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LIVE HEALTHY/HEALTH REPORT 

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΙ; 
ΠΑΕΞ'ΤΟΝΣΓΑ 
ΛΑΧΤΥΛΑ! 
ΠI ΕΣΕ M E ΤΑ ∆ΑΧΤΥΛΑ ΣΟΥ ΣΤΑ 
ΣΩΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΞΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ ME ΕΝΑ 
ΜΠΑΛΑΚΙ TOY ΕΚΟΛΦ. 
ΤΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΜΑΡΑ 

Συνεργάστηκε ο ∆ηµήτρης Kapapavns, πτυχιούχος 
φυσιοθεραπευτής, εισηγητής ειδικοτήτων µάλαξης 
(massage), εναλλακτικών επιστηµών 

Τι κοινό έχουν n ένταση ins δουλειάε. ο πιασµέvos 

αυχένα5. το µποτιλιάρισµα orous δρόµους 

και ενα κακής ποιότητας κόκκινο κρασί; Τον 

πονοκέφαλο1 Υπάρχουν πολλές κατηγορίες πονοκεφάλου, 

αλλά ο της τάσεως είναι ο πιο συνηθισµένος. Πώς µπορείς 

να τον αντιµετωπίσεις: Με τις χαλαρωτικές ιδιότητες της 

ρεφλεξολογίας. ∆ουλεύοντας τα αντανακλαστικά σηµεία του 

ηλιακού πλέγµατος (µατιού, κεφαλιού, αφτιού) στα χέρια σου 

µε ένα µπαλάκι του γκολφ θα γίνεις περδίκι σε χρόνο dt! 

1 

Eta Ακροδάχτυλα 
Κράτα το µπαλάκι του γκολφ 

µε τον αντίχειρα και το δείκτη του 
δεξιού χεριού. Κύλα το µαλακά 
δεξιά αριστερό. Επανάλαβε µε 

κάθε ακροδάχτυλο του αριστερού 
χεριού, ύστερα πιάσε το µπαλάκι 
µε το αριστερό χέρι και δούλεψε 

τι s άκρες των δαχτύλων του 
δεξιού χεριού. 

Στα Νύχια 
Πιάσε το µπαλάκι µέσα στην παλάµη 

του δεξιού χεριού. Βάλε τον 
αριστερό αντίχειρα ανάµεσα στο 
µπαλάκι και το δεξί χέρι και κύλα 

το µαλακά πάνω στο νύχι του 
αριστερού αντίχειρα. Επανάλαβε 
µε κάθε δάχτυλο του αριστερού 

χεριού, ύστερα άλλαξε χέρια 
και κάνε το ίδιο στο δεξί. 

Στην Εσωτερική 
Πλευρά των 
∆αχτύλων 

Κράτα το µπαλάκι στη δεξιά 
παλάµη. Τύλιξε τα δάχτυλα του 

δεξιού χεριού πίσω από τα δάχτυλα 
που δουλεύει και πίεσε µετο 

µπαλάκι. Κύλα το αργά, πάνω κάτω 
σε κάθε δάχτυλο. Κάνε το ίδιο 

µε τα δάχτυλα του δεξιού χεριού. 

Στο Κάτω Μέρο$ iris 
Παλάµης 

Βάλε το µπαλάκι ανάµεσα eras 
παλάµε5 και πλέξε τα δάχτυλα 

σου. Κύλα το ανάµεσα στα χέρια, 
κάµπτονταε tous καρπούς, για να 

το κι νήσει s σε όλο το κάτω 
µέρος τπε παλάµης. Μπορείς 

να εναλλάσσεις την πίεση 
σφίγγοντας τα χέρια. 

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΙ; 
ΠΑΕΞ'ΤΟΝΣΓΑ 
ΛΑΧΤΥΛΑ! 
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