ωθούν και τα κίνητρα που μας οδηγούν. Τα αποτελέσματα της λάθος
κατεύθυνσης εκλαμβάνονται σαν δυσαρέσκεια ή διακατέχονται από την απουσία γενικότερα της ευχαρίστησης. Τα επακόλουθα που εκφράζονται, παράγουν και τη σωματική
ασθένεια στο μέτρο της εξατομικευμένης ευαισθησίας και της κληρονομικότητας του καθενός.
Σύμφωνα με τα δεδομένα της σημερινής πραγματικότητας της υγείας και την απειλή
της ανερχόμενης κατάθλιψης, βλέπουμε αρχαίες θεραπευτικές διαδικασίες και πρακτικές μεθόδους να ξαναεμφανίζονται στο προσκήνιο. Τα συστήματα αυτά ανέκαθεν καθιστούσαν τον ασθενή υπεύθυνο και υπόλογο απέναντι στη δική του ύπαρξη, αντίθετα,
η καθιερωμένη ιατρική τεμαχίζει τον άνθρωπο σε συστήματα, όργανα, ιστούς και κύτταρα αδιαφορώντας για τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε ασθενή στο σύνολό του.
Η βαθιά χαλάρωση που πέφτει εκείνος που δέχεται στο σώμα του το Ζεν Σιάτσου, τον
απορροφά από το στρεσογόνο περιβάλλον που παράγει και την παθολογία του. Μέσα
από την συγκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία, μπορούμε να πούμε ότι ο δέκτης του
Σιάτσου αναβιώνει το αίτιο της διαταραχής που τον παρέσυρε με συστηματικό τρόπο σε
σημείο να αποσυντονιστεί ώστε να απειλείται η πνευματική, η συναισθηματική και η σωματική του υγεία. Οι πιθανότητες αποκατάστασης καθορίζονται από το σημείο που ο
ασθενής βρίσκεται παθολογικά την συγκεκριμένη στιγμή, την ταχύτητα ανάπτυξης της
παθολογίας του και τον μέχρι τώρα τρόπο αντιμετώπισής της ασθένειας.
1. “Λεξικό φιλοσοφίας” του Θεοδόση Πελεγρίνη
2. Τα ποιητικά αποσπάσματα είναι από το ΤΑΟ ΤΕ ΚΙNG Μετάφραση Κουρόπουλος Εκδ. Κέδρος
3. Αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο σαν τρισυπόστατη οντότητα (σώμα, ψυχή, πνεύμα) και εστιάζουν
στο αίτιο που παράγει την ασθένεια και όχι στο αποτέλεσμα (σύμπτωμα).
4. Gerald Huther “Η εξέλιξη της αγάπης” εκδ. Πολύτροπον

Χρήστος Κόντης site:www.kethe.gr e-mail: olistic@otenet.gr
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ

Από αρχαιολογικά ευρήματα προκύπτει
ότι στην ιστορική περίοδο 2698-2599
π.Χ ήκμασε ένας σπουδαίος πολιτισμός
στην περιοχή του Κίτρινου ποταμού
(Κίνα),που παρήγαγε μεγάλες ανακαλύψεις σε επιστήμες και τέχνες. Από εκείνη
την περίοδο διασώζεται ένα σπάνιο ιατρικό σύγγραμμα, το αρχαιότερο Βιβλίο
Ιατρικής. Σε κανέναν άλλο λαό του κόσμου δεν καταγράφονται αναφορές για
θεραπείες τόσο πολύπλοκες και ολοκληρωμένες όσο αυτή του βελονισμού,
όπως καταγράφεται στο πανάρχαιο αυτό
κείμενο.
Η πληρότητα του βελονισμού ήταν μια από τις βασικές αιτίες διάδοσης του στη Δύση. Όλο και περισσότερες εργασίες εκπονούνται από την ιατρική
κοινότητα με αυστηρά επιστημονικά και μεθοδολογικά κριτήρια με αποτέλεσμα την πληρέστερη
στατιστική καταγραφή των αποτελεσμάτων του
βελονισμού που τον έχουν καθιερώσει παγκοσμίως σαν ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό σύστημα, ακυρώνοντας την άποψη ότι τα
αποτελέσματα του οφείλονται σε αυθυποβολή ή
ότι πρόκειται για μια ακόμα αναλγητική θεραπεία.
Όπως έχει επισημανθεί, τα ιατρικά συστήματα των εξελιγμένων δυτικών κρατών γίνονται πιο πολυπνευματικά και
ολοκληρωμένα όταν αποδέχονται θεραπείες μη δυτικής
προέλευσης.

μπορεί να δημιουργήσει και να διατηρήσει την ζωή. Όλες
οι πιθανές διαφοροποιήσεις και αλλαγές συμβαίνουν
εξαιτίας των Yin-Yang στο πλαίσιο της αρχής της αρμονίας. Δημιούργημα όλης αυτής της διαδικασίας είναι και το
ανθρώπινο σώμα, του οποίου η ζωή διατηρείται με την
αρμονική συνέχιση της διαδικασίας. Η ενέργεια υποστηρίζει την ύλη και η ύλη υποστηρίζει την ενέργεια .Και οι
δύο υποστηρίζουν την ζωή.

Τα βελονιστικά σημεία και οι Μεσημβρινοί
Οι διάφορες παθήσεις εκδηλώνουν την παρουσία τους
στην επιφάνεια του σώματος, η οποία σαν καθρέφτης αντανακλά τις διάφορες δυσλειτουργίες του οργανισμού.
Με τον τρόπο αυτό επιφανειακά σημεία (στην επιδερμίδα
μας) ευαισθητοποιούνται με την εκδήλωση μιας νόσου.
Αυτά είναι τα σημεία βελονισμού. Δεν είναι ανεξάρτητα ή
μεμονωμένα, αλλά συνδέονται μεταξύ τους γραμμικά
πάνω σε ειδικά ενεργειακά κανάλια που ονομάζονται μεσημβρινοί.

χώς η ενέργεια Chi, το οποίο δεν έχει σχέση, ούτε εφάπτεται με τα αιμοφόρα αγγεία και τα νεύρα.

Η θεραπευτική λογική του βελονισμού
Η Λογική του Βελονισμού είναι ότι το αίτιο των
συμπτωμάτων μιας ασθένειας θεωρείται η διαταραχή Yin-Yang. H λανθασμένη σχέση τους οδηγεί
στην εκδήλωση πολλών σωματικών και ψυχολογικών συμπτωμάτων. Η Διάγνωση αφορά την
αξιολόγηση της λανθασμένης συμπεριφοράς YinYang στη διαλεκτική τους σχέση. Θεραπεία είναι
η διόρθωση της διαταραχής Yin-Yang, η εναρμόνιση της σχέσης τους και όχι η ιδιαίτερη προσοχή
σε συγκεκριμένη νόσο (που πολλές φορές είναι
σύμπτωμα για την Κινέζικη Ιατρική). Η θεραπευτική επέμβαση με αυτή τη λογική έχει ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη θεραπεία όλων των
συμπτωμάτων που εκδηλώνει ο ασθενής, γι’ αυτό
και ο βελονισμός θεωρείται ολιστική ιατρική.

Η φιλοσοφία του Βελονισμού
Ο βελονισμός στηρίζεται λοιπόν σε μία μακραίωνη παράδοση, αλλά και σε μία φιλοσοφία, που πιθανόν να φαίνεται αρκετά μακρινή στους Έλληνες και τους
Ευρωπαίους γενικότερα, λόγω της γεωγραφικής και πολιτισμικής απόστασης με την Κίνα. Ο θεραπευόμενος δεν
είναι φυσικά απαραίτητο να γνωρίζει αυτές τις φιλοσοφικές αρχές για να θεραπευτεί και η αξία τους είναι κυρίως
ιστορική.
Το όλο σκεπτικό του βελονισμού -πολύ γενικά- στηρίζεται στο τρίπτυχο Τao (προφέρεται Ντάου), Chi και YinYang. Τao σημαίνει «το απόλυτο Ένα». Το Συμπαντικό
Όλον. Η λογική του σύμπαντος. Εκφράζει την Αρχή, την
Τάξη και το Δρόμο της ζωής που είναι οι αρμονικές σχέσεις μέσα στη διαφοροποίηση.
Το δεύτερο στοιχείο, το Chi, είναι η Ζωτική ενέργεια: τα
πάντα είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης της. Είναι η ουσιαστική δύναμη της ζωής. Η ενδογενής δυνατότητα εξέλιξης
και έκφρασης της ζωής. Το πεδίο της ζωής. Για να υπάρξει ζωή χρειάζεται μια ενεργοποιημένη φόρμα. Δομή και
λειτουργία, ύλη και ενέργεια .
Το τρίπτυχο συμπληρώνεται από το ζεύγος Yin – Yang,
που είναι οι δύο αντίθετες δυνάμεις, ευρισκόμενες σε συνεχή διαλεκτική σχέση, μέσα από την οποία προκύπτει η
πληρότητα και η αρμονία. Το Yin δείχνει μια γενική τάση
προς το συμπαγές και τη φόρμα (μορφή, δομή), ενώ το
Yang μια τάση προς το αραιό και τη μη φόρμα (κίνηση,
λειτουργία, άυλο). Βέβαια τίποτα δεν είναι απόλυτα Yin ή
απόλυτα Yang. Εναλλάσσονται και μεταβάλλονται συνεχώς η μια δύναμη στην άλλη, διατηρώντας μια συνεχή
δυναμική και πλήρως αυτορρυθμιζόμενη ισορροπία (ομοιόσταση για τη δυτική ιατρική).
Η ύπαρξη μόνο του ενός (μόνο Yin ή μόνο Yang) δεν
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Κάθε μεσημβρινός δημιουργείται και εκπορεύεται από ένα
«μητρικό» για αυτόν όργανο (σπλάχνο). Οι μεσημβρινοί
δεν έχουν υλική υπόσταση. Είναι αμφοτερόπλευροι
(υπάρχουν δηλαδή και στην αριστερή και στη δεξιά
πλευρά του σώματος) και θεωρούνται η δυναμική εξωτερική επέκταση του οργάνου από το οποίο εξορμούνται και
από το οποίο παίρνουν το όνομα τους: π.χ. μεσημβρινός
Καρδιάς, Στομάχου κ.λ.π.
Επίσης οι μεσημβρινοί φέρουν τις ενεργειακές ιδιότητες
και ποιότητες του αντίστοιχου οργάνου. Έχουν πορεία από
μέσα προς τα έξω και συνδέονται μέσω σημείων και ειδικών παρακλαδιών μεταξύ τους, όπως και εσωτερικά με τα
διάφορα σπλάχνα. Με αυτό τον τρόπο τα πολλαπλά βελονιστικά σημεία στο ανθρώπινο σώμα σχηματίζουν ένα
αόρατο ενεργειακό δικτύωμα μέσα στο οποίο ρέει συνε-

Ο σχεδιασμός του θεραπευτικού πρωτοκόλλου είναι αποτέλεσμα συνδυασμού του ιστορικού του ασθενή και στοιχείων παρατήρησης (χρώμα προσώπου, ποιότητα και υφή
δέρματος, παλμοί, γλώσσα κ.λ.π.). Κάθε θεραπεία εξατομικεύεται αφού σχεδιάζεται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τη βαρύτητα της ασθένειας (ενεργειακής
διαταραχής). Μιας χρήσης βελόνες χρησιμοποιούνται με
ειδικούς χειρισμούς στα επιλεγμένα σημεία για 20-30
λεπτά. Συνήθως χρειάζονται 5-15 συνεδρίες, ανάλογα
με την κάθε περίπτωση, με συχνότητα δύο φορές την
εβδομάδα. Τα αποτελέσματα είναι είτε άμεσα είτε μετά την
4η-6η εβδομάδα, διότι ο βελονισμός έχει και αθροιστική
δράση.

Συνέργεια με άλλες ιατρικές μεθόδους
Επίσης το αν θα χρησιμοποιηθεί ο βελονισμός σαν το
μόνο θεραπευτικό μέσο η σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης πρωτίστως της κλασικής
ιατρικής, εξαρτάται από την ασθένεια, τη βαρύτητά της και
την ενεργειακή- σωματική-ψυχολογική κατάσταση του
ασθενή. Πολλές φορές η θεραπεία που περιλαμβάνει αρμονικό συνδυασμό θεραπευτικών μεθόδων επιβάλλεται
και έχει αμεσότερα θεραπευτικά αποτελέσματα.
Σε ένα ορθοπεδικό πρόβλημα π.χ. ο συνδυασμός βελονισμού με φυσικοθεραπευτικά μέσα (ηλεκτροθεραπεία,

κινησιοθεραπεία), με οστεοπαθητική, όπως και η διάγνωση του ορθοπεδικού ιατρού, οι
εργαστηριακές εξετάσεις και η φαρμακευτική αγωγή, επιταχύνουν και καθιστούν πιο
δραστική και μόνιμη τη θεραπεία. Επίσης ο βελονισμός μπορεί να μειώσει την ποσότητα των φαρμάκων, να απαλύνει τις παρενέργειες (π.χ. οιδήματα από κορτιζονούχα
σκευάσματα, διάρροιες κ.λπ.) και να ενδυναμώσει καταβεβλημένους από μακροχρόνιες
παθήσεις ασθενείς.

Σε ποιες περιπτώσεις ενδείκνυται ο βελονισμός
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κύριες ενδείξεις του βελονισμού είναι οι
παρακάτω.
Ορθοπεδικά
προβλήματα: Παθολογίες με άλγη
σε βάση αρθροπαθειών,
κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, αυχενοβραχιόνιο σύνδρομο, οσφυοϊσχιαλγία,
κροταφογναθική αρθρίτιδα,
περιαρθρίτιδα ώμου, επικονδυλίτιδα, γοναλγία και
αρθραλγίες γενικότερα, τενοντίτιδες, μυϊκές θλάσεις,
αιματώματα.
Νευρολογικά: Ημικρανία, κεφαλαλγία τάσεως, νευραλγία τριδύμου, πάρεση προσωπικού, ίλιγγοι, ημιπληγίες κ.ά.
Γαστρεντερολογικά: Γαστρίτιδα, έλκος, οισοφαγικός σπασμός, ναυτία, έμετος, δυσπεψία, δυσκοιλιότητα, διάρροια, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου κ.ά.
Καρδιοαγγειακά: Αρρυθμίες, ιδιοπαθής υπέρταση κ.ά.
Ουρολογικά: Δυσουρία, νυχτερινή ενούρηση, κωλικός νεφρού, σεξουαλικές δυσλειτουργίες κ.ά.
Πνευμονολογικά: Βρογχικό άσθμα, σπαστική βρογχίτιδα, αλλεργίες, χρόνια αποφρακτικά νοσήματα κ.ά.
Γυναικολογικά: Ανωμαλίες κύκλου, αμηνόρροια , δυσμηνόρροια, προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο, συμπτώματα κλιμακτηρίου, υπογονιμότητα κ.λπ.
Αλλεργιολογικά: Αλλεργικό άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα, κνίδωση.
Δερματολογικά:
Ψωρίαση, έκζεμα, έρπις, ακμή.
Ωτορινολαρυγγολογικά:
Ιγμορίτιδα, εμβοές ώτων,
αγγειοκινητική ρινίτιδα, υπακουσία, ίλιγγοι κ.ά.
Ψυχιατρικά ή ψυχοσωματικά προβλήματα: Ήπια
κατάθλιψη, αγχώδης διαταραχή, διαταραχές ύπνου, κυκλοθυμία, κρίσεις πανικού, σύνδρομο χρόνιας κόπωσης.
Διάφορα: Ανορεξία, αναστολή όρεξης, προβλήματα απεξάρτησης από κάπνισμα ή αλκοόλ.
Αισθητικός βελονισμός: για αναζωογόνηση, αντιρυτιδική θεραπεία και lifting προσώπου, κυτταρίτιδα κ.ά.
Δεδομένου ότι ο βελονισμός έχει το δικό του μοναδικό τρόπο διάγνωσης και θεραπείας, που διαφέρει από αυτόν της κλασικής ιατρικής, δεν είναι υποχρεωτικό να ασκείται μόνο από ιατρούς. Είναι όμως απαραίτητο τα άτομα που τον ασκούν να έχουν λάβει
σοβαρή και εκτενή εκπαίδευση στη φιλοσοφία, θεωρία και πρακτική εφαρμογή του βελονισμού, όπως και να έχουν αποκτήσει συγκεκριμένες γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας και παθολογίας.
ΤΑΡΑΝΤΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ
Φυσικοθεραπεία Βελονισμός Κέρκυρα
eviasis@otenet.gr
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Γρίπη των χοίρων:

Η Ομοιοπαθητική δρα
άμεσα και αποτελεσματικά
Γράφει ο Δρ Παουάν Παρίκ, Ομοιοπαθητικός
Η Ομοιοπαθητική ήταν πολύ επιτυχής στην αντιμετώπιση της πανδημίας της γρίπης του
1918-19. Ιδού τι λέει ένα απόσπασμα από τον περίφημο ιστορικό Julian Winston:
«Ίσως η πιο πρόσφατη χρήση της Ομοιοπαθητικής σε μεγάλη επιδημία ήταν κατά την
πανδημία γρίπης του 1918.»
Το Περιοδικό του Αμερικανικού Ινστιτούτου Ομοιοπαθητικής (Μάιος 1921), περιλάμβανε ένα εκτεταμένο άρθρο σχετικά με τη χρήση της ομοιοπαθητικής στην επιδημία γρίπης. Ο Δρ. Τ. Α. ΜcCann, στο Ντέιτον του Οχάιο, ανέφερε ότι 24.000
κρούσματα γρίπης που αντιμετωπίστηκαν με αλλοπαθητικές (συμβατικές)
μεθόδους είχαν 28,2% ποσοστό θνησιμότητας, ενώ 26.000 κρούσματα γρίπης που αντιμετωπίστηκαν με ομοιοπαθητική είχαν μόλις 1,05% ποσοστό
θνησιμότητας.
Αυτό το τελευταίο στοιχείο υποστηρίχθηκε και από τον Dean W.A. Pearson του Hahnemann College στην Φιλαδέλφεια, ο οποίος συγκέντρωσε στοιχεία για 26.795 κρούσματα γρίπης που αντιμετωπίστηκαν με την ομοιοπαθητική και τα αντιπαρέβαλε με τα
προαναφερόμενα αποτελέσματα.
Η πιο συχνή θεραπεία που χρησιμοποιήθηκε ήταν Gelsemium, με κάποιες έκτακτες περιπτώσεις όπου αναφέρθηκε ότι χρειάζονταν Bryonia ή Eupatorium. O Dr A. Herbert Roberts από το Ντέρμπι του Κονέκτικατ ανάφερε ότι 30 γιατροί στην πολιτεία αυτή
ανταποκρίθηκαν στο αίτημά του για τη συλλογή στοιχείων.
Αναφέρθηκαν 6.602 περιπτώσεις με 55 θανάτους, ποσοστό μικρότερο του 1%.
O Dr A. Roberts εργαζόταν ως γιατρός σε στρατιωτικό πλοίο κατά την διάρκεια του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου. Αντιμετώπισε 81 περιπτώσεις της γρίπης καθ’ οδόν για την Ευρώπη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Όλοι ανάρρωσαν και επέστρεψαν στην στεριά.
Κάθε άτομο έλαβε ομοιοπαθητική θεραπεία. Ένα άλλο πλοίο (με αλλοπαθητική υποστήριξη) έχασε 31 άτομα».
Δεν πρέπει να ανησυχείτε για τη γρίπη των χοίρων, ο φόβος και η απειλή της γρίπης στο
μυαλό μας μπορεί να μειώσουν την αντίσταση του σώματός μας και την ικανότητά του
για καταπολέμηση της ασθένειας. Αγωνιστήκαμε ενάντια σ’ αυτή την ασθένεια παλαιότερα με επιτυχία και μπορούμε να το επαναλάβουμε.

Ο Δρ Παουάν Παρίκ σπούδασε Ομοιοπαθητική στο Πανεπιστήμιο του Ρατζαστάν και την
ασκεί τα τελευταία 16 χρόνια, με μεγάλη εμπειρία σε περιπτώσεις όγκου του εγκεφάλου,
εγκεφαλικά επεισόδια, επιληψία, κίρρωση του ήπατος, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ινομυώματα της μήτρας, καλοήθη υπερτροφικό προστάτη, καρκίνο, δερματοπάθειες και
πολλές δύσκολες και ανίατες ασθένειες. Αυτή την περίοδο επικεντρώνεται στο AIDS,
τον καρκίνο και περιστατικά χειρουργικής. Έχουν δημοσιευτεί άρθρα του σε διάφορα
περιοδικά ηλεκτρονικά και μη, ανά τον κόσμο. Είναι τακτικός ομιλητής σε εθνικά και
διεθνή συνέδρια, ενώ προσκαλείται συχνά σε σεμινάρια σε όλον τον κόσμο.
Holistic Life Νοεμ. 2009 www.holisticlife.gr

Ο Ελληνικός Σύλλογος Φίλων της Εναλλακτικής Θεραπευτικής (ΕΣΦΕΘ)
ιδρύθηκε στη Κέρκυρα το Σεπτέμβριο του 2009. Είναι μια πρωτοβουλία ανθρώπων που κατανοούν, έχουν ακολουθήσει ή είναι φιλικά προσκείμενοι
προς τις Εναλλακτικές και Παραδοσιακές Θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Το Σεπτέμβριο ο Ε.Σ.Φ.Ε.Θ. προχώρησε σε δημοσκόπηση προκειμένου να επιβεβαιώσει τις φήμες για τον πανικό εν αναμονή της νέας γρίπης Η1Ν1 και του εμβολίου. Οι φήμες
διαψεύστηκαν από τους 464 ερωτηθέντες όπως συνέβη και στην πραγματικότητα. Μέχρι πριν λίγες ημέρες μόνο το 3,3% του συνολικού πληθυσμού της χώρας μας είχε εμβολιαστεί ενώ λιγότεροι απο το 50% των βουλευτών επέλεξαν τον εμβολιασμό. Η κινδυνολογία από τους υπέρμαχους σωτήρες στο μεταξύ συνεχίζεται με το αποθεματικό των
εμβολίων να αναζητεί υποψήφιους δέκτες.

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΣΦΕΘ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009
1. Η Νόσος των Χοίρων χαρακτηρίστηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
(ΠΟΥ) σαν επικίνδυνη Πανδημία και επιβάλλεται ο εμβολιασμός συμφωνείτε;
ΝΑΙ (123) ΟΧΙ (236) ΙΣΩΣ (95)

Δ.ΓΝ. (δεν γνωρίζω) (9) Δ.Α. (δεν απαντώ) (1)

2. Θεωρείτε υπερβολικό το θόρυβο για την Πανδημία;

ΝΑΙ (324) ΟΧΙ (63)

ΙΣΩΣ (77)

Δ.ΓΝ. (0)

Δ. Α. (0)

3. Θεωρείτε επικίνδυνο το εμβόλιο;

ΝΑΙ (161) ΟΧΙ (71)

ΙΣΩΣ (193)

Δ.ΓΝ. (37)

Δ. Α (2)

4. Θεωρείτε επικίνδυνους τους εμβολισμούς γενικότερα;

ΝΑΙ (95)

ΟΧΙ (275) ΙΣΩΣ (83)

Δ.ΓΝ. (10)

Δ.Α (1)

5. Θεωρείται αξιόπιστο και αδιάφθορο οργανισμό τον ΠΟΥ;

ΝΑΙ (77)

ΟΧΙ (158) ΙΣΩΣ (108)

Δ.ΓΝ. (112)

Δ. Α (9)

ΟΧΙ (251) ΙΣΩΣ (85)

Δ.ΓΝ. (25)

Δ. Α (9)

ΙΣΩΣ (102)

Δ.ΓΝ. (7)

Δ. Α. (4)

ΟΧΙ (256) ΙΣΩΣ (134)

Δ.ΓΝ. (9)

Δ. Α (2)

6. Θεωρείται αξιόπιστες τις αποφάσεις της κυβέρνησης αναφορικά με την επιβολή
του εμβολιασμού;
ΝΑΙ (94)

7. Για την επιβολή εμβολιασμού αναφορικά με την Πανδημία γρίπης νομίζετε ότι
διακυβεύονται πολιτικά – οικονομικά συμφέροντα;
ΝΑΙ (299) ΟΧΙ (52)
8. Θα δεχθείτε να εμβολιασθείτε;

ΝΑΙ (63)

Ε.Σ.Φ.Ε.Θ.
Δελβινιώτη 6-8, Κέρκυρα, Τηλ. 2661022551 / 6937418458
e-mail: info@hfama.org
Εκ μέρους του ΔΣ
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EΜΒΟΛΙΟ Η1Ν1 και ΚΑΘΕ ΕΜΒΟΛΙΟ

Ας σκεφτούμε πριν το αποφασίσουμε
γιατί δεν αφορά μόνο τη δική μας ζωή
αλλά και τη βιολογική επιβίωση του είδους μας.
Για πρώτη φορά είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε πόσα
πολλά για τους εμβολιασμούς και το πόσα διαδραματίζονται στο χώρο της υγείας. Μπορέσαμε να αντιληφθούμε ξεκάθαρα ότι η υγεία μας ανήκει και αυτή εκεί
όπου ανήκει και ολόκληρη η δομή της σημερινής κοινωνίας - στους κανόνες του εμπορίου.
Είδαμε το κεφάλαιο να επιβάλλει μια τακτική αύξησης των
κερδών του με στρατηγικές προώθησης των προϊόντων
του βασισμένες στο φόβο. Αυτή τη φορά οι περισσότεροι
από τους γιατρούς, τους κυριότερους συμμάχους των
φαρμακευτικών εταιριών, τάχθηκαν κατά του εμβολίου.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αρκετοί από τους γιατρούς που μέχρι πρότινος διατηρούσαν επιφυλάξεις για
τον εμβολιασμό, σήμερα τον προτείνουν. Αυτό οφείλεται σε προφανείς λόγους, όπως ο φόβος μήπως προκύψει κάποιο ατυχές περιστατικό, που θα είχε ως επακόλουθο τον κοινωνικό και επαγγελματικό διασυρμό τους.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο διοικητής του Κέντρου
Επιχειρήσεων Υγείας (Κ.Ε.Υ.), ο εμβολιασμός πρέπει να
συνεχιστεί και δεν είναι επιτρεπτό να υπάρχουν επαγγελματίες υγείας οι οποίοι παίζουν με τη ζωή των ασθενών
τους1.
Στην περίπτωση που κάποιος καταλήξει από το εμβόλιο,
δεν κινδυνεύει ούτε ο γιατρός ούτε το Κ.Ε.Υ. αφού την
ευθύνη -χωρίς αποζημιώσεις ή άλλες δεσμεύσεις- φέρει
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος αποτελεί το
επίσημο παγκόσμιο όργανο που κατευθύνει τις πράξεις
του Κ.Ε.Υ. στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης.
Η θνησιμότητα προς το παρόν και σύμφωνα με το Κ.Ε.Υ.
δεν έχει επηρεαστεί από τον ιό Η1Ν1 ενώ το αντίθετο
συμβαίνει από την εποχική γρίπη. Μέσα από το θόρυβο
που προέκυψε και την ταχύτατη εξάπλωση του ιού συνειδητοποιήσαμε το αυτονόητο, ότι ο ίδιος ο πολίτης φέρει
την ευθύνη των επιλογών του. Τώρα καλούμαστε να κατανοήσουμε την ανάγκη της άρνησης να εμβολιαστούμε
προκειμένου να αποδώσει η αποκομιδή της πρόσφατης
γνώσης προς όφελος της υγείας αλλά και της φύσης του
είδους μας.
Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο εμβολιασμός δεν ενισχύει
το ανοσοποιητικό σύστημα στο σύνολό του, παράγει
μόνο τα αντισώματα που αφορούν τον συγκεκριμένο ιό
που βρίσκεται στο περιεχόμενo του εμβολίου. Πολλά
άτομα άνω των 60 ετών που είχαν εκτεθεί στον ιό Η1Ν1
πριν από το 1957, σήμερα (μετά από 52 χρόνια) παρουσιάζουν ανθεκτικότητα2. Για την εποχική γρίπη γίνεται εμβόλιο κάθε χρόνο, το οποίο προφανώς θα πρέπει να
κάνουν και όσοι εμβολιαστούν για την Η1Ν1, εξασφαλί-

ζοντας τα πιο σίγουρα κέρδη των παραγωγών εταιριών.
Η διαδικασία παραγωγής αντισωμάτων μέσω των εμβολιασμών λειτουργεί σε βάρος του συνόλου του οργανισμού. Η τεχνητή ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού
που παρέχεται μέσω των εμβολίων, ζημιώνει το συνολικό
ενεργειακό απόθεμα του οργανισμού και παραβαίνει τις
προτεραιότητες που θέτει η σοφία του, η οποία κινητοποιεί και τους αμυντικούς του μηχανισμούς. Αυτό σημαίνει αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος στο
σύνολο.
Όταν το σώμα αρρωσταίνει, παρότι αυτό δεν γίνεται
άμεσα αντιληπτό (τα εμβόλια περιέχουν μια τεχνητή ασθένεια) μπορεί να αγωνίζεται ενάντια σ’ αυτή την αρρώστια
τόσα χρόνια όσα το εμβόλιο παραμένει ενεργό. Στη συνέχεια, όταν το εμβόλιο καθίσταται αδρανές, ο άνθρωπος φροντίζει να εφαρμόζει τις «επαναληπτικές δόσεις»,
όπως αποκαλούνται, παρατείνοντας την αποδυνάμωση
του οργανισμού.
Καθιστώντας τον οργανισμό μας ένα πεδίο μάχης με
διάρκεια όσο και η ζωή μας, δεν θα έπρεπε να αναρωτιόμαστε γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αλλάξει τόσο.
Για να το κατανοήσουμε αυτό αρκεί να κάνουμε έναν παραλληλισμό με την υπερένταση που νιώθουμε μετά από
μια κοπιαστική -σωματικά, συναισθηματικά και νοητικάημέρα και τα επακόλουθά της (νευρικότητα, υπερδιέγερση, άγχος, αϋπνία, οξυθυμία, ανορεξία, αδράνεια
κ.ά.). Κάπως έτσι «στρεσάρεται» και ο οργανισμός μας
μετά από ένα εμβόλιο.
Το γεγονός αυτό μπορεί να αποτελέσει μια -αν και
απλοϊκή- αρκετά ρεαλιστική εξήγηση της αύξησης των
χρόνιων ασθενειών και γιατί απειλείται τώρα ο άνθρωπος
από ασθένειες ψυχικές (κατάθλιψη) και νοητικές (σχιζοφρένεια)! Αν καταφέρουμε να αντιληφθούμε το γεγονός
ότι και η φαρμακευτική καταστολή των σωματικών συμπτωμάτων, επιβαρύνει το εσωτερικό περιβάλλον, τη
στιγμή που τα σωματικά συμπτώματα εκφράστηκαν προκειμένου να προστατεύσουν τα βαθύτερα και ουσιαστικότερα πεδία της ανθρώπινης οντότητας, τότε θα
αναγνωρίσουμε πραγματικά ότι ο άνθρωπος είναι η έκφραση εκείνη που παρέχει τη δυνατότητα του παγκόσμιου
γίγνεσθαι (με τη συμπαντική έννοια) να συνειδητοποιήσει
την ύπαρξή του.

Ο Αριστοτέλης διαμήνυε ότι η φύση του ανθρώπου δεν
είναι αυτό ως προς το οποίο γεννήθηκε αλλά αυτό για το
οποίο γεννήθηκε και ότι αν ο άνθρωπος διαβιοί με φυσικό τρόπο έχει πολλές πιθανότητες να μην αρρωσταίνει.
Ο Πλάτων στην Πολιτεία ανέφερε ότι αν μια κοινωνία έχει
ανάγκη πολλά νοσοκομεία και γιατρούς, αυτό είναι το ιδιαίτερο γνώρισμα μιας κακής κοινωνίας.
Ο οργανισμός μας διαθέτει ενεργειακά αποθέματα στις
αποθήκες του που τον διατηρούν στη ζωή και του προσφέρουν το πολυπόθητο αγαθό της υγείας. Τα αποθέματα αυτά ορίζονται από την κληρονομικότητα, όπως από
αυτήν ορίζεται και η εξελικτική διαδικασία με την επικράτηση του ισχυρότερου ατόμου και είδους. Τα αποθέματα
αυτά είναι τα απολύτως αναγκαία σύμφωνα με την οικονομία της φύσης και προκύπτουν από τη βιολογική διαδικασία και εξέλιξη.
Ο άνθρωπος-επιστήμονας, με τη γραμμική του λογική
ισοπεδώνει τα πάντα πιστεύοντας ότι αν εμβολιάζεται (αρχίζει από την ηλικία των δύο μηνών στα βρέφη) γίνεται
πιο ανθεκτικός. Σήμερα ο πληροφορημένος και σκεπτόμενος άνθρωπος, αντιλαμβάνεται ότι βιολογικά δεν μπορεί να διατηρηθεί ένα είδος αποσπώντας την ύπαρξη και
τις ανάγκες που προκύπτουν από το φυσικό του περιβάλλον με ενέσεις και φάρμακα.
Ο σημερινός άνθρωπος -το κάθε άτομο- βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με τις συνέπειες των προσωπικών του

επιλογών. Αυτό καμία κοινωνία δεν θα το ήθελε διότι παρότι η ανάγκη δημιουργίας της είναι συλλογική, η ίδια στη σημερινή της μορφή- για να λειτουργήσει ομαλά δεν
θα μπορούσε ποτέ να ενθαρρύνει την αυτοδιάθεση.
Ο Rene Dubos αναφέρει ότι: Ο πλήρως εκπολιτισμένος
άνθρωπος, παρότι είναι ιδιαίτερα επιθυμητός ως καλός
πολίτης, ενδέχεται να αποδειχθεί κακό βιολογικό δείγμα
όταν τοποθετηθεί εκτός του προστατευμένου κοινωνικού
περιβάλλοντος στο οποίο έχει μάθει να συμμορφώνεται3.

Κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο εμφανές ότι είναι ουτοπία
να στηριζόμαστε στην ιατρική γενίκευση, ελπίζοντας στην
απαλοιφή των ασθενειών και τη σωτηρία του είδους μας.
Οι πιέσεις που προέκυψαν από αυτή την ανάγκη είναι ο
λόγος που τόσο η Ε.Ε. από το 1997 όσο και ο Π.Ο.Υ. το
2002 -και σε βάρος των φαρμακευτικών εταιρειών- αναγνώρισαν την Εναλλακτική και Συμπληρωματική Εναλλακτική Ιατρική, η οποία χαρακτηρίζεται από μεθόδους
που αγγίζουν συνολικά τον άνθρωπο και τον καθιστούν
υπεύθυνο για τη νόσο που φέρει χωρίς να του υπόσχονται ουτοπικές θεραπείες, μακροβιότητα και άλλες υποσχέσεις ενθαρρύνοντας ένα εγωιστικό περιβάλλον
απληστίας και ματαιότητας.
Είναι ανάγκη να αναγνωρίσουμε αυτή την ουσιαστική
ανάγκη που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην υγεία
και αφορά την αντιμετώπιση του κάθε ανθρώπου σαν ξεχωριστή οντότητα. Πρέπει να πάψουμε να ασχολούμαστε
μόνο με αυτό που βλέπουμε και αγγίζουμε και να ασχοληθούμε περισσότερο με τις ανάγκες που δεν βλέπουμε
(συναισθηματικές και νοητικές) αλλά έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη φύση της ζωής μας.
Παίρνοντας σαν δεδομένη τη λογική, σήμερα και με βάση
την έρευνα, είναι δύσκολο να πούμε ότι η ζωή με τους
σημερινούς ρυθμούς και τάσεις είναι δυνατόν να διατηρηθεί για πολύ ακόμα. Η επιστήμη και η τεχνολογία
συνέβαλαν σημαντικά στην αύξηση του πληθυσμού αλλά η ίδια η ζωή έχασε τις αξίες και το
νόημά της, σήμερα είμαστε όλοι αναλώσιμοι στο
βωμό του χρήματος που υποστηρίζει και χειραγωγεί την επιστήμη.
Είμαστε αρκετά προετοιμασμένοι και σε καλύτερη θέση
να αντιληφθούμε ότι το εγωιστικό μας μοντέλο είναι αυτό
που δεν μας επιτρέπει να ρίξουμε μια συλλογική ματιά
προς όφελος του κοινού καλού. Η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε είναι μέρος της ασθένειας που αλλοιώνει
εκείνα τα ενωτικά χαρακτηριστικά (τα ονομάσαμε αγάπη)
που φέρνουν κοντά τους ανθρώπους. Εκείνο που έχουμε
καταφέρει συνεπεία της επιστημολατρίας και της τεχνολογικής εξέλιξης, είναι ένα παγωμένο και άνευ νοήματος
κενό που μας οδηγεί ολοταχώς προς την κατάθλιψη, τη
σχιζοφρένεια και τις 58.000 αυτοκτονίες το χρόνο στις
πολιτισμένες κοινωνίες4.
Αντιπαραθέσεις όπως αυτές που προέκυψαν μέσω της
άρνησης του εμβολιασμού σηματοδοτούν τη βιολογική
ανάγκη αποκατάστασης των παρά φύσιν διαδρομών που
ακολουθούμε και των συνεπειών τους.
1. Καθημερινή, 13/12/09
2. Καθημερινή, 13/12/09
3. Rene Dubos, Το Όραμα της Υγείας, εκδ. Κάτοπτρο
4. Ελευθεροτυπία (φάκελος) 19-3-2005
Χρήστος Κόντης, Κλασσικός Ομοιοπαθητικός,
e-mail: olistic@otenet.gr / www.kethe.gr
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Η επιστολή του Ε.Σ.Φ.Ε.Θ. στον πρωθυπουργό στις 6 Αυγούστου με αφορμή την ανακοίνωση
για την υποχρέωση του εμβολιασμού και την ανάληψη της ευθύνης από τον πολίτη.
Κέρκυρα, 6 Αυγ., 2009
Αρ. Πρωτ. 18/2009
Προς: Κύριο Πρωθυπουργό
Θέμα: Άρνηση εμβολιασμού
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Με δεδομένη την υποχρέωση εμβολιασμού στην περίπτωση πανδημίας και όπως ανακοινώσατε πρόσφατα, θέλουμε να αντιπαρατεθούμε και ζητούμε να τοποθετηθείτε με σκεπτικισμό και ειλικρίνεια απέναντι στο δικαίωμα των πολιτών.
Ως εκπρόσωποι του Ελληνικού Συλλόγου Φίλων της Εναλλακτικής Θεραπευτικής δεχθήκαμε πληθώρα τηλεφωνημάτων από τα μέλη μας αλλά και άλλους συμπολίτες που γνωρίζουν την ύπαρξή μας οι οποίοι ανησυχούν και ζητούν το δικαίωμα της άρνησης
(προαιρετικού) εμβολιασμού.
Η κυβέρνηση αναφέρεται στο γεγονός ότι εκτός του υποχρεωτικού εμβολιασμού, «για να εμβολιαστεί κάποιος θα πρέπει να δώσει την συγκατάθεσή του
γραπτώς, σε ειδικό δελτίο εγγραφής για τον εμβολιασμό κατά του νέου ιού της
γρίπης».* Δηλαδή μας υποχρεώνετε να εμβολιαστούμε με την συγκατάθεσή μας
παρότι το αρνούμαστε; Και οι συνέπειες (παρενέργειες) που είναι πιθανών να
προκύψουν – που είναι προφανώς αναμενόμενες διαφορετικά θα αναλάμβανε και
το κόστος της απόφασης της – θα τις επωμιστούμε οι ίδιοι;
Στην περίπτωσή μας κύριε Πρωθυπουργέ –συμπεριλαμβανομένων και των υπολοίπων ομοϊδεατών συμπολιτών μας - δεν σκοπεύουμε να υποκύψουμε αμαχητί στο βωμό του
κέρδους και του χορού των δισεκατομμυρίων ρισκάροντας με προχειρότητα την υγεία μας και
την υγεία των παιδιών μας.
Θεωρούμε απαράδεκτη την απόφαση της κυβέρνησης, όπως απαράδεκτο
θεωρούμε τον φόβο που προσπαθεί να διασπείρει προκειμένου να πετύχει τον
στόχο της. Το “δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας” που δημόσια εκφράζετε, λειτουργεί ως αύξων παράγοντας τις ανησυχίας και όχι σαν καθησυχαστική συμβουλή.
Θεωρούμε ακίνδυνη - τουλάχιστον για εμάς τους ιδίους και τα μέλη του συλλόγου μας
που ακολουθούν την Ομοιοπαθητική θεραπευτική αγωγή και όχι μόνο – την εν λόγω πανδημία
διότι αφορά κυρίως ανθρώπους με ασθενές ανοσοποιητικό σύστημα. Με προσωπική μας
ευθύνη επιλέξαμε Εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας για εμάς και τα παιδιά μας με τα πλέων
θετικά αποτελέσματα. Τα παιδιά μας είναι πολύ ποιο ανθεκτικά –είναι προφανές ότι έχουν
ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα- σε σχέση με τους συμμαθητές τους, ώστε τα κοινά κρυολογήματα και οι ιώσεις είτε τα αφήνουν ανεπηρέαστα είτε με την βοήθεια του Ομοιοπαθητικού μας αντιμετωπίζονται άμεσα.
Είναι συνειδητό μας δικαίωμα η άρνηση του εμβολιασμού.
Η στάση μας αυτή δεν αποτελεί απειλή για κανέναν εκτός από εμάς του ιδίους. Σεβό-

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Αλεξάκη & Σια, Κοντόκαλι, Κέρκυρα, 26610 91700
Βρετού Τσιριγγάκη, Πλ. Γ. Θεοτόκη 9, 26610 44720
Γρίμμα Μυρίλλα Ο.Ε., Πλ. Γ. Θεοτόκη 29, τηλ. 33221
Καβαδά Συλβαίν, Ευγ. Βουλγάρεως 66, 2661030010
Κοσκινάς Σπύρος, Ι. Ανδρεάδη 28, 26610 20970
Μαριέλλα Αργυρού – Βαλμά, Λ. Αλεξάνδρας 32Β, 2661044722
Μπουζούκης Νικόλαος, Σαμαρά 7-9 (Πεζόδρομος)
Μπουζούκης Ηλίας & Άννα, Σταμ. Δεσύλλα 16, 2661031622
Πανδή Πάολα, Σολωμού 2, 26610 39281
Σταύρου Πολέντα, Πλ. Ψυχιατρείου, 26610 80619
Τριβυζάς Νικόλαος, Ευγ. Βουλγάρεως 73, 26610 30100

θα την βρείτε
Στις ειδικά διαμορφωμένες κατασκευές που υπάρχουν στην Πλατεία Γεωργίου Θεοτόκη (Σαρόκο) δίπλα στην στάση μπροστά απο το Σ.Μ. Μαρκάτο, στην Ευγενίου Βουλγάρεως αριστερά απο την είσοδο της εθνικής τράπεζας, και δίπλα στην πιάτσα των ταξί
στο πεντοφάναρο, στο ισόγειο της Νομαρχίας, στην είσοδο του γυάλινου πύργου
(ΤΕΒΕ), στο Εμπορικό Επιμελητήριο, στη Β΄ ΔΟΥ Κέρκυρας, ΛΙΣΤΟΝ (κεντρικό περίπτερο) στην ΔΕΗ (Αλεπού), Αρτοπωλείο Σταρένιο Γκίλφορδ 59, Σολάρι (πρακτ. Εφημερίδων Εθν. Παλ/τσης 31 β), Κουλίνες Λεωφ. Επτανήσου (Περίπτερο Προβατά),Τρίκλινο (Ψιλικά είδη δώρων Αργυροπούλου Σοφία), Τρίκλινο (Είδη δώρων Άντζελας), Βρυώνη 53 (Ψιλικά Εφημερίδες) , μπορείτε να την “κατεβάσετε” και από το
διαδυκτιακό μας χώρο www.kethe.gr.
Στο επόμενο φύλλο θα ανακοινωθούν τα σημεία του δικτύου μας σε ολόκληρο το
Νομό.
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μαστε το δικαίωμα των συμπολιτών μας που επιθυμούν να εμβολιστούν και έχοντας ως δεδομένη την άμυνα που τους παρέχει ο εμβολιασμός - όπως ισχυρίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και εσείς, ενώ εμείς έχουμε κάθε λόγο να αμφιβάλλουμε - θα έχουν τα
ανάλογα αντισώματα οπότε δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας από εμάς προς εκείνους.
Είσαστε ο επίσημος εκπρόσωπος της πολιτείας και απαιτούμε η σοβαρότητα των αποφάσεων σας να συνδράμει προς την κοινή επιθυμία και το κοινό
όφελος.
Γνωρίζουμε ότι οι εμβολιασμοί όπως και οποιαδήποτε μορφής φαρμακευτική αγωγή –
παρότι σε ορισμένες περιπτώσεις αναγκαία- αποδυναμώνουν το ανοσοποιητικό σύστημα.
Μήπως το αποτέλεσμα είναι η τρομακτικών διαστάσεων εξάπλωση των χρόνιων νόσων; Θεωρούμε τρομακτικό το γεγονός ότι το επίπεδο της σωματικής υγείας έχει υποβαθμισθεί σε
ακραίο βαθμό και φυσικό επακόλουθο γεγονός ότι το κέντρο της ασθένειας μεταφέρθηκε
πλέον στο συναισθηματικό επίπεδο (κατάθλιψη).
Το επόμενο στάδιο κύριε Πρωθυπουργέ, όπως είναι επίσης αυτονόητο είναι η σχιζοφρένεια και ρωτούμε:
Τέτοιες τοποθετήσεις και μάλιστα σε παγκόσμια κλίμακα δεν δηλώνουν το
σχίσμα μεταξύ λογικής και παραλόγου;
Ελπίζουμε ότι από αυτή την κρίση αυτό που θα επικρατήσει είναι η έκφραση της υγείας
–ατομικής και κοινωνικής- και όχι της ασθένειας.
Ο Ελληνικός Σύλλογος Φίλων της Εναλλακτικής Θεραπευτικής (ΕΣΦΕΘ) ιδρύθηκε στη Κέρκυρα το Φεβρουάριο του 2009 (αρ. αποφ. Πρωτοδικείου 142/2009).
Τα μέλη μας όπως και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακατέχονται από διαφορετικές
πολιτικές πεποιθήσεις, συνεπώς πρέπει να θεωρηθεί αυτονόητο το γεγονός ότι η επιστολή μας
σε καμία περίπτωση δεν περιέχει αντιπολιτευτικά κίνητρα παρά μόνον ανησυχία για το δικαίωμα στο ύψιστο αγαθό της υγείας η οποία υποβαθμίζεται και γίνεται παιχνίδι στα χέρια των
οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων.
Το ΔΣ του συλλόγου ΕΣΦΕΘ απαρτίζεται από τους: Μαρία Ελένη Κούφαλη (Ελεύθερος
Επαγγελματίας), Πρόεδρος - Πέγκυ Ζάρρου (Ιδιωτικός Υπάλληλος), Αντιπρόεδρος - Γεράσιμος Μουζακίτης (Πολιτικός Μηχανικός), Γραμματέας - Μαρία Πουλημά (Καθηγήτρια Αγγλικών), Αναπληρωτής Γραμματέας - Σοφία Τσάμη (Βιολόγος - Εκπαιδευτικός),
Ταμίας
Η επιστολή αυτή έχει αποσταλεί ηλεκτρονικά, προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Συμβούλιο της Επικρατείας, Υπουργό Υγείας, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τον συνήγορο
του πολίτη..
* Καθημερινή 1/8/2009
Με εκτίμηση εκ μέρους του Διοικητικού συμβουλίου
Η Πρόεδρος
Μαρία Ελένη Κούφαλη

Ο Γραμματέας
Γεράσιμος Μουζακίτης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΖΩΗΣ
H βασικότερη συνεισφορά στο χώρο υγείας
είναι η πρόληψη. Για να καταλήξει μία φθορά
(ασθένεια) στο σώμα μας ο οργανισμός καταβάλει πολύχρονες προσπάθειες απομόνωσης του αιτίου που κατά κύριο λόγο πηγάζει
από το συναισθηματικό μας περιβάλλον. Ο
βαθμός της σοβαρότητας των ασθενειών,
λειτουργεί αθροιστικά κατά τη διάρκεια των
προσωπικών μας εμπειριών και τον αποτυπωμάτων τους. Η κληρονομικότητα του καθενός είναι η μεταβίβαση αυτών των χαρακτηριστικών μέσω των χρωματοσωμάτων
στην επόμενη γενιά. Αυτό σημαίνει ότι η
πραγματική θεραπεία πρέπει να λειτουργεί
αντίστοιχα και με την αντίθετη φορά αθροιστικά, τόσο σε ατομικό όσο και διαχρονικά
σε κληρονομικό επίπεδο. Γι’ αυτό δεν θα
έπρεπε να αγωνιούμε για την πανάκεια αλλά
να αρκεστούμε ο καθένας στο δικό του
χρέος, παρέχοντας με σκεπτικισμό στην δική
του ύπαρξη το κατά το δυνατόν ισορροπημένο πνευματικό, ψυχικό και σωματικό περιβάλλον. Ατενίζοντας τον εαυτό και τον κόσμο
γύρω μας, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό στο
οποίο έχουμε με ιδιαίτερη έμφαση εκπαιδευτεί και διαιωνίζουμε, ακουσίως ή εκουσίως, μόνο από ενωτικά στοιχεία (από τα
οποία ορίζεται και το αίσθημα της αγάπης)
δεν ορίζεται.
Ο άνθρωπος καλείται να επανέλθει στις ηθικές αξίες και
φόρμες που τον βοήθησαν να διατηρήσει το είδος του
μέχρι σήμερα χωρίς αυτό να σημαίνει κατ΄ ανάγκη οπισθοδρόμηση. Η εγκατάλειψη αυτών των αρχών διαιωνίστηκε με εργαλείο τον ορθό-λογισμό!!! που ενθαρρύνεται
από ένα εγωιστικό περιβάλλον, από τις υποσχέσεις μιας
κακώς εννοούμενης ατομικότητας και τον κερδοσκοπικό
κυκεώνα που την υποστηρίζει. Σταδιακά οδηγηθήκαμε
στην δυστυχία, την απομόνωση και τώρα τείνουμε προς
την αυτοκαταστροφή. Η αδυναμία διατήρησης των ισορροπιών, και η κερδοσκοπική ανάγκη, οδήγησαν στην εξειδίκευση ακόμα και την ιατρική η οποία φυσικά
στελεχώνεται από τον ίδιο άνθρωπο (εμένα και εσένα και
όχι από αγίους), ο οποίος αρνείται να δει και να ορίσει τα
πράγματα με το όνομά τους. Έτσι λοιπόν σε όλα τα επίπεδα, με ευκολία προσφεύγουμε σε “ταμπέλες” και γενικευμένες αποφάσεις προσδιορίζοντας οτιδήποτε πέραν
του εαυτού μας ως υπεύθυνο για την δυσάρεστη κατάσταση που μας καταβάλει, λέμε π.χ. έχω πεπτικό έλκος
και όχι ότι η στάση ζωής που ακολουθώ με οδήγησε στο
να καταστρέψω το στομάχι μου. Θυμάμαι την περίπτωση
μιας κυρίας που με επισκέφτηκε σε κατάσταση πανικού.
Μετά από πτώση με τη λεκάνη είχε αφόρητους πόνους
στην σπονδυλική στήλη. Ο γιατρός την υπέβαλε σε εξετάσεις εξονυχιστικές αλλά δεν υπήρχε κανένα εύρημα που
να δικαιολογεί τον πόνο. Με ρωτούσε με αγωνία να της
πω τι έχει, κάτι στο οποίο δεν ήμουν σε θέση να γνωρίζω
εφόσον δεν υπήρχε διαγνωστικό εύρημα. Το κυρίαρχο
ενδιαφέρον από Ομοιοπαθητικής πλευράς ήταν ακριβώς
αυτή η συμπεριφορά. Στην συνέχεια της υπέβαλα την
ερώτηση: αν διέθετα το φάρμακο που θα σε θεράπευε
και αν γνώριζα τι έχεις, αλλά θα μπορούσα να σου προσφέρω μόνο το ένα από τα δύο τι θα επέλεγες; Η απάντηση ήταν να της έλεγα από τι έπασχε. Το φάρμακο που
παρουσιάζει ανάλογα χαρακτηριστικά και την βοήθησε
άμεσα- για να θυμηθούμε και την διαφορά της εξειδικευμένης από την εξατομικευμένη ιατρική και την δραστικότητα του ομοιοπαθητικού φαρμάκου– ήταν το Hypericum
(Υπερικό το διάτρητο). Η επιστήμη σήμερα καταλαμβάνει
τη θέση που άλλοτε κατείχε η θρησκεία. Οι ναοί είναι τα
επιστημονικά κέντρα που αναζητούν τα γονίδια του θεού.
Θεωρούμε δικαίωμα να καταστρέφουμε και περιμένουμε
από την επιστήμη να το διορθώσει, ο καθένας μας δεν
είναι διατεθειμένος να δώσει το ελάχιστο από αυτό που
νομίζει ότι δικαιωματικά του ανήκει.
Οι κοινοποιήσεις αρκετών ερευνητών που ευχαρίστως
διαδίδονται από τα ΜΜΕ αργά η γρήγορα κάνανε όλο και
περισσότερους ανθρώπους να πιστεύουν ότι η ευτυχία

δημιουργείται στον εγκέφαλο με την αυξημένη έκκριση
ενδορφίνης, η αρμονική διάθεση από τη σεροτονίνη και
η αγάπη μέσω ορισμένων πεπτιδίων, ακόμη ότι η αμυγδαλή ευθύνεται για το άγχος, ο ιππόκαμπος για τη μάθηση και ο φλοιός του εγκεφάλου για τη σκέψη.
Όλα αυτά θα πρέπει να τα ξεχάσουμε όπως θα πρέπει να
ξεχάσουμε και όλες εκείνες τις απόψεις που προσπαθούν
να αποδώσουν σε συγκεκριμένες προδιαθέσεις, ότι συμβαίνει μέσα στο μυαλό μας.
Δεν υπάρχουν γονίδια τεμπελιάς, εξυπνάδας, μελαγχολίας εξάρτησης ή εγωισμού.
Υπάρχουν μόνο διαφορετικές προδιαθέσεις, χαρακτηριστικές ροπές (κλίσεις), ιδιαίτερες ευπάθειες, (ευαισθησίες).
Το τι θα προκύψει από αυτές εξαρτάται από τις συνθήκες
ανάπτυξης που επικρατούν στην κάθε περίπτωση.
(Gerald Huther)
Χρειάζεται γνώση και όχι δύναμη και θάρρος για να αντιμετωπίσουμε το πραγματικό μέγεθος της ύπαρξής μας,
για να καταφέρουμε να δούμε το πόσο μικροί είμαστε σε
σχέση με το εγωιστικό, ψεύτικο μεγαλείο μέσα απο το
οποίο αυτοπροσδιοριζόμαστε. Για να αισθανθούμε,
(χωρίς την απειλή του τρόμου από τη θέα της μικρότητάς
μας), πρέπει να πιστέψουμε περισσότερο στις αισθήσεις
και τα όνειρά μας και λιγότερο σε αυτό που βλέπουμε και
αγγίζουμε. Να ξεφύγουμε από το αρχέγονο ένστικτο της
επιβίωσης και να καβαλήσουμε το άρμα των αισθήσεων
και του πνεύματος που δεν έχει όρια στο χώρο και τον
χρόνο. Να πιστέψουμε στη ζωή και να την αντιμετωπίζουμε σαν μια ανεπανάληπτη εμπειρία, όπως της αξίζει.
Κατά τη πορεία της φυλογενετικής ιστορίας το στρες ήταν
ο μεγάλος πλοηγός που αναδιαμόρφωνε τον εγκέφαλό
μας, είναι ο μεγάλος διαμορφωτής που φροντίζει επανειλημμένα στην πορεία της ζωής μας να εξαλείφονται οι παλιές διασυνδέσεις και να ανοίγονται νέοι δρόμοι. Αρχικά
η διαδικασία αυτή ήταν σωστή, στις μέρες μας όμως αποδείχθηκε αδιέξοδη. Και στις δύο περιπτώσεις το έναυσμα
το δίνει ο φόβος.
(Gerald Huther)
Να αναγνωρίσουμε αυτό που συνδέει τα μικρά και τα μεγάλα πράγματα, να δούμε τον έρωτα και το θάνατο σαν
μια απεικόνιση, σαν μια αίσθηση που παραπέμπει σε αυτό
που οφείλουμε την ύπαρξή μας, στην μια και μοναδική
Αλήθεια. Να σταθούμε ανάμεσα στο έρωτα και το θάνατο με την καρδιά και το πνεύμα μας, εκεί που ο φόβος
και οι παρορμήσεις δεν χωρούν γιατί η μικρότητα του μεγαλείου τους δεν έχει θέση σε αυτό τον τόπο. Το δρόμο
μας τον έδειξαν πολλοί εκ των οποίων οι περισσότεροι και οι πιό ξεκάθαροι- υπήρξαν Έλληνες.
Η σελίδα αυτή φιλοξενεί ιστορικές, φιλοσοφικές και επιστημονικές απόψεις που μπορούν να συμβάλουν στην
αναζήτηση των υπαρξιακών μας προβληματισμών και δυνατοτήτων. Η φύση της ζωής (παρότι προς το παρόν η
επιστημονική της ανάλυση και διαπίστωση είναί απροσπέλαστη, πολυσύνθετη και ανεξερεύνητη), είναι η αρμονία και η τάξη που βιώνεται με το αίσθημα της ευτυχίας.
Τα εμπόδια που μας κλείνουν το δρόμο είναι οι φόβοι και
οι λάθος (προς τη φύση της ζωής) προσδοκίες μας που
έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια της ουσιαστικής συμμετοχής στο Παρόν. Είναι ο αλάνθαστος οδηγός που μας
καλεί να επαναπροσδιορίσουμε τις προθέσεις που ακολουθούμε στην αναζήτηση του Υπέρτατου αγαθού. Τα
μικρά πράγματα είναι που κάνουν τη διαφορά, αναφέρει
η Κινέζικη παροιμία «Πολλοί μικροί άνθρωποι, σε πολύ
μικρούς τόπους, με πολλές μικρές πράξεις μπορούν να
αλλάξουν το πρόσωπο του κόσμου»...
Όποιος το πνεύμα του ποθεί να δυναμώσει
να βγει από το σέβας και την υποταγή.
Απο τους νόμους μερικούς θα τους φυλάξει,
αλλά το περισσότερο θα παραβαίνει
και νόμους και έθιμα και από την παραδεγμένη
και την ανεπαρκούσα ευθύτητα θα βγει.
Την καταστρεπτική δεν θα φοβάται πράξη
το σπίτι το μισό πρέπει να γκρεμιστεί.
Έτσι θα αναπτυχθεί ενάρετα στη γνώση.
Κ. Π. Καβάφης
Ο εκδότης

Αναζητώντας τα Ίχνη
…Κι έτσι φτάσαμε πάλι στο παλιό ερώτημα γιατί είμαστε όπως
είμαστε, τι είναι αυτό που ορίζει πραγματικά τη σκέψη, την αίσθηση και τις πράξεις μας. Αυτός που έψαξε επίμονα να βρει
μιαν απάντηση στο ερώτημα αυτό και στην αναζήτησή του
έφερε στο φως εντυπωσιακά αλλά και παράδοξα στοιχεία
από πρώιμες παιδικές αναμνήσεις ενηλίκων ήταν ο Σίγκμουντ
Φρόυντ. Είχε κατανοήσει, όπως πριν από αυτόν ο Καρλ Μαρξ
κι ο Κάρολος Δαρβίνος, και -το πιο σημαντικό ασφαλώςμπόρεσε να δώσει και στους συγχρόνους του να καταλάβουν
ότι η παρούσα κατάσταση μπορεί να κατά-νοηθεί μόνο αν
αναρωτηθούμε πώς έφτασε να γίνει όπως είναι. Όταν η πορεία που διαγράφει στο χρόνο ένας άνθρωπος, η κοινωνία ή
ένα ορισμένο ζωικό είδος επηρεάζεται και κατευθύνεται από
τόσο πολλά γεγονότα, όπως πραγματικά συμβαίνει, τότε
πολύ δύσκολα εντοπίζονται τα ίχνη. Αν μάλιστα αρχίσει καθένας να ψάχνει σε άλλο σημείο για άλλες επιδράσεις, τότε
το χάος είναι τελικά η αναπόφευκτη κατάληξη αυτών των
προσπαθειών.
Οι ψυχαναλυτές έφτασαν έτσι κατά την αναζήτησή τους ως
την πρώιμη παιδική ηλικία και ως τις απωθημένες σεξουαλικές επιθυμίες. Οι αφαιρετικοί ψυχολόγοι ανακάλυψαν τα στάδια αφαιρετικής ικανότητας του παιδιού, το πώς και το τι
μαθαίνουν τα παιδιά. Οι μεν επιγενετικοί εστίασαν στις προγενετικές επιδράσεις μέσα στο σώμα της μητέρας, οι δε γενετικοί στα κληρονομημένα γενετικά προγράμματα που
διέπουν την πρώιμη ανάπτυξη του εγκεφάλου και τέλος οι
κοινωνικοί βιολόγοι σε εκείνο που ενδεχομένως έδωσε στα
γονίδια, στο απώτατο παρελθόν, τη δυνατότητα να ρυθμίζουν
τη συμπεριφορά μας ακόμη και σήμερα. Όλοι καταλήγουν
σε διαπιστώσεις και συμπεράσματα που έχουν κάποια βάση και πείθουν, μέχρις ότου αρχίσουν να αντιφάσκουν και να αλληλοαναιρούνται. Η σύγχυση
είναι πλήρης, όλοι έχουν δίκιο, αλλά βέβαια μόνο εν
μέρει. Κι εμείς, τι κάνουμε εμείς; Επιτρέπουμε πάντα
σε όποιον έχει μια άποψη για το πώς γίναμε όπως είμαστε, η οποία τυχαίνει εκείνη την περίοδο να ταιριάζει καλύτερα με τη θεώρησή μας, να τη
διακηρύσσει πιο τρανά απ’ όλους. Αν βρισκόμαστε
σε φάση να θέλουμε να αλλάξουμε τον κόσμο, τότε
ανασύρουμε το Φρόυντ ή τον Πιαζέ κι όλους εκείνους που ενισχύουν την άποψή μας ότι ο άνθρωπος
αλλάζει, ότι μπορεί να διαπαιδαγωγηθεί. Όταν πάλι
αυτοί που θέλουν να φτιάξουν τον κόσμο αποτυγχάνουν με τις θεωρίες τους, δίνουμε το λόγο στους
γενετικούς και τους κοινωνικούς βιολόγους και τους
παρέχουμε την ευκαιρία να βαθύνουν κι άλλο τις τάφρους τους. Κι έτσι πάει το εκκρεμές μια προς τα ‘δω
μια προς ‘κει, μέχρι που… μέχρι που τι, αλήθεια;
Μέχρι που να μην έχουμε πια τη δύναμη ή πολύ απλά
τη διάθεση να το βάζουμε διαρκώς σε κίνηση. Κάποτε, λοιπόν, μένει ακίνητο. Κάτω, στη μέση.
Δεν έχουμε φθάσει ακόμη σε αυτό το σημείο, φαίνεται όμως
πως ίσως προλάβουμε να ζήσουμε κι εμείς οι ίδιοι την κατάσταση εκείνη που θα καθορίζεται από τη βαρύτητα των επιχειρημάτων κι όχι από τη φόρα της ταλάντωσης. Τότε μόνο
θα μας δινόταν η ευκαιρία να παρατηρήσουμε καλύτερα τα
πράγματα, απροκατάληπτα κι απ’ όλες τις πλευρές, οπότε θα
διαπιστώναμε ότι η ανάπτυξη των γνωστικών και συναισθηματικών ικανοτήτων του ανθρώπου εξαρτάται και από ορισμένες εγγενείς προϋποθέσεις και από συνθήκες που
επικρατούν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του.
Πρώτα απ’ όλα θα βλέπαμε αυτό που κάθε μαία ανέκαθεν
γνωρίζει, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν ούτε δύο νεογέννητα,
ούτε καν ομοζυγωτικά δίδυμα εντελώς όμοια. Κάθε άνθρωπος είναι, ήδη κατά τη γέννηση του, διαφορετικός απ’ όλους τους άλλους.
Δε διαφέρει μόνο στην όψη, αλλά και στη συμπεριφορά. Ο
ένας είναι πιο ήσυχος, ο άλλος πιο θορυβώδης, ο ένας δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον για όσα τον περιβάλλουν, ο
άλλος λιγότερο, ο ένας δεν ταράζεται σχεδόν με τίποτα, ο
άλλος βάζει τις φωνές με το παραμικρό, ο ένας συμπεριφέρεται απαιτητικά, ο άλλος ενδοτικά. Καθένας είναι μοναδικός
στο είδος του. Ακόμα και αμέσως μετά τη γέννηση δεν μπορεί πια κανείς να ξεχωρίσει ποια στοιχεία αυτής της μοναδικότητας ανάγονται στα γενετικά προγράμματα που
κληρονομήθηκαν από τους γονείς και ποια είναι τα αποτέλεσμα των επιρροών στις οποίες ήταν εκτεθειμένο το νεογέννητο κατά τη μακρόχρονη και εξαιρετικά πολύπλοκη
ανάπτυξή του μέσα στο σώμα της μητέρας.
Απόσπασμα απο το βιλίο του καθηγητή Νευροβιολογίας της
Ψυχιατρικής Κλινικής του Γκέτιγκεν, Gerald Huther,
εκδ. Πολύτροπον.
15

