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Ρεφλεξολογία είναι …

η συμπληρωματική θεραπεία που ασχολείται με τα
αντανακλαστικά σημεία στα πέλματα, χέρια, αυτιά με
ειδικούς χειρισμούς, πιέσεις και τεχνικές που έχει
ως σκοπό την ενεργοποίηση των λειτουργιών του
σώματος, την εξισορρόπηση και τη χαλάρωση. Είναι
μια από τις λίγες θεραπείες που προσπαθεί να φέρνει
ανακούφιση χωρίς να αγγίζεται το όργανο που έχει
πρόβλημα. Είναι επίσης γνωστή ως «ζωνοθεραπεία»,
«μασάζ πίεσης» και «θεραπεία με πίεση σημείων».



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Αίγυπτος 2500 π.Χ.

Ανάγλυφο στον
τάφο του γιατρού
Ανημαχόρ (γιατροί
κάνουν μασάζ στους
ασθενείς).

Ινδία – Κίνα



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Ευρώπη 16ο αιώνα
Θεραπεία ζωνών – 5
ενεργειακές ζώνες.



ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Βρεττανία 19ο αιώνα          Φίτζεραλυτ (Αμερικανός
γιατρός) Ανακάλυψε το μούδιασμα μετά από πίεση.
Αμερική 1930           Γιούνις Ίνγκαμ (φυσιοθεραπεύτρια)
Ανακάλυψε τα ισχυρά αντανακλαστικά στα πόδια και
δημιούργησε τους χάρτες ποδιών.
1970 Βρεττανική Σχολή Ρεφλεξολογίας – Αν Γκιλάντερς.
Δανία         9% του πληθυσμού έχουν δοκιμάσει
Ρεφλεξολογία.



ΧΑΡΤΕΣ ΠΟΔΙΩΝ



ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΟ

Είναι εναντίον του συνδρόμου
του στρες.
Βελτιώνει την κυκλοφορία.
Βελτιώνει τη νευρική
λειτουργία.
Αναζωογονεί την ενέργεια και
αποκαθιστά την ισορροπία
ολόκληρου του σώματος.
Ερεθίζει τη δημιουργικότητα
και αναπαραγωγικότητα.
Τονώνει τις σχέσεις με τους
συνανθρώπους μας.



ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΓΙΑΤΙ…
Είναι το πιο εύκολο σημείο του σώματος για
εφαρμογή.
Είναι ευκολότερη η κατανόηση χαρτών της
ανατομικής στα πέλματα.
Τα αντανακλαστικά σημεία είναι πιο ευαίσθητα
στο πέλμα.
Φαίνονται πιο εύκολα οι ευαισθησίες και η
σκλήρυνση των ιστών.
Αποτελούν ένα μικρό χάρτη του ανθρωπίνου
σώματος
Υπάρχουν αντανακλαστικά σημεία για κάθε
όργανο του σώματος (π.χ. εγκέφαλο,
σπονδυλική στήλη)
Τα οστά τους αποτελούν το ¼ των οστών του
σώματος, έχουν 7200 νευρικές απολήξεις και
107 συνδέσμους.
Παρόλο που φαίνονται ανθεκτικά στην
καταπόνηση είναι τα πιο ευαίσθητα σημεία του
σώματος.



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Χαλάρωση.
Μείωση ανασφάλειας για την κατάσταση των ποδιών.
Σωστή στάση – άνεση.
Χαμηλός φωτισμός – απαλή μουσική.
Αφαίρεση κοσμημάτων.
Έλεγχος πελμάτων για κακώσεις, ουλές κ.λπ.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΕΓΚΥΟΥ

1. Περπάτημα του αντίχειρα
και των δακτύλων

Ο αντίχειρας μένει λυγισμένος
στη πρώτη άρθρωση ενώ
συγχρόνως γλιστρά μπροστά.
Το περπάτημα των άλλων
δακτύλων γίνεται με τον ίδιο
τρόπο.  Ο αντίχειρας και τα
δάκτυλα δε χάνουν ποτέ την
επαφή με το δέρμα, αλλά η
πίεση μεταβάλλεται καθώς
κινούνται.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ

2. Περιστροφή σε ένα σημείο

Βάλτε τον αντίχειρα ή το δείκτη σε
ένα σημείο και περιστρέψετε το
με λίγο μεγαλύτερη πίεση έτσι

ώστε να το ενεργοποιήσετε.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ
3. Περιστροφή γύρω από
τον άξονα σε ένα σημείο.

Κρατήστε σταθερό το χέρι που
στηρίζει το πόδι

και με το άλλο περιστρέψτε το
πόδι πάνω στον

αντίχειρα ή το δείκτη που
λειτουργεί ως άξονας,

ενώ συγχρόνως πιέζετε σε ένα
σημείο.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ

4. Κάμψη σε ένα σημείο

Μοιάζει με την προηγούμενη
τεχνική, αλλά αντί να

περιστρέψετε το πόδι, το
κάμπτετε προς τον ακίνητο
αντίχειρα, αυξομειώνοντας

σταδιακά τη πίεση.



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ

5. Λαβή του άγκιστρου προς τα
πίσω

Χρησιμοποιείται για πίεση σε
βαθιά ή μικρά σημεία.  Με τον

αντίχειρα ασκείται πίεση το
σημείο για 5 δευτερόλεπτα,
στη συνέχεια μετακινείται

ελάχιστο, σταδιακά χωρίς να
σταματήσει τη πίεση για

ακόμα λίγο και μετά
απελευθερώνεται.



Η Ρεφλεξολογία μπορεί να βοηθήσει στην
εγκυμοσύνη;

Εύκολη εγκυμοσύνη
ακόμη πιο άνετη.

Δύσκολη εγκυμοσύνη
λιγότερο τραυματική.

Μείωση επιπλοκών
εγκυμοσύνης.



Επιδράσεις στην εγκυμοσύνη
Τη ρεφλεξολογία δεν την εφαρμόζουμε μόνο όταν υπάρχουν προβλήματα
στην εγκυμοσύνη, αλλά με την ενεργοποίηση των σημείων – κλειδιών που
υπάρχουν στα πέλματα, η άσκηση της ρεφλεξολογίας μας χαρίζει ενέργεια
και ευεξία καθ΄ ότι απελευθερώνονται οι φυσικές ενδορφίνες του
οργανισμού και οι ορμόνες κατά του στρες.
Αϋπνία: Οι ενεργειακές θεραπείες αποδίδουν περισσότερο αν
συνδυάζονται με αλλαγές στον τρόπο ζωής.  Προσπαθήστε να ξεχάσετε όλα
τα άλλα προβλήματα πριν πάτε για ύπνο.  Ακούστε λίγη χαλαρωτική
μουσική, πιείτε ένα ποτήρι χαμομήλι ή κάνετε ένα μπάνιο με αρωματικά
έλαια.  Αφού τα κάνετε αυτά προσπαθήστε πιέζοντας με το δείχτη το
μεγάλο δάκτυλο του ποδιού να δουλέψετε πάνω στην επίφυση.
Πονοκέφαλο: Δουλέψτε το σημείο που διεγείρετε ο εγκέφαλος (επίφυση -
παλαιοεγκέφαλο). Περπατήστε τον αντίχειρα ή το δείκτη πάνω στο
μαξιλαράκι του μεγάλου δακτύλου του ποδιού και κάτω από το νύχι του
μεγάλου δακτύλου.



Επιδράσεις στην εγκυμοσύνη
Ενέργεια: Αφιερώστε περισσότερο χρόνο στις τεχνικές χαλάρωσης. Δουλέψτε τον
εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα, σπονδυλική στήλη, νεφρά, πάγκρεας,
κυκλοφοριακό σύστημα, ηλιακό πλέγμα και διάφραγμα.  Πιέστε το πέλμα από τη
μέσα εσωτερική πλευρά.
Ναυτία: Δουλέψτε όλο το πεπτικό σύστημα επικεντρώνοντας την προσοχή στον
οισοφάγο και το ενδοκρινολογικό για εξισορρόπηση των ορμονών. Εφαρμόστε με
τον αντίχειρα τη λαβή του αγκίστρου. Πατάτε στο κέντρο του μαξιλαριού του
μεγάλου δακτύλου (υπόφυση). Πιέστε με τον αντίχειρα στο κέντρο, στο μαξιλαράκι
του δακτύλου (υπόφυση) και στη συνέχεια στην καμάρα (διαγώνια).
Πόνο στην πλάτη: Δουλέψτε το αναπαραγωγικό και το μυοσκελετικό σύστημα στο
εσωτερικό μέρος του ποδιού.
Οίδημα αστραγάλων: Δουλέψτε τη περιοχή του λεμφικού συστήματος.  Πρόσθια
επιφάνεια άκρου.
Δυσκοιλιότητα: Πίεση με περπάτημα του αντίχειρα κατά μήκος του παχέως
εντέρου.

Ενδυναμώνει το δεσμό του ζευγαριού και το προετοιμάζει για το γονεΐκό του ρόλο.



Επιδράσεις στον τοκετό
Μελέτες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες που έχουν κάνει ρεφλεξολογία στη διάρκεια της
εγκυμοσύνης έχουν συντομότερο και λιγότερο επώδυνο τοκετό.

Μείωση του πόνου: επικεντρωνόμαστε στο χαλαρωτικό μασάζ. Περπάτημα του
αντίχειρα και των δακτύλων. Απελευθέρωση της έντασης στο κάτω μέρος της
σπονδυλικής στήλης για μείωση του πόνου.

Μήτρα: περιστροφή με το δείχτη ή αντίχειρα.  Βελτιώνεται το κυκλοφοριακό
σύστημα και ενισχύονται οι συσπάσεις.

Χαλάρωση διαφράγματος: περπάτημα με τον αντίχειρα και έτσι βελτιώνεται η
αναπνοή, χαλαρώνοντας τους μύες του σώματος.

Μαστό: περπάτημα με το δείκτη έτσι ενισχύεται η παραγωγή της προλακτίνης και
ωκυτοκίνης. Βελτιώνει το ενδοκρινικό σύστημα

Επινεφρίδια: κυκλικές κινήσεις με τον αντίχειρα στο ηλιακό πλέγμα. Δίνει ενέργεια
και βοηθά στην έκκριση ορμονών κατά του στρες (κορτιζόνη).



Διάρκεια και συχνότητα συνεδρίας
Ρεφλεξολογίας

45 – 60 λεπτά
Μόνο για χαλάρωση 30
λεπτά
Μία φορά την εβδομάδα



Είναι
ιδανική για όλους,
ανεξαρτήτως ηλικίας,
φύλου. Ιδανική για παιδιά,
ενήλικες, εγκύους,

ηλικιωμένα άτομα…



Η Ρεφλεξολογία είναι μια τεχνική χαλάρωσης, μείωσης της έντασης και
επιστροφή στην ομοιόσταση, μια κατάσταση ισορροπίας.

Όταν το σώμα χαλαρώσει τότε όλα τα συστήματα και όργανα μας
επανακτούν τη φυσιολογική λειτουργία τους.

Υπάρχουν αντανακλαστικά σημεία στα πέλματα που αντιστοιχούν σε κάθε
όργανο του σώματος π.χ. σπονδυλική στήλη, καρδιά, εγκέφαλο,
αναπαραγωγικό κτλ, για αυτό είναι το πιο κατάλληλο μέρος του σώματος
μας για ρεφλεξολογία.

Η Ρεφλεξολογία προσφέρει μεγάλη βοήθεια και στην εγκυμοσύνη και το
τοκετό.  Βοηθά να υπάρχει ήρεμη εγκυμοσύνη με λιγότερα προβλήματα,
ενισχύει το γονεϊκό ρόλο, το δέσιμο του ζευγαριού καθώς επίσης σε ένα
φυσιολογικό τοκετό ενισχύοντας τις συσπάσεις της μήτρας και μείωση του
πόνου.



ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΤΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ, ΑΦΟΥ ΔΕΝ

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΕΤΕ
ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑ

ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ, ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ ΝΑ
ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ.

(Dougans, I. & Ellis, S.,2000)




