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Στην υγειά µας Γοάφει ο Θέµης Πατσιλίβας, Φυσιοθεραπευτής 

[110] Πόνος-οργάνωση σώµατος-θεωρίες και πράξη θεραπείας (συνέχεια από το 1O0) 
Η περιοχή των µαστών: 
Η θεραπεία στην περιοχή των µαστών ενδείκνυται, αε παθήσεις 

της πυέλου. 
Οντογενετικά οι µαστοί, συνδέονται νευρικά µε τα όργανα της 

πυέλου. Άλλωστε, στα ζώα οι µαστοί είναι κάτω από την 
πύελο, ενώ του ανθρώπου, µετανάστευσαν στην θωρακική 
µοίρα, διατηρώντας την πανάρχαια νεύρωση τους. 

Η φυσικοθεραπεία, πρέπει να είναι ήπια, µε στόχευση την 
αγγειοκινητικότητα και την τροφικότητα της περιοχής. Η διέγερση 

των λείων µυϊκών ινών, είναι έντονη, γι' auro σε εγκυµονούσα 
µήτρα, απαγορεύεται n µαστική επενέργεια. Από 

τους µαστούς, είναι έντονη και n διέγερση των στοιχείων του 
οργασµού. 

Επειδή ο πόνος είναι ένας κρίκος της αλυσίδας του φόβου, 
της αγωνίας, της αϋπνίας και της δυσπραγίας, όταν n αλυσίδα 
σπάσει (πχ στην δυσπραγία), φεύγουν και τα υπόλοιπα. 

Επιγάστριος χώρα: 
Είναι ενδιαφέρουσα περιοχή, διότι τα οµόλογα νευροτόµια 

από το ζωικό και φυσικό ν.6 νευρώνων µυς, αρθρώσεις, συνδέσµους, 
δέρµα και σπλάχνα, όπως το συκώτι, την χολή, το 

στοµάχι, το δωδεκαδάκτυλο, to πάγκρεας, το σπλήνα, το εγκάρσιο 
κώλο κ.a. Στην λαϊκή ιατρική, είναι γνωστές οι ζεστές 

κοµπρέσες, θερµοφόρες σε γαστραλγίες και άλλους πόνους. 
(προσοχή σε γαστρορραγία ή άλλη φλεγµονώδη κατάσταση). 
To υποκείµενο ηλιακό νευρικό πλέγµα του φυτικού συστήµατος, 

είναι συλλέκτης πολυάριθµων ερεθισµών, από όλα 
σχεδόν τα σπλάχνα και συνεπώς δίνει πόνο. 

Η θεραπεία µε φυσικά µέσα (φυσικοθεραπεία, ιάµατα εξωτερικά-εσωτερικά), 
δίνει θαυµάσια αποτελέσµατα. 

Η χρονία νευραλγία του ηλιακού πλέγµατος, αποσυντονίζει 
την λειτουργία των εγκεφαλικών κέντρων, µε συνέπεια, την 
διαταραχή και της ψυχικής µας σφαίρας. 

Η κατω θωρακική και π άνω οσφυϊκή χώρα: 
Είναι µεταξύ του 10ου θωρακικού σπονδύλου και του 3ου 

οσφυϊκού (τελευταία µεσοπλεύρια νεύρα και οι τρεις πρώτες 
ρίζες του ζωικού ν.6 (0| -Ο3). Από το φυτικό ν.6 το κάτω τριτηµόριο 

του συµπαθητικού στελέχους). 
Η φυσικοθεραπευηκή επενέργεια στην περιοχή αυτή, έχει 

γενική προσαρµοστική αντίδραση σε όλον ιον οργανισµό, 
χωρίς να λείπει n εστιακή αντίδραση σε όργανο ή ιστό που 
νευρώνονται από αυτά τα νευροτόµια. Νεφροί, επινεφρίδια 
µε την ορµονική τους δράση, έχουν θετική ανταπόκριση σε 
ρευµατοπάθειες, αρκεί ο ερεθιστής να µην είναι ισχυρός και 
δηµιουργήσει στα όργανα αυτά φλεγµονή. 

Οσφυοϊερά χώρα. 
Επειδή από εδώ εκπορεύονται ζωικά νεύρα από το οσφυϊκό 

και το ισχιακό πλέγµα που νευρώνουν το κινητικό σύστηµα 
(µυς) και το δέρµα από τον 30 οσφυϊκό σπόνδυλο και κάτω, 
ως τα κατω άκρα µας και επειδή το κάτω τριτηµόριο του θωρακοοσφυϊκού 

συµπαθητικού συστήµατος, νευρώνει φυτικά 
τα πυελικά σπλάχνα και τα αγγεία, µαζί µε την ιερή µοίρα του 
παρασυµπαθητικού v 6, n φυσιοθεραπευτική επενέργεια σ' 
αυτήν την περιοχή διεγείρει ζωικούς και φυτικούς κεντρικούς 
νευρικούς σχηµατισµούς (στον εγκέφαλο και στον νωτιαίο 
µυελό) προς την κατεύθυνση της κινητικής, τροφικής και µεταβολικής 

αυξητικής διαδικασίας, συµπεριλαµβανοµένης της 
καταστολής του πόνου. 
Είναι γνωστές οι δερµατικές ζώνες, που επηρεάζουν την γενετήσια 

προετοιµασία (δέρµα γλουτών και προσαγωγών), 
καθώς επίσης και τα κέντρα στύσης και εκσπερµάτισης, βρίσκονται 

στην οσφυϊκή µοίρα του νωτιαίου µυελούανιόντος 

συστήµατος αναλγησίας. Π' αυτό οι γυναίκες που εκθέτουν 
τα πόδια τους σε'κρύα νερά και κρύο αέρα, έχουν γυναικολογικά 

προβλήµατα. 

Ζώνες Χέντ. 
Η αισθητική νεύρωση του σώµατος, γίνεται κατά νευροτόµια 

(φέτες-περιοχές) και γνωρίζουµε το κάθε νευροτόµιο (φέτα), 
από πιο µυελοτόµιο (κοµµάτι του νωτιαίου µυελού) νευρώνεται. 

Με την κατά ζώνες θεραπεία, επιτυγχάνουµε εστιακή επενέργεια 
από θεραπεία που επενεργούµε στον προβαλλόµενο 

πόνο εσωτερικού οργάνου, δια µέσου του σπλαχναισθητικού 
αντανακλαστικού. Επίσης, διακρίνουµε και την διέγερση 
σπλαχνοµυϊκού αντανακλαστικού, σε πόνους σπλάχνου, για 
ακινητοποίηση της περιοχής (πχ σύσπαση κοιλιακών µυών 
σε σκωληκοειδίτιδα, περιτονίτιδα). 

Η κατά ζώνες θεραπεία, έχουν αγγειοκινητικό, τροφικό και 
µεταβολικό χαρακτήρα στους ιστούς. Η αναλγητική δράση του 
ερεθιστή, φαίνεται όταν κάνουµε αναισθητικοποίηση της 
ζώνης µε νοβοκαΐνη που παύει ο πόνος του εσωτερικού οργάνου. 

Έτσι, κόβοντας τον πόνο στην δερµατική ζώνη (µε αναισθητικό 
ή ηλεκτροθεραπεία κα) κόβουµε την συνεχή διέγερση 

των κέντρων στον εγκέφαλο και νωτιαίο µυελό και κατ' επέκταση 
τον πόνο στο σπλάχνο ή άλλο ιστό. 

Η νευροτοµιακή µάλαξη του συνδετικού ιστού, βρίσκει τελευταία 
µεγάλη απήχηση στην φυσικοθεραπεία. 

Βλεννογόνος µήτρας και κόλπου. 
Η ζωική και φυτική σύνδεση των ερεθισµοδεκτών του Βλεννογόνου 

αυτού, τον καθιστούν πολύ χρήσιµο για γενική προσαρµοστική 
αντίδραση του οργανισµού, αλλά και µε πολύ 

καλό εστιακό αποτέλεσµα. Είναι γνωστή n εφαρµογή διαθερµίας 
ενδοκολπικά, σε γυναικολογικές παθήσεις. 

Η ένταση της διαθερµίας πρέπει να είναι µικρή (αποφυγή 
υπερδιέγερσης) και φυσικά απαγορεύεται κατά την έµµηνο 
ρύση. 

θα αναφέρω και την χιαστή, αλλά και την σύστοιχη ανταπόκριση 
της φυσικοθεραπείας στα διπλά όργανα και ιστούς. Π.χ. 

όταν το δεξί κατω άκρο είναι στο γύψο ή πονάει πολύ και δεν 
µπορούµε να το αγγίξουµε, κάνουµε θεραπεία στο άλλο πόδι 
ή στο αριστερό χέρι. (Τούτο γίνεται διότι οι νευρικές ίνες που 
πάνε από την περιφέρεια προς τον νωτιαίο µυελό και εγκέφαλο, 

χιάζονται µερικές). 
θα ήθελα να σταθώ για λίγο στα τηλαισθητικά όργανα 

(µάτια, αυτιά, µύτη). 
Έχει βρεθεί, πως το πράσινο φως ευεργετεί την αιµοκυκλοφορία, 

το γαλάζιο κατευνάζει την ψυχική διέγερση, το ροζ ανεβάζει 
το θυµικό µας (αυτός τα Βλέπει ρόδινα), το κόκκινο 

αγριεύει τα νεύρα µας (πανί ταυροµάχου), το κίτρινο είναι 
χρώµα επιθυµίας, το µπλε σε βυθίζει στην κατάθλιψη. Γι' αυτό 
χώροι θεραπευτηρίων και σπιτιών, πρέπει να έχουν τα ανάλογα 

χρώµατα. 
Επίσης τα γυαλιά, οι οθόνες τηλεόρασης και κοµπιούτερ, 

πρέπει να διαθέτουν προφυλακτικά φίλτρα. 
Απώλεια της όρασης, αυξάνει την απτική, την ακουστική και 

την γευστική οξύτητα, σαν αντιστάθµισµα, αφού είναι γνωστή 
n ανατοµολειτουργική διασύνδεση του τρίδυµου νεύρου µε 
το οσφρυτικό, ακουστικό, και οπτικό νεύρο. 

Έχουµε διαπιστώσει όλοι µας, πως µετά από µία κούραση, 
όντα φάµε µε φίλους και τραγουδήσουµε, φεύγει n κούραση. 

To νανούρισµα της µάνας, αποκοιµίζει το παιδί. 
To ισόµετρο εκκρεµές µε τους χτύπουςτου, ο σιδηρόδροµος, 

µας αποκοιµίζει. Αη' την άλλη, n σειρήνα και ο ήχος του 
όπλου, µας διεγείρει και µας τροµοκρατεί. 

Χαµηλοί ήχοι, µικρής έντασης, χρησιµοποιούνται για θεραπείες 
τραυλισµού και σε ψυχοπάθειες. 

Η λειτουργία του λόγου, εξαρτάται από την καλή λειτουργία 
των πνευµόνων, που νευρώνονται από το ηνευµονογαστρικό 
νεύρο (παρασυµπαθητικό) και συνάπτεται κεντρικά και περιφερειακά 

µε το τρίδυµο, γλωσσοφαρυγγικό, ωτιαίο, και άλλα 
εγκεφαλικά νεύρα. 
Μια εστία διέγερσης του πενυµονογαστρικού, µπορεί να επιφέρει 

διέγερση και στα άλλα νεύρα (κέντρα τους) και αντίστροφα. 
Συγκινήσεις, φόβος, ταραχή, είναι αίτια διέγερσης και 

εµφάνισης ασθενειών. 
Τα µάτια, παίζουν σοβαρό ρόλο στις ενεργειακές και µεταΒολισµικές 

διεργασίες. 
Τα αυτιά έχουν ρόλο στο αναπνευστικό σύστηµα. 
Η όσφρηση, είναι στενά συνδεδεµένη µε την γενετήσια λειτουργία, 

γι' αυτό n αρωµατοποιεία κάνει χρυσές δουλειές. 

θέλω νά υπογραµµίσω, πως n εναπόθεση στο πρόσωπο, σι' 
αυτιά και στην µύτη, τα παντός είδους κρικάκια, αποτελούν 
ένα συνεχή ερεθισµό στους ερεθισµοδέκτες του τριδύµου 
νεύρου και κατ' επέκταση του πνευµονογαστρικού, µε πιθανή 
εκδήλωση διέγερσης των κέντρων τους, που οδηγούν στην 
εµφάνιση Βραδυκαρδίας και µικρής καρδιακής παροχής, σύσπαση 

των βρογχιολίων µε µείωση των αναπνοών, αύξηση 
της κινητικότητας του γαστρεντερικού 6, σε έκκριση σάλιου 
και δακρύων, πολυουρία, και άλλες διαταραχές. 

Από αυτές τις θέσεις που αναφέραµε, επενεργούµε για να 
κόψουµε τον πόνο, που προέρχεται από συγκεκριµένα όργανα 

και ιστούς. 
Όταν θα περιγράψουµε το «αµαρτωλό» τρίγωνο (φλεγµονήµυϊκός 

σπααµός-πόνος), θα γίνει ο µηχανισµός αναλγησίας 
πιο κατανοητός. 

Προσωπικές µαρτυρίες 
Όπως αναφέρεται από την επιστήµη, n σκέψη θέτει σε κίνηση 
ένα σύνολο εγκεφαλικών κυττάρων, που παράγουν µια ηλεκτροµαγνητική 

ενέργεια. 
Αυτή την ενέργεια, µπορεί το άτοµο να την κατευθύνει, είτε 

προς τον εαυτόν του, είτε προς άλλο πρόσωπο. 
Αν n σκέψη είναι προς την θετική κατεύθυνση, είναι θετική 

και n παρεχόµενη ενέργεια. Αν n προσδοκία είναι συνδεδεµένη 
µε θετικά συναισθήµατα, ο δέκτης της κυτταρικής ενέργειας 
ευεργετείται, αρκεί να συµπίπτουν οι συχνότητες των 

προσδοκιών (νόµος της έλξης). 
-Έχω κάνει δυο φορές απονεύρωση οδόντος, χωρίς αναισθητικό. 

- Κάποιοι γνωστοί µου, ευεργετήθηκαν σε θέµατα υγείας 
τους. 
- Με Plasebo θεραπεία, έχω αποκαταστήσει ασθενείς. 
- Στην γραµµή του πλοίου Γύθειο-Κρήτη,έκανα υπνωτισµό 

σε δυο ζευγάρια (ανδρόγυνα), αφού το προανακοίνωσα στη 
γυναίκα µου ότι θα το κάνω. 
Η µέθοδος ήταν και είναι n πλήρης απόσπαση της προσοχής 

του υπνωτιζόµενου, µε την γρήγορη ροή του λόγου της γλώσσας 
και του σώµατος. 

Η έγερσή του ήταν µε διακοπή του λόγου, αντίστροφη σκέψη 
και ψαύση του σώµατος τους. 
Λέξεις κλειδιά: ∆ιέγερση, Γενική και Τοπική αντίδραση. 

νετήσια προετοιµασία (δέρµα γλουτών και προσαγωγών), 
καθώς επίσης και τα κέντρα στύσης και εκσπερµάτισης, βρίσκονται 

στην οσφυϊκή µοίρα του νωτιαίου µυελού. 
Παθήσεις και άλγη κύστης, γεννητικών οργάνων και µεγάλου 

µέρους του χοντρού εντέρου, νευρώνονται από τα 
οσφυοϊερά νεύρα. 

Οι νευραλγίες, οι µυαλγίες, οι αρθραλγίες, σι νευρίτιδες, 
έχουν θετική ανταπόκριση µε την φυσικοθεραπεία της 
οσφυοϊερής χώρας, αρκεί να επιλέγουµε σωστά στον ερεθιστή 

(πχ. Στην σκωληκοειδίτιδα και σε άλλες φλεγµονώδεις 
καταστάσεις δεν βάζουµε θερµά, αλλά ψυχρά επιθέµατα). Από 
τα κατω άκρα (δέρµα ποδιών), µπορούµε να διεγείρουµε ή 
να καταστείλουµε την λειτουργία των οργάνων της πυέλου, 
αλλά και του µυοσκελεπκού συστήµατος και να καταστείλουµε 

πόνους µε την ενεργοποίηση του κατιόντος και του 
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