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Διάφραγμα και Αναπνοή

Η αναπνοή είναι η βασική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού που μας επιτρέπει να
βρισκόμαστε εν ζωή. Το πρώτο μας κλάμα μετά την έξοδο από τον υδάτινο παράδεισο της
μήτρας, είναι αποτέλεσμα της πρώτης μας εισπνοής στον υλικό κόσμο. Η επαφή με το
εξωτερικό περιβάλλον και τον κρύο αέρα σε αντιδιαστολή με το ζεστό οικείο χώρο της
μητρικής κοιλιάς είναι μια επαφή βίαιη που σηματοδοτεί όμως την τελική έκβαση ενός
εννιάμηνου ταξιδιού και την αρχή της ζωής μας στο ΕΔΩ. Εφεξής το ταξίδι θα συνοδευτεί
από πολλές αναπνοές για να τερματιστεί νομοτελειακά με την τελευταία μας εκπνοή.

Ένας φυσιολογικός ανθρώπινος οργανισμός αναπνέει περίπου 1000 φορές την ώρα. Κατά
τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας πολλά μαγικά πράγματα συμβαίνουν. Με κάθε εισπνοή
παρέχεται οξυγόνο σε κάθε κύτταρο του σώματος και με κάθε εκπνοή αποβάλλεται
διοξείδιο του άνθρακα από το αίμα. Μια ορθή αναπνοή αιματώνει όλα τα όργανα και μας
διατηρεί υγιείς και ζωντανούς. Πρόκειται για μια διαδικασία που γίνεται αυτόνομα μέσω
του νευρικού μας συστήματος και που μας απαλλάσσει από την οικειοθελή σκέψη και
πράξη. Ναι, θα ήταν πολύ κουραστικό να πρέπει να σκεφτούμε και για να αναπνεύσουμε.
Το σοφό μας σώμα έχει προνοήσει για να μας ξεκουράσει. Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα
να εφησυχαζόμαστε σε τέτοιο βαθμό που να μη δίνουμε προσοχή ή μερικές φορές να μη
γνωρίζουμε καν ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές αυτού του έργου και τι μπορούμε να
κάνουμε εμείς συνειδητά για να τους βοηθήσουμε να συνεχίζουν να παίζουν καλά το ρόλο

τους.

Κύριος πρωταγωνιστής αυτής
της διαδικασίας είναι το
διάφραγμα. Το διάφραγμα είναι
ένας θολωτός μυς σε σχήμα
ομπρέλας που βρίσκεται μεταξύ
θωρακικής και κοιλιακής
κοιλότητας. Η ιδιαίτερη
ανατομική κατασκευή του,
άρτια προσαρμοσμένη στο
σχήμα του ανθρώπινου
σκελετού, συνδέεται σφαιρικά
με τον οστέινο χώρο που την
περιβάλλει. Έτσι οι ίνες του

ανώτερου μέρους του εκφύονται από το στέρνο και την ξιφοειδή απόφυση. Οι πλευρικές
του ίνες από τις εσωτερικές επιφάνειες της 7ης και της 12ης πλευράς και οι κατώτερες ίνες
του από τους οσφυϊκούς σπονδύλους και από τα τενόντια τόξα πάνω από τους μύες του
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οπίσθιου κοιλιακού τοιχώματος. Ουσιαστικά πρόκειται για δεξιό και αριστερό
ημιδιάφραγμα που αποτελούν τον θολωτό αυτό μυ. Κατά τη διάρκεια της εισπνοής το
διάφραγμα κατεβαίνει κατά 1-7 εκατοστά προς την κοιλιακή χώρα συμπιέζοντας ελαφρά
τα σπλάχνα για να επιτρέψει στο θώρακα και τους πνεύμονες να διευρυνθούν περίπου
κατά 300 ml ούτως ώστε να εισέλθει όσο το δυνατόν περισσότερο οξυγόνο και κατά την
εκπνοή επιστρέφει πίσω στην αρχική του θέση συμπιέζοντας το θώρακα προς τα πάνω για
να εξέλθει το διοξείδιο του άνθρακα. Παράλληλα με την επαναλαμβανόμενη αυτή
καθοδική-ανοδική κίνηση το διάφραγμα λειτουργεί και σαν ένα είδος ταμπούρλου που
δίνει το ζωτικό ρυθμό-παλμό σε όλα τα όργανα που βρίσκονται στην κοιλιακή περιοχή
(ήπαρ, σπλήνα, χολή, πάγκρεας, στομάχι, έντερα), βοηθώντας στην καλή κυκλοφορία του
αίματος αλλά και στη διοχέτευση της λέμφου προς τους θωρακικούς κλωβούς.

Το διάφραγμα νευρώνεται κινητικά από το φρενικό νεύρο (Α3-Α5) και μπορούμε να πούμε
παρασυμπαθητικά – ενεργειακά από το πνευμονογαστρικό νεύρο αν και αυτή η δήλωση
δεν έχει ανατομική ευστάθεια. Το φρενικό νεύρο διατρέχει τον πρόσθιο σκαληνό μυ,
στοιχείο που μας δίνει άλλη μια σύνδεση του διαφράγματος με τον αυχένα μέσω της
αναπνοής. Και τα δυο αυτά νεύρα έχουν κοινό σημείο εισόδου τη σφαγίτιδα εντομή και
διατρέχουν το θώρακα πίσω από το στέρνο πριν καταλήξουν στα όργανα που νευρώνουν.
Επίσης και τα δυο νεύρα συνδέονται με όλες τις περιτονίες των οργάνων και έτσι
συμβάλουν στην επικοινωνία του ίδιου του διαφράγματος με τα σπλάχνα μέσω της
περιτονιακής – ενεργειακής οδού.

Το διάφραγμα σχηματίζεται στο έμβρυο την έννατη εβδομάδα της κύησης. Κατά την έξοδό
του στον κόσμο, το διάφραγμα της μητέρας του θα είναι η βάση - τρίγωνο πάνω στην
οποία θα πατήσει και θα στηριχτεί για να πάρει ώθηση και να βγει από το μικρό
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προστατευμένο σύμπαν της μήτρας στην απέραντη μήτρα του σύμπαντος. Κατά τη γέννηση
οι πλευρές του εμβρύου είναι οριζόντιες και μέχρι και το τέλος του δεύτερου χρόνου η
αναπνοή είναι αποκλειστική εργασία του θολωτού αυτού μυ. Στη συνέχεια οι πλευρές θα
αποκτήσουν το οριστικό σχήμα τους και η αναπνευστική εργασία θα μοιραστεί και σε
άλλους συνεπικουρικούς μυς όπως οι σκαλινοί, οι μεσοπλεύριοι και κάποιοι από τους
κοιλιακούς μυς.

Επίσης, το διάφραγμα βρισκόμενο στο κέντρο του κορμού επικοινωνεί και κινείται
παράλληλα με το κρανιακό διάφραγμα προς τα πάνω και με το πυελικό διάφραγμα προς τα
κάτω. Η μεταξύ τους συμμετρική κίνηση είναι μέρος της σπλαχνικής κίνησης και συμβάλλει
στη σταθερή κυκλοφορία των υγρών και του κυτταρικού μεταβολισμού.

Σε ένα πλήρες διαμορφωμένο
υγιή οργανισμό η αναπνοή
ξεκινάει από τους σκαληνούς
μυς του αυχένα και συνεχίζει
την πορεία της στο διάφραγμα
το οποίο συμπαρασύρει στην
πορεία του τους μεσοπλεύριους
αλλά και τους κοιλιακούς μυς.
Σε περίπτωση ατόμου με
υποτονικό διάφραγμα μπορεί
να παρατηρηθεί η υπερτονική
λειτουργία του θώρακα αλλά
και των μυών του λαιμού. Για
να επιτευχθεί η επαρκής
διαστολή του θώρακα και των
πνευμόνων μαζί με τους
σκαληνούς επιστρατεύονται οι

στερνοκλειδομαστοειδείς και η άνω μοίρα του τραπεζοειδή. Σε αυτή την περίπτωση
συναντάμε βράχυνση της αναπνοής, υπερβολική σύσπαση του θώρακα,( φαινόμενο που
παρατηρείται και σε ανθρώπους κατά την επίδραση έντονου στρες) και διόγκωση των
μυών του λαιμού.

Αντιθέτως, σε περιπτώσεις υπερτονικού διαφράγματος όπως σε μουσικούς πνευστών,
ηθοποιούς ή δασκάλους-καθηγητές που πρέπει να μιλάνε πολύ και δυνατά, παρατηρούμε
συχνά μη επαρκή αναπνοή σε επίπεδο θώρακα και ιδιαίτερα σφιγμένους τους
συνεπικουρικούς μύες του λαιμού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αναπνοή να είναι ρηχή, η
ομιλία να διακόπτεται και το άτομο να νιώθει κουρασμένο αφού δε γίνεται επαρκής
οξυγόνωση του εγκεφάλου.

Είναι επόμενο να υποθέσουμε ότι είτε στην πρώτη περίπτωση που το διάφραγμα
υπολειτουργεί είτε στη δεύτερη όπου το διάφραγμα υπερλειτουργεί θα δημιουργηθεί
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κάποιου είδους ανισορροπία που εν καιρώ θα επηρεάσει και άλλες δομές του νευρομυϊκού
συστήματος. Και γνωρίζοντας τη σύνδεση του διαφραγματικού ρυθμού με την καλή
λειτουργία των οργάνων, μπορούμε επίσης να υποθέσουμε ότι σταδιακά θα επηρεαστούν
όλα τα συστήματα του οργανισμού που συνδέονται με τα σπλάχνα αλλά και η λειτουργία
του ίδιου του νευρομυϊκού συστήματος.

Π.χ. ένα σφιγμένο διάφραγμα στην περιοχή της ξιφοειδούς απόφυσης μπορεί να
προκαλέσει ναυτίες ή προβλήματα πέψης λόγω της πίεσης που ασκείται στον οισοφάγο.
Αντίστοιχα μπορούν να προκληθούν καούρες και φουσκώματα στο στομάχι που αν
παραταθούν είναι πιθανό να προκαλέσουν εντερικές διαταραχές. Από την άλλη έχει
παρατηρηθεί σε αρκετές περιπτώσεις ότι μια μη ορθή διαφραγματική αναπνοή σχετίζεται
συχνά με πόνους χαμηλά στη μέση λόγω της σύνδεσης των εγκάρσιων κοιλιακών αλλά και
των μυών της λεκάνης και του πυελικού τοιχώματος. Παρόλο που η πρωταρχική λειτουργία
του διαφράγματος είναι η αναπνοή, επίσης έχει το ρόλο του στη σταθεροποίηση της
σπονδυλικής στήλης. Μπορούμε να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για ένα μακρύ κύκλο
αντιδράσεων του σώματος που από ένα σημείο και μετά είναι δυσδιάκριτο το τί έχει
προκαλέσει τι αφού πλέον η ανισορροπία έχει περάσει σε πολλά διαφορετικά επίπεδα.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει
ευρέως αποδεκτό από όλες
σχεδόν τις κοινότητες που
ασχολούνται με τον ανθρώπινο
οργανισμό και το ανθρώπινο
σώμα ότι το στρες και το άγχος
μπορεί να είναι η γενεσιουργός
αιτία οποιασδήποτε ασθένειας
ή πόνου. Πολλές φορές οι
κλασσικές ιατρικές εξετάσεις
μπροστά στην απουσία
ευρημάτων που να μπορούν να
δικαιολογήσουν μια
«παθολογική» κατάσταση,
οδηγούν στο συμπέρασμα οτι η
αιτία είναι ψυχοσωματική και
συνδέεται με χρόνιο άγχος ή
στρες. Πολλά από τα σύγχρονα

νοσήματα που έχουν ονομαστεί ως αυτοάνοσα όπως η σκλήρυνση κατα πλάκας, οι
διαφόρων ειδών αρθρίτιδες, (ρευματοειδής, παραμορφωτική κλπ.), η ινομυαλγία κ.α.
έχουν αποδοθεί σε ψυχικούς στρεσογόνους παράγοντες.

Το στρες ορίζεται ως μια ψυχολογική αντίδραση σε μια ανεπιθύμητη συναισθηματική ή
φυσική κατάσταση. Το στρες μπορεί να αναγνωστεί ως φυσικό, (έλλειψη άσκησης,

Μυϊκή αναπνευστική αλυσίδα
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ασθένεια, συνήθειες ύπνου), πνευματικό-υπαρξιακό, (φιλοσοφία για τη ζωή, φόβος
θανάτου), κοινωνικό (σχέσεις στην οικογένεια, στο σχολείο, στην εργασία) και χημικό,
(διατροφή και περιβάλλον). Σε καταστάσεις στρες ενεργοποιείται το μεταιχμιακό σύστημα
και παράγεται οξεία αντίδραση μάχης ή φυγής, (fight or fly) που μεσολαβείται από έκκριση
αδρεναλίνης. Ο οργανισμός καλείται να ενεργήσει άμεσα ενώ αυξάνεται το ποσοστό της
γλυκόζης στο αίμα, διαστέλλονται οι πνεύμονες, επιταχύνονται οι παλμοί της καρδιάς και
αυξάνεται η πίεση του αίματος. Αν το άτομο δεν δράσει-ενεργήσει-εκφραστεί η μη
εκτόνωση αυτής της κατάστασης θα επηρεάσει όλο το φάσμα του ανθρώπινου
οργανισμού. Σε περιπτώσεις δε που το στρες διαρκέσει για αρκετό χρόνο, ο στρεσογόνος
οργανισμός θα αντιδράσει με ψυχολογικές μεταβολές για να προσαρμοστεί στις
δυσάρεστες συνθήκες. Αυτή η μεσολαβημένη αντίδραση θα επηρεάσει το ανοσοποιητικό
και ενδοκρινικό νευρικό σύστημα και θα γίνει η αιτία για διάφορες ασθένειες.

ή
Η ανάλυση επιπέδων οξειδωτικού στρες σε ανθρώπους που κάνουν διαλογισμό και
χρησιμοποιούν την διαφραγματική αναπνοή υπέδειξε οτι ο διαλογισμός συσχετίζεται με
χαμηλότερα επίπεδα οξειδωτικού στρες, με χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης και
υψηλότερα επίπεδα μελατονίνης. Είναι γνωστό οτι η κορτιζόλη εμποδίζει τα ένζυμα που
ευθύνονται για την αντιοξειδωτική δράση των κυττάρων και οτι η μελατονίνη είναι ένα
δυνατό αντιοξειδωτικό. Τα αποτελέσματα απέδειξαν οτι η χαλάρωση που παράγεται από
τη διαφραγματική αναπνοή αυξάνει το στάτους της αντιοξειδωτικής άμυνας του
οργανισμού σε αθλητές μετά από εξαντλητική προπόνηση.
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Περιτονία

Η περιτονία ή fascia -λατινική λέξη που σημαίνει περιτύλιγμα- είναι ένας αραχνοειδείς
ιστός που καλύπτει όλο το σώμα μας από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Πρόκειται για μια
ενιαία δομή κολλαγόνου που περιβάλλει αλλά και διαπερνάει τον σκελετό, τους μύες, τα
σπλάχνα και τα αγγεία, όλους δηλαδή τους ιστούς και τα κύτταρα ενός ανθρώπινου
οργανισμού.

Οι βασικές της λειτουργίες είναι η σύνδεση και η επικοινωνία μεταξύ των ιστών, η
ελαστικότητα και σταθερότητά τους αλλά και η ορθή οξυγόνωση και θρέψη τους.

Το βασικό συστατικό της είναι ένα υδάτινο τζελ που αποτελείται από
βλενοπολυσακχαρίδια ή γλυκοζαμινογλυκάνες όπως το υαλουρονικό οξύ, τη χονδροϊτίνη,
την κερατίνη και την κυτταρίνη. Η φύση της σύστασης αυτής, έχοντας τη δυνατότητα να
δεσμεύει νερό αλλά και παράλληλα να λειτουργεί σαν «κόλλα», μπορεί να βοηθήσει στην
κατανόηση των βασικών λειτουργιών της. Η διπλή της αυτή ιδιότητα βοηθάει τα
τρισεκατομμύρια μικροσκοπικά σταγονίδια των κυττάρων να κρατιούνται μαζί και επιπλέον
να είναι ελεύθερα να ανταλλάσσουν τις μυριάδες αναγκαίες ουσίες για τη ζωή.

Σε έναν υγιή οργανισμό η περιτονία είναι χαλαρή, ελαστική και κινητική. Σε έναν
οργανισμό που νοσεί ή έχει τραυματιστεί φυσικά ή συναισθηματικά έχει την τάση να
αφυδατώνεται, να βραχύνεται και να τοξινώνεται. Ο ενιαίος αυτός ιστός πλεγμένος από
μυριάδες κύτταρα κολλαγόνου, φορείς νερού και άρα μνήμης, συγκρατεί μέσα στη
θεμελιώδη ουσία του τις μνήμες του κάθε σώματος στο οποίο ανήκει. Και λέγοντας μνήμες
εννοούμε κάθε βίωμα στο σύνολό του με όλα τα αισθήματα και τις σκέψεις που εκείνο
φέρει.
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Η περιτονία διακρίνεται σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο που βρίσκεται στο επίπεδο του
δέρματος και είναι αυτό που επιτρέπει στο δέρμα να κινείται και μαζί με αυτό και η
λέμφος. Στο δεύτερο επίπεδο που περιλαμβάνει κυρίως τους μύες και στο τρίτο που
περιλαμβάνει τα οστά. Επίσης ανάλογα με τα κινησιολογικά επίπεδα του σώματος -
μετωπιαίο, οβελιαίο και εγκάρσιο- διακρίνουμε την πρόσθια περιτονία, την οπίσθια, την
πλάγια, τη χιαστή και την περιτονία των άνω άκρων. Επίσης την εν τω βάθει περιτονία η
οποία μοιάζει να είναι η βάση όλων των υπολοίπων που συνδέονται μεταξύ τους μέσω των

λειτουργικών γραμμών.

Η εν τω βάθει περιτονία παίζει σημαντικό ρόλο στη
στήριξη του κορμού καθώς σταθεροποιεί όλα τα μέρη
των κάτω άκρων, υποστηρίζει πρόσθια την οσφυϊκή
μοίρα της σπονδυλικής στήλης, σταθεροποιεί το θώρακα
επιτρέποντας στην αναπνοή να διευρυνθεί και να
χαλαρώσει και εξισορροπεί το λαιμό και το κεφάλι πάνω
από όλο τον κορμό.

Η έλλειψη ή υστέρηση στήριξης, ισορροπίας και
τονικότητας στην εν τω βάθει περιτονία προκαλεί την
άμεση βράχυνσή της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να
τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία αρνητικών
αντισταθμιστικών αναπροσαρμογών σε όλες τις
λειτουργικές γραμμές της.

Το διάφραγμα περιβάλλεται από την εν τω βάθει
περιτονία και συνδέεται λειτουργικά και
συναισθηματικά με τους λαγονοψοίτες, τους κοιλιακούς
μύες, τους στερνοκλειδομαστοειδείς, τους μασητήρες
και τους κροταφικούς. Όσον αφορά στα σπλάχνα το
δεξιό ημιδιάφραγμα συνδέεται με το συκώτι και τη χολή
και το αριστερό με το περικάρδιο και το στομάχι.
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Το ενεργειακό διάφραγμα ή ηλιακό πλέγμα

«Η ποσότητα του φωτός μέσα μας είναι το στοιχείο που καθορίζει την καθαρότητα της
όρασης μας και την ποιότητα αυτών που βλέπουμε»

Sharila Sharamon and Bobo J.Baginski

Σύμφωνα με τη μεταφυσική δομή του ανθρώπου
υπάρχει ένα δίκτυο από εφτά κέντρα-πύλες που
βρίσκονται κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης και μας
συνδέουν με την κοσμική ενέργεια. Τα κέντρα αυτά που
ονομάζονται και τσάκρας, -τροχός στα σανσκριτικά-
διακρίνονται στα τρία κατώτερα που μας συνδέουν με
την ενέργεια της γης και τα τέσσερα ανώτερα που μας
συνδέουν με την ενέργεια του ουρανού. Όταν η
ενέργεια ρέει χωρίς μπλοκαρίσματα ανάμεσα στα
τσάκρα είμαστε ισορροπημένοι και ζούμε μια αρμονική
και υγιή ζωή. Αυτό σημαίνει οτι έχουμε καταφέρει να

εξισορροπήσουμε την υλική και την πνευματική-αιθέρια μας υπόσταση. Και καθώς η θέση
των κέντρων αυτών σε επίπεδο ανατομίας σχετίζεται άμεσα με την ύπαρξη συγκεκριμένων
οργάνων στην εκάστοτε περιοχή, μπορούμε να εξερευνήσουμε τη σχέση του κάθε κέντρου
με τυχόν δυσλειτουργίες σε όργανα της αντίστοιχης περιοχής.

Το διάφραγμα μπορούμε να το τοποθετήσουμε στο ενεργειακό κέντρο τρία που βρίσκεται
μεταξύ του δωδέκατου θωρακικού σπονδύλου και του πρώτου οσφυϊκού, στην περιοχή
ανάμεσα στον αφαλό και στην ξιφοειδή απόφυση. Το τσάκρα αυτό είναι γνωστό ως ηλιακό
πλέγμα ή μανιπούρα. Η σανσκριτική λέξη μανιπούρα είναι σύνθετη από τη λέξη μάνι που
σημαίνει κόσμημα ή πολύτιμος λίθος και πούρα που σημαίνει τόπος διαμονής. Το ηλιακό
πλέγμα συμβολίζει όντως το πολύτιμο κόσμημα, τον πολύτιμο ήλιο του κάθε ατόμου, την
ατομική δεξαμενή ενέργειάς του. Έχει άμεση σχέση με τη προσωπική δύναμη και θέληση,
με την αυτοπεποίθηση και την αυτοπραγμάτωση και γι’ αυτό ασκεί και μεγάλη επιρροή στο
Νου. Θεωρείται δε ότι είναι το κέντρο των συναισθημάτων.

Επίσης το τρίτο τσάκρα διαθέτει μνήμη και γι αυτό συνδέεται άμεσα με όλα όσα αγαπάμε
ή φοβόμαστε. Σε αυτό βρίσκουμε την κοινωνική μας ταυτότητα και με αυτό ερχόμαστε σε
ενεργή επαφή με τους άλλους ανθρώπους. Ανοίγει όταν μπορούμε να αποδεχτούμε και να
ενοποιήσουμε τα συναισθήματα μας, τις εμπειρίες και τις επιθυμίες μας. Όταν δεν
φοβόμαστε να ξανοιχτούμε στη Ζωή έχοντας ως οδηγό την αγάπη και την εμπιστοσύνη στο
προσωπικό μας δρόμο.
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Σύμφωνα με τον Omhraam Mikkael Aivanhof το ηλιακό πλέγμα είναι και το ίδιο ένας
δεύτερος Νους, ένας εγκέφαλος του φυσικού σώματος αλλά ανεστραμμένος.
Ανεστραμμένος γιατί στον εγκέφαλο η γκρίζα ουσία είναι απέξω και η λευκή από μέσα ενώ
στο ηλιακό πλέγμα η λευκή βρίσκεται από έξω και η γκρίζα προς τα μέσα. Η γκρίζα ουσία
αποτελείται από νευρικά κύτταρα και μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε και η λευκή που
αποτελείται από νευρικές ίνες μας επιτρέπει να αισθανόμαστε. Το ηλιακό πλέγμα
αποτελούμενο από έξω με νευρικές ίνες μας επιτρέπει να αισθανόμαστε οτιδήποτε
συμβαίνει μέσα στον οργανισμό. Δεν είναι τυχαίο οτι όταν αισθανόμαστε ένα δυσάρεστο
συναίσθημα, (κυρίως φόβο εκφρασμένο καθεαυτό ή σε άλλες εκφάνσεις του όπως αγωνία,
θλίψη κ.ο.κ.), λέμε ότι «έχουμε ένα κόμπο στο στομάχι» ή «νιώθουμε ένα βάρος στην
καρδιά» ενώ με τα χέρια μας προβάλουμε την περιοχή κάτω από το στέρνο στο ύψος της
ξιφοειδής απόφυσης. Εκεί όμως είναι που εδράζεται το διάφραγμα και το ηλιακό μας
πλέγμα. Γι αυτό και πολλοί Μύστες θεωρούν οτι η αληθινή καρδιά αυτή που κατανοεί και
μας συνδέει με όλα τα πράγματα έξω και μέσα μας είναι το ηλιακό πλέγμα.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει οτι το ηλιακό πλέγμα συνδυάζοντας εγκέφαλο και καρδιά
αποτελεί το συναισθηματικό μας εγκέφαλο, το συναισθηματικό μας Νου. Και έχοντας
αυτήν την ιδιότητα μπορεί να μας τροφοδοτεί, να μας ειδοποιεί και να μας προστατεύει όχι
μόνο σε σχέση με τα αισθήματα και με τα συναισθήματα μας αλλά και με το τι συμβαίνει
μέσα στο σώμα μας.

Το ηλιακό πλέγμα σχετίζεται άμεσα με τον μεταβολισμό και την πέψη. Τα όργανα και οι
λειτουργίες του σώματος που επηρεάζει είναι το στομάχι, το συκώτι, τη σπλήνα, το
πάγκρεας την ουροδόχο κύστη, το λεπτό έντερο και το Νευρικό σύστημα, την ο.μ της
σπονδυλικής στήλης, την κυκλοφορία του αίματος, την αναπνοή και την πέψη. Δηλαδή
ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες και όργανα που επηρεάζονται κι από το διάφραγμα!

Αυτό μας οδηγεί στην υπόθεση οτι αν το ηλιακό πλέγμα σαν συναισθηματικός εγκέφαλος
μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε και να κατανοήσουμε την επίδραση των αισθημάτων
μας στο φυσικό μας σώμα, έτσι και το διάφραγμα μπορεί αντίστροφα μέσω των
δυσλειτουργιών που ενδεχομένως υπάρχουν στην περιοχή του, να μας βοηθήσει να
συνειδητοποιήσουμε και να κατανοήσουμε τα αισθήματά μας και το κατά πόσο οι
οργανικές μας λειτουργίες επηρεάζονται από αυτά. Και στις δυο περιπτώσεις έχουμε ένα
αδιαχώριστο συναγερμό που χτυπάει για να μας επαναφέρει στο δρόμο της υγείας και της
ισορροπίας.

Ένα σημαντικό παράδειγμα αποτελεί η ίδια μας η αναπνοή. Μια ισορροπημένη αναπνοή
σημαίνει οτι ο χρόνος εισπνοής και εκπνοής είναι χωρισμένος ισόποσα. Αν τώρα εισπνοή
είναι όλα αυτά που εισπνέουμε, παίρνουμε-δεχόμαστε από τον έξω κόσμο και εκπνοή είναι
όλα αυτά που εκπνέουμε, προσφέρουμε/δίνουμε-αποβάλουμε, τότε η ισορροπία
βρίσκεται στην αντιστοιχία αυτών που εισπνέουμε και εκπνέουμε. Όταν υπάρχει αυτή η
ισορροπία το διάφραγμα ούτε υπολειτουργεί ούτε υπερλειτουργει εις βάρος άλλων μυών
και άρα είναι υγιές. Αντίστοιχα το ηλιακό πλέγμα είναι ανοιχτό γιατί τα αισθήματά μας
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βρίσκονται σε ισορροπία με τις σκέψεις και τις πράξεις μας καθώς κι εμείς οι ίδιοι
βρισκόμαστε σε ισορροπία στη σχέση με τον εαυτό μας και τον έξω κόσμο.

Σύμφωνα με τον Δρ. Raudiger Dahlke φυσιοθεραπευτή και συγγραφέα πολλών βιβλίων
ανάμεσα στα οποία και το «η ασθένεια ως σύμβολο», το διάφραγμα μπορεί συμβολικά να
ερμηνευτεί ως η πνοή (των πνευμόνων), το σύνορο (ανάμεσα στον ανώτερο κόσμο και τον
μέσο), το αρχηγείο της ψυχής, το σπίτι της αναπνοής. Η αποστολή του είναι να δίνει το
ρυθμό, να διαχωρίζει την αρσενική ενέργεια του αέρα στο σώμα από τη θηλυκή ενέργεια
του νερού και των πεπτικών υγρών και η σύνδεση της ψυχής με το πνεύμα. Οι στοιχειώδεις
αρχές του συνδέονται με τον Ερμή (ενότητα / ένωση), με τον Ήλιο (κέντρο) και με τη Σελήνη
(συνολική ταλάντωση).
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Εργασία στο διάφραγμα ή άλλη μια ιερή πράξη
Παρατηρήσεις και συμπεράσματα

Όταν εργαζόμαστε σπονδυλοθεραπευτικά με ένα σεβάσμιο άνθρωπο οδηγός μας είναι
πάντα η αγάπη και ο σεβασμός απέναντι στην ιδιαιτερότητα του σώματος του και της
ιστορίας που φέρει. Και καθώς ένας άνθρωπος δεν είναι ποτέ μόνο το σώμα του αλλά και η
ψυχή και το πνεύμα του, μια θεραπεία είναι πάντα ολιστική και αγκαλιάζει όλα τα επίπεδα.
Εργαζόμαστε με το άγγιγμα μέσω των χεριών μας και καθώς ερχόμαστε σε επαφή θέλοντας
και μη λειτουργούμε και σε ένα ενεργειακό επίπεδο αφού υπάρχει ανταλλαγή και
συντονισμός ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και δονήσεων. Η θεραπευτική διαδικασία δεν

μπορεί ποτέ να είναι μοναχική γι αυτό και τα οφέλη
και η αποτελεσματικότητά της έχουν άμεση σχέση με
τη συνεργασία και τη δεκτικότητα του ίδιου του
σεβάσμιου ανθρώπου. Η επικοινωνία, ο συντονισμός
και η αρμονία που δημιουργείται ανάμεσα σε
θεραπευτή και θεραπευόμενο που τη στιγμή της
επαφής φέρουν και οι δύο αμφότερες τις ταυτότητες,
είναι αυτά που θα ενεργοποιήσουν τους μηχανισμούς
της αυτοϊασης και θα οδηγήσουν στο καλύτερο
επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η εργασία με το διάφραγμα είναι λειτουργικά μια
εργασία με την αναπνοή. Για να είναι ολοκληρωμένη
πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους μύες της
εισπνευστικής αλυσίδας. Αυτό σημαίνει ότι στις
περισσότερες των περιπτώσεων θα χρειαστεί να

έρθουμε σε επαφή με τους συνεπικουρικούς αναπνευστικούς μύες του αυχένα
(στερνοκλειδομαστοειδείς, σκαλινούς, άνω μοίρα τραπεζοειδή), με όλους τους μυς του
θώρακα και τους κοιλιακούς μυς συμπεριλαμβανομένων των λαγονοψοϊτών.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σκανάρουμε με τα δάχτυλά μας όλους τους μυς, να τους
απελευθερώσουμε από εντάσεις και να τους βοηθήσουμε να επανακτήσουν την
ελαστικότητά τους ώστε να αυξηθεί το εύρος κίνησης και να αποκατασταθεί η ορθή τους
λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο και παρατηρώντας τη διαδρομή της αναπνοής στο
εκάστοτε σώμα, μπορούμε να συμβάλουμε στην αποκατάσταση μιας πλήρους αναπνοής
και να βοηθήσουμε τον σεβάσμιο άνθρωπο να αποκτήσει συνειδητότητα σε σχέση με
αυτήν. Λέγοντας παρατήρηση της διαδρομής της αναπνοής εννοούμε ότι μπορούμε να
διακρίνουμε όλους τους μυς που συνεργάζονται σε αυτή τη διαδικασία να λειτουργούν
ορθά και τον αέρα να μεταφέρεται ισόποσα σε λαιμό, θώρακα και κοιλιά με τη μορφή
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κύματος τόσο στην εισπνοή όσο και στην εκπνοή. Λέγοντας συνειδητότητα σε σχέση με την
αναπνοή εννοούμε οτι αυτή-ος που αναπνέει είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται, να
αισθάνεται και να μπορεί να οδηγεί και να συνοδεύει τον αέρα στη διαδρομή αυτή μέσα
στο σώμα του.

Μια εργασία στο διάφραγμα είναι επίσης μια εργασία με τα συναισθήματα. Γι αυτό και η
επαφή μαζί του χρειάζεται να γίνεται με αγάπη, τρυφερότητα και σεβασμό καθώς στην
περιοχή της ξιφοειδούς απόφυσης εγκλωβίζονται πολλά συναισθήματα με αρνητική χροιά.
Είναι απαραίτητη η επικοινωνία με τον σεβάσμιο άνθρωπο για να μη γίνουμε
παρεμβατικοί σε περιοχές που ο ίδιος-α δεν είναι ακόμη έτοιμος-η να αγγίξει.

Όπως μπορούμε να φανταστούμε δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα έρθουν να
ζητήσουν βοήθεια γιατί τους πονάει το διάφραγμά τους. Μπορούμε να ακούσουμε συχνά
«με πονάει η μέση» ή «έχω αυχενικό» αλλά σπάνια θα ακούσουμε «με πονάει το
διάφραγμα». Τις περισσότερες φορές που κάποια-ος θα χρειάζεται βοήθεια στο
διάφραγμά του θα εκφραστεί έμμεσα σε αυτό, αναφερόμενη-ος σε πόνους ή ενοχλήσεις
που εντοπίζονται στην περιοχή κάτω από τη ξιφοειδή απόφυση και πάνω από το ηβικό
οστό. Ίσως αναφερθεί σε καούρες και φουσκώματα στο στομάχι, σε προβλήματα πέψης,
ακόμα και σε εντερικές διαταραχές. Επίσης μπορεί να αναφερθεί σε «ένα κόμπο» στο
στομάχι και να δείξει την περιοχή ακριβώς κάτω από τη ξιφοειδή απόφυση όπου
βρίσκονται οι εκφύσεις του σημαντικού αυτού μυ.

Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις μια σωματοσυναισθηματική απελευθέρωση του
διαφράγματος θα προσφέρει άμεση ανακούφιση. Μετά από συνεδρίες σε διαφορετικούς
ανθρώπους παρατηρήθηκε άμεση ανακούφιση σε

1. Χρόνια διάρροια
2. Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
3. Φουσκώματα και καούρες στο στομάχι-τυμπανισμό
1. Επίσης παρατηρήθηκε
4. Απελευθέρωση συναισθηματικής έντασης λόγω στρες
5. Αίσθηση σταθερότητας και ευθυγράμμισης της σπονδυλικής στήλης
6. Διεύρυνση της αναπνοής με αίσθημα ευεξίας.

Η πιο σημαντική όμως παρατήρηση, που συνδέεται με πολλά από τα παραπάνω στοιχεία,
είναι ο ρόλος του διαφράγματος στην ενεργοποίηση του νευρικού παρασυμπαθητικού
συστήματος.

Σε ανθρώπους με έντονο στρες και συναισθήματα φόβου που συνοδευόταν παράλληλα με
ένταση στο κεφάλι, σφίξιμο της κροταφογναθικής άρθρωσης και τριγμό της μασέλας, κατά
τη διάρκεια της απελευθέρωσης των εντάσεων του διαφράγματος, ο τριγμός έπαυσε, η
ανησυχία σταμάτησε, κάποιοι από αυτούς κοιμήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας και
η αναπνοή έγινε πιο ήρεμη, βαθιά και συγχρονισμένη. Επίσης ενεργοποιήθηκε η χολή, το
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στομάχι και τα έντερα. Οι άνθρωποι μετά τη συνεδρία ένιωθαν πιο ήρεμοι, ανάλαφροι και
ξεκούραστοι και το δέρμα του προσώπου τους ήταν πιο φωτεινό και ροδαλό.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γεννηθεί η σκέψη ότι το διάφραγμα μπορεί να στέλνει και το
ίδιο πληροφορίες χαλάρωσης και ενεργοποίησης του νευρικού παρασυμπαθητικού
συστήματος μέσα από την ίδια οδό αλλά από μια πιο απομακρυσμένη περιοχή. Αυτό έχει
παρατηρηθεί να συμβαίνει στη θεωρία των θεραπειών σε αντανακλαστικές περιοχές. Ενώ
δηλαδή ενεργούμε θεραπευτικά σε μια πιο περιφερειακή αλλά εμπλεκόμενη ζώνη σε
σχέση με την εστία του πόνου ή της δυσλειτουργίας, έχουμε άμεση ανακούφιση και
υποχώρηση του πόνου χωρίς να έχουμε αγγίξει καν τα σημεία που ο εγκέφαλος
αντιλαμβάνεται ως εστία πόνου. Στην προκειμένη περίπτωση, το μήνυμα χαλάρωσης
διεγείρεται με το Άγγιγμα Αγάπης του θεραπευτή και μεταφέρεται μέσω του
πνευμονογαστρικού νεύρου στον εγκέφαλο, ο οποίος με τη σειρά του αντιδρά θετικά στην
ορμονική λειτουργία αναστέλλοντας την παραγωγή στρεσογόνων ορμονών φόβου και
μειώνει τη φλεγμονώδη αντίδραση.

Αυτό θα μπορούσε να ειδωθεί και από μια ψυχολογική οπτική. Όταν δηλαδή δε μπορούν
να ηρεμήσουν οι σκέψεις που δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα φόβου και αγωνίας,
ενεργούμε στην έδρα των συναισθημάτων που είναι το διάφραγμα και χαλαρώνοντας ή
βοηθώντας τα συναισθήματα να εκφραστούν, βοηθάμε να ηρεμήσουν και να κοπάσουν οι
σκέψεις που τα δημιουργούν. Μοιάζει να είναι ένας άλλος τρόπος ενεργοποίησης του
πνευμονογαστρικού νεύρου. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο αυτό που συμβαίνει είναι η
ενεργοποίηση του νευρικού παρασυμπαθητικού συστήματος και η αλλαγή της αντίληψης
που έχει ο νους εκείνη τη στιγμή για αυτό που συμβαίνει στο σώμα και στα σπλάχνα του.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι σε περιπτώσεις έντονου στρες όπου έχουμε άμεση
ενεργοποίηση του μεταιχμιακού συστήματος και κυρίαρχο συναίσθημα είναι ο φόβος,
αυτή η κατάσταση να βρίσκει την έκφρασή της στην απλή λαϊκή έκφραση «μου κόπηκαν τα
πόδια». Η έκφραση αυτή αναφέρεται στους λαγονοψοίτες μύες, καμπτήρες του ισχίου που
ενεργούν κατά τη διάρκεια της βάδισης αλλά και γνωστούς ως μύες του πολεμιστή που
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε όλες σχεδόν τις πολεμικές τέχνες. Είναι αυτοί που θα
μας ακινητοποιήσουν ή θα μας ωθήσουν σε μάχη ή φυγή σε μια στιγμή έντονου στρες.
Αυτό όμως που για μας είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι είναι ότι οι λαγονοψοίτες
μοιράζονται κοινή νεύρωση με το διάφραγμα και ανήκουν και στην ίδια εν των βάθει
περιτονιακή γραμμή. Με απλή λογική δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι όλα
μέσα στο σώμα λειτουργούν σαν ένα αδιαχώριστο σύνολο και οποιοδήποτε ερέθισμα
«πλήξει» ή «αναζωογονήσει» μια περιοχή, θα επηρεάσει αλυσιδωτά και άλλα τμήματα της
ίδιας αλυσίδας.

Το σημαντικό είναι να βοηθάμε στην ένωση των μερών που έχουν διαχωριστεί και έχουν
προκαλέσει τον οποιοδήποτε «πόνο». Το διάφραγμα πολλές φορές ενεργεί σαν ασπίδα
προστασίας για να μας προστατεύσει από τον ίδιο μας τον εαυτό επειδή για κάποιο λόγο
έχει χαθεί η σύνδεση ανάμεσα στην έλλογη σκέψη και στα αισθήματα μας. Σε τέτοιου
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είδους καταστάσεις το νευρικό συμπαθητικό σύστημα υπερλειτουργεί σε βάρος του
παρασυμπαθητικού οπότε κάποιος πρέπει να αντιδράσει για να προκληθεί η ελάχιστη
δυνατή ζημιά. Το διάφραγμα αναλαμβάνει αυτόν τον εξισορροπητικό ρόλο για να
βοηθήσει στην αποκατάσταση της ένωσης του εαυτού μας με τον εαυτό μας μέσω της
αναπνοής. Ωστόσο μοιάζει η πληροφορία που έρχεται στο διάφραγμα - συναισθηματικό
εγκέφαλο- για την απώλεια αυτής της σύνδεσης, να έρχεται μέσω του πνευμονογαστρικού
νεύρου, το οποίο λειτουργεί σαν διαμεσολαβητής ανάμεσα στους δυο εγκεφάλους. Αυτό
είναι πολύ σημαντικό γιατί σηματοδοτεί ακόμη ένα σημαντικό ρόλο του
πνευμονογαστρικού νεύρου και καθιστά σαφή τη σπουδαιότητα της εύρυθμης λειτουργίας
του.

Η αναπνοή είναι ταυτόσημη με τη Ζωή και η σχέση που έχουμε με την αναπνοή μας αλλά
και ο τρόπος με τον οποίο αναπνέουμε μπορεί να μας βοηθήσει να διαπιστώσουμε τελικά
το πώς αντιλαμβανόμαστε και πώς βιώνουμε την ίδια τη ζωή.

Με αφορμή αυτή την προσωπική διαπίστωση, θέλω να καταθέσω τη δικιά μου ιστορία που
με οδήγησε στην εξερεύνηση αυτού του μαγικού ταξιδιού. Πριν κάποια χρόνια και κατά τη
διάρκεια μιας χρονιάς που επέλεξα να κάνω μια δουλειά κατά την οποία βίωνα πολλές
προσωπικές συγκρούσεις σε σχέση με το πλαίσιο, τη φύση της δουλειάς και την προσωπική
μου αντίληψη και θεώρηση για τον κόσμο, είχα διαρκώς αυτή την αίσθηση «του έχω ένα
κόμπο στο στομάχι». Έτσι, κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος γιόγκα, έκανα τη θέση γέφυρα
χωρίς συνειδητή αναπνοή, έγινε υπερέκταση της κοιλιακής χώρας και έπαθα θλάση στο
διάφραγμα. Ο πόνος έγινε αισθητός την επόμενη μέρα στην πλάτη - στην περιοχή του θ9
μέχρι και θ12 -και σιγά σιγά εξελίχθηκε σε αίσθηση ναυτίας που οδήγησε σε αφόρητο πόνο
σε οποιαδήποτε κίνηση και προσπάθεια για αναπνοή, ομιλία ή λήψη τροφής. Ευτυχώς
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα με τη βοήθεια της Σπονδυλοθεραπείας αλλά κυρίως με
τη δικιά μου συνειδητοποίηση ότι οι επιλογές και οι πράξεις μου που εναντιώθηκαν στα
αισθήματα και στις επιθυμίες μου οδήγησαν σε ρήξη–θλάση στο διάφραγμα μου, η θλάση
στο διάφραγμα αποκαταστάθηκε και μαζί με αυτήν άρχισε να αλλάζει και η ζωή μου.
Αναγνώρισα τις αιτίες που με οδήγησαν στο συγκεκριμένο τραυματισμό και άρχισα να
συνειδητοποιώ ποια είμαι και να προσπαθώ να πράττω συνειδητά σε όλα τα επίπεδα.
Άφησα τη δουλειά που εναντιωνότανε στα προσωπικά μου θέλω και ξεκίνησα μια
καινούρια ζωή στην οποία πολλές φορές το διάφραγμα έχει παίξει το ρόλο της πυξίδας.
Δεν είναι λίγες οι φορές που σε περιόδους προβληματισμού η παρατεταμένης ανησυχίας
που το διάφραγμα αμέσως «σφίγγει», μετά από μια θεραπεία που έχω δεχτεί, αποκτώ την
αίσθηση της ενότητας και με διαύγεια στο νου μπορώ να συνεχίσω την πορεία στο
μονοπάτι που έχω διαλέξει.

Το πιο όμορφο όμως από όλα είναι τα μηνύματα που έχουν έρθει από τους ανθρώπους
που εργαστήκαμε μαζί με το διάφραγμα τους. Εντυπωσιακό είναι ότι σχεδόν σε όλες τις
περιπτώσεις, μετά το τέλος μια συνεδρίας που έχει εστιαστεί στο διάφραγμα, οι άνθρωποι
ισχυρίζονται ότι δεν πονάνε πουθενά και νιώθουν πάρα πολύ όμορφα και ήρεμα.
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Η Π. που ερχότανε επανειλημμένα για πόνους στον αυχένα, μετά από μια θεραπεία στο
διάφραγμα που αισθάνθηκε πολύ καλά, ξέχασε τους πόνους στον αυχένα και
πραγματοποίησε ένα ταξίδι που είχε αναβάλλει για πολύ καιρό.

Η Ε. συνειδητοποίησε την ανισορροπία των ρόλων της σε σχέση με την εργασία και τη
σχέση της και άρχισε να επικοινωνεί περισσότερο τα πράγματα που την ενοχλούσαν στον
σύντροφό της με αποτέλεσμα να νιώθει πιο σίγουρη στη ζωή της και να μη φοβάται να
ανοιχτεί.

Η Β. Μετά από μια σειρά θεραπειών στο διάφραγμα, με διαγνωσμένη πριν από κάποια
χρόνια διαφραγματοκήλη, αμέσως μετά την πρώτη θεραπεία θυμήθηκε πότε της συνέβη
για πρώτη φορά αυτή η αίσθηση πνιγμού με σφίξιμο στην ξιφοειδή απόφυση.
Συνειδητοποίησε ότι κάθε φορά που υπήρχε μια κρίση συνδεότανε με την ανταλλαγή (δίνω
- παίρνω) στις σχέσεις της καθημερινότητας και την υπέρβαση των προσωπικών της ορίων
που συνοδευότανε σχεδόν πάντα από μεγάλη κούραση και μια αίσθηση αδικίας. Μετά από
κάποιες θεραπείες ένιωθε καλύτερα με το σώμα της, με προσωπική πρωτοβουλία
πρόσθεσε κάποιες ασκήσεις αναπνοής στην καθημερινότητά της και άρχισε να περπατάει
ενώ μέχρι τότε χρησιμοποιούσε σχεδόν πάντα το αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις της.

Η Λ. επίσης μετά από μια σειρά θεραπειών που χρειάστηκαν επειδή λόγω της δουλειάς της
το διάφραγμα βρισκόταν σε κατάσταση υπέρχρησης, ανεξάρτητα από την
σωματολειτουργική αποκατάσταση της περιοχής, απέκτησε μεγαλύτερη σύνδεση με το
σώμα της και ένιωθε πιο χαρούμενη και με περισσότερη ενέργεια μέσα στην
καθημερινότητά της.

Ο Η. Μετά από μια θεραπεία στο διάφραγμα ένιωθε όλη τη μέρα μια γλυκιά ηρεμία,
κοιμήθηκε βαθιά το ίδιο βράδυ ενώ εκείνη την περίοδο είχε θέματα με τον ύπνο και την
επόμενη μέρα ξύπνησε με καταιγισμό πληροφοριών-προβληματισμών σε σχέση με τις
επιλογές και τις αποφάσεις που καλούταν να πάρει.

Αυτά είναι κάποια από τα μηνύματα των θεραπευόμενων που σχετίζονται με τον ισχυρισμό
μου ότι το διάφραγμα μπορεί να είναι και μια πυξίδα που σηματοδοτεί την κατεύθυνση και
την αλλαγή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και ότι το σώμα του
βρίσκει τον δικό του τρόπο να του στείλει τα μηνύματα που χρειάζεται για να αλλάξει και
να γίνει πιο ολόκληρος και ευτυχισμένος. Κι επειδή τα μηνύματα δεν τελειώνουν ποτέ έτσι
και αυτή η εργασία-ταξίδι στο μαγικό σύμπαν του διαφράγματος δεν μπορεί να
ολοκληρωθεί εδώ. Όσο θα υπάρχουν και άλλοι συνοδοιπόροι, όντας θεραπευτές ή
θεραπευόμενοι για να γεμίζουν τις σελίδες του ημερολογίου καταστρώματος με τις
προσωπικές τους εμπειρίες, τόσο θα φωτίζονται όλο και περισσότερες πλευρές αυτού του
σύμπαντος και το ταξίδι θα συνεχίζει.

Ωστόσο στο μέχρι σήμερα ταξίδι θα ήθελα από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω
τους δασκάλους μου, όλους τους συναδέλφους και θεραπευτές που με βοήθησαν να
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αισθανθώ και να βιώσω την προσωπική μου αλήθεια μέσα από το άγγιγμα τους και όλους
τους θεραπευόμενούς μου που με την επικοινωνία και την αγάπη τους με βοηθάνε να
συνεχίζω το ταξίδι.
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