
 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΒΕΛΟΝΙΜΟΤ 

 

Πωσ μπορεί να περιγραφεί απλά ο Βελονιςμόσ; 

Η δφναμθ του βελονιςμοφ για τθν 
αποκατάςταςθ τθσ υγείασ του ςϊματοσ και 
του μυαλοφ αναγνωρίηεται όλο και 
περιςςότερο ςε όλο τον δυτικό κόςμο. Ο 
βελονιςμόσ ζχει μια εξαιρετικι ικανότθτα να 
αλλάξει τισ ηωζσ των ανκρϊπων. 
 

Πώσ δρά θ επαναςτατικι Μζκοδοσ 
Βελονιςμοφ; 
 
Με τθ  ςωςτι επιδζξια διαχείριςθ του 
βελονιςμοφ, Ωτο-βελονιςμοφ 
,θλεκτρομαγνθτιςμοφ, Λζϊηερ μποροφμε να 
παραςκευάςουμε φυςιολογικά ενδογενι  
φαρμάκα (ενδορφίνεσ,  δυνορφίνεσ, 
εγκεφαλοκίνεσ) από τον Εγκζφαλο . 
 
Οι Ενδορφίνεσ, Εγκεφαλοκίνεσ &  
Δυνορφίνεσ ζχουν 200 φορζσ ιςχυρότερθ 
επίδραςθ από τθν μορφίνθ ςφμφωνα με το 

ΒΙΒΛΙΟ ΑΡΧΕ ΑΝΑΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ του Κακθγθτι ΣΟΡΣΟΡΑ. 
Ο ενδορφίνεσ και εγκεφαλοκίνεσ είναι τα φυςικά φάρμακα που παραςκευάηει ο εγκζφαλοσ 
ςτο εργαςτιριο του  κατά παραγγελία για να κεραπεφςει θ προλάβει τισ αρρϊςτιεσ, αρκεί ο 
ειδικά εκπαιδευμζνοσ  Θεραπευτισ  να πατιςει ζνα κουμπί πάνω ςτο ςϊμα για να ςτιλει τθν 
κατάλλθλθ  θλεκτρονικι ερεκιςτικι εντολι ςτον εγκζφαλο μζςω του νευρικοφ ςυςτιματοσ. 

Τα φυςιολογικά φάρμακα που παραςκευάηει 
ο Εγκζφαλοσ &  Νευρικό Σφςτθμα είναι: 

 
Εγκεφαλοκίνθ : Φυςικό παυςίπονο, αντιαγχωτικό, αντιςτρζσσ  
Ενδορφίνεσ: Ρυκμιςτζσ τθσ ηωισ των κυττάρων, μεςολαβθτζσ, παυςίπονεσ ουςίεσ.. 
Σεροτονίνθ : δυνατό παυςίπονο, για τθ διάκεςθ , φπνο, κόπωςθ, προςοχι, ςυμπεριφορά, 
ςυναιςκιματα, ζνταςθ, αγωνία  όρεξθ, κερμοκραςία,.  
β –Ενδορφίνθ νευροορμόνθ παράγεται  ςτον  υποκάλαμο , ιςχυρό όπλο κατά του πόνου. Σο 
επιδζξιο  ορκό  ερζκιςμα  αυξάνει ςτο εκατονταπλάςιο τθν β-ενδορφίνθ. 



Μελατονίνθ   ουςία, ορμόνθ που επθρεάηει με ιδιαίτερο και ξεχωριςτό τρόπο τθν ανκρϊπινθ 
ςυμπεριφορά  και παράγεται από τθν επίφυςθ. Προςτατεφει το DNA κυττάρων και το ςϊμα 
από τισ βλάβεσ τθσ ραδερνζγειασ,  μειϊνει τθν χολθςτερίνθ….. 
Ντοπαμίνθ- φάρμακο  για τθν μάκθςθ και τθν ευχαρίςτθςθ, ςζξ..  υνδζεται με τθν ψφχωςθ 
και τθν ςχιηοφρζνεια, εξαρτιςεισ (ναρκωτικά). Χαμθλι τιμι τθσ ντοπαμίνθσ προκαλεί 
πάρκινςον.  
 
Ο βελονιςμόσ λειτουργεί ςε ζνα βακφ επίπεδο για να βοθκιςει τουσ αςκενείσ να ανακτιςουν 
τθ ςωματικι και ψυχικι αρμονία τουσ. Ο βελονιςμόσ είναι όλο και πιο δθμοφιλισ ςτισ 
Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Είναι από τισ αρχαιότερεσ κεραπευτικζσ τεχνικζσ που χρθςιμοποιικθκαν 
ςτον πλανιτθ. Κοιτίδα τθσ αρχαίασ αυτισ τζχνθσ κεωρείται θ Κίνα. το Βελονιςμό ιδιαίτερα 
λεπτζσ βελόνεσ τοποκετοφνται ςε ειδικά ςθμεία του ςϊματοσ, γνωςτά ςαν “ςθμεία 
βελονιςμοφ” με ςκοπό: 

-τθν κεραπεία διάφορων  πακιςεων 
- τθν ανακοφφιςθ του  άρρωςτου από βαςανιςτικά ςυμπτϊματα 
- τθν πρόλθψθ  εκδιλωςθσ μιασ αςκζνειασ 
- Σόνωςθ και  αναηωογόνωςθ γενικά του οργανιςμοφ. 
- ταμάτθμα του  οξφ ι χρόνιου πόνου 
- Μείωςθ των φαρμάκων  ςε μια χρόνια πάκθςθ 
- Καταπολζμθςθ τθσ παχυςαρκίασ, του καπνίςματοσ, του αλκοολιςμοφ 
- Σον περιοριςμό  του κεραπευτικποφ  αδιζξοδου που ςυναντάμε ςυχνά ςε χρόνιεσ   
εκφυλιςτικζσ πακιςεισ. 

Ο Βελονιςμόσ ζχει κακιερωκεί διεκνϊσ ςαν ζνα ολοκλθρωμζνο κεραπευτικό ςφςτθμα. 
τερείται παρενεργειϊν και είναι εντελϊσ ακίνδυνοσ όταν εφαρμόηεται απο ςωςτά 
εκπαιδευμζνουσ κεραπευτζσ που αυςτθρά τθροφν τουσ κανόνεσ εφαρμογισ του. Οι βελόνεσ 
που χρθςιμοποιοφνται είναι μιασ χριςεωσ ι ατομικζσ και αποςτειρϊνονται ςε χειρουργικό 
κλίβανο, όπωσ ακριβϊσ τα χειρουργικά εργαλεία.  

Ιατρικά Μακιματα: Ζτοσ Ι 
Ανατομία, Φυςιολογία & Πακολογία Κλινικι Εξζταςθ (Clinical Skills) 

  

 Κφτταρα 

 Ιςτοί 

 Καλυπτιριο φςτθμα 

 κελετικό φςτθμα   

 Μυϊκό φςτθμα 

 Καρδιαγγειακό φςτθμα 

 Λεμφικό φςτθμα 

 Νευρικό φςτθμα 

 Αιςκθτικό & Κινθτικό φςτθμα 

 Ενδοκρινικό φςτθμα 



 Αναπνευςτικό φςτθμα 

 Πεπτικό φςτθμα 

 Ουροποιθτικό φςτθμα 

 Αναπαραγωγικό φςτθμα 

 Αμυντικό φςτθμα 

 Μολυςματικζσ Αςκζνειεσ 

 Ογκολογία 

 Φαρμακολογία (βαςικζσ γνϊςεισ) 

 Βιοχθμικό Εργαςτιριο  

 Επαγγελματικι Τγιεινι  

 Πρϊτεσ Βοικειεσ 
 

Φυςικοπακθτικι Εκπαίδευςθ – Ζτοσ 1   

   

 Φυςικοπακθτικι (Naturopathy) 

 Κινεηικι Παραδοςιακι Ιατρικι (1) (TCM) Κινεηικι Διάγνωςθ, Πρόςωπο, Γλϊςςα, 
φυγμόσ, Νφχια, Διάγνωςθ Κοιλιάσ 

 Φυςικοπακθτικι Διατροφι 

 Ειςαγωγι ςτθ Βοτανολογία 

 Κλινικι Ιριδολογία 

 Ιςτορία Ιριδολογίασ 

 Σεχνικι εξζταςθσ τθσ Κριδασ 

 Σοπογραφία τθσ Κριδασ 

 Ιδιοςυγκραςία, Διάκεςθ (Constitution and Diathesis) 

 Φαινόμενα τθσ κόρθσ τθσ ματιοφ (Pupil Phenomena) 

 Εξζταςθ ανάλογα με τα ςθμάδια ςτθν ίριδα 

 Εξζταςθ του χρϊματοσ τθσ ίριδασ 

 Κλινικι εφαρμογι 
 
 

Φυςικοπακθτικζσ Αρχζσ – Ζτοσ Ι  

 Φυςικοπακθτικι 

 Αποτοξίνωςθ 

 Μπάχ Θεραπευτικζσ ουςίεσ (Βach Remedies) 

 Ιςτικά άλατα (Tissue Salts) 

Βελονιςμόσ  -  Ζτοσ Ι 

ΤCM – Θεωρία τθσ Κινεηικισ Παραδοςιακισ Ιατρικισ 
Αυτι θ ενότθτα παρζχει μια κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν τθσ κινεηικισ ιατρικισ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ του yin/yang, qi, πζντε ςτοιχεία, τισ αιτίεσ τθσ αςκζνειασ 



(ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διατροφισ, τα ςυναιςκιματα, το άγχοσ, το κλίμα). Δίνει μια νζα 
και αποκαλυπτικι εικόνα για τισ δυνάμεισ που διαμορφϊνουν τισ ηωζσ μασ. 
 
Εντοπιςμόσ των ςθμείων Βελονιςμοφ (1) 
Αυτι θ ενότθτα επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να αρχίςουν να εντοπίηουν τα ςθμεία βελονιςμοφ με 
ευκολία και  εμπιςτοςφνθ. Η ςχολι μασ  ενκαρρφνει τουσ μακθτζσ να "ςυντονίηονται" ςτα 
ςθμεία, για να νιϊςουν τθν ποιότθτα τθσ ενζργειασ ςε αυτά. Αυτό βοθκά ςτθ βελτίωςθ τθσ 
διάγνωςθσ. Οι μακθτζσ μακαίνουν επίςθσ βαςικζσ κεραπευτικζσ λειτουργίεσ  κλειδιά των 
ςθμείων, κακϊσ και τθ βακιά επίδραςθ των ςθμείων αυτϊν  ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό.  

Επαγγελματικι Ανάπτυξθσ και Δεοντολογία του Θεραπευτι 
Η ενότθτα αυτι βοθκά τουσ μακθτζσ να επικεντρωκοφν  ςτθν δθμιουργία και διατιρθςθ μιασ 
ακμάηουςασ πρακτικισ του επαγγζλματοσ. Βοθκά τουσ αποφοίτουσ  τθσ ςχολισ μασ  να 
οικοδομιςουν  ςυςτιματα υποςτιριξθσ που χρειάηονται για να αναπτφξουν το πλιρεσ 
δυναμικό τουσ  ςαν βελονιςτζσ, και τουσ κρατά ενιμερουσ  περί των ρυκμιςτικϊν εξελίξεων 
ςτον κόςμο βελονιςμοφ. 
 
Πρακτικζσ τεχνικζσ βελονιςμοφ - διάρκεια  1 ζτοσ 
Εκτόσ από τισ τεχνικζσ βελονιςμοφ οι μακθτζσ μακαίνουν άλλεσ ςχετικζσ τεχνικζσ, όπωσ θ 
μοξακεραπζια (καφςθ ενόσ βότανου ςε οριςμζνα ςθμεία), βεντοφηα απορρόφιςθσ (για να 
απελευκερϊςει τισ τοξίνεσ) και θλεκτροβελονιςμό.  
 
TCM Πακολογία Κινεηικισ Ιατρικισ – διάρκεια 1 Ζτοσ  

τθν κινεηικι ιατρικι, υπάρχει ζνα ρθτό "μια αςκζνεια, πολλά πρότυπα". Αυτό ςθμαίνει ότι ο 

κακζνασ που ζρχεται ςτον κόςμο  κεωρείται ωσ ζνα άτομο, με ζνα μοναδικό πρότυπο 

ανιςορροπίασ. Για οποιαδιποτε αςκζνεια , υπάρχει ςυνικωσ ζνασ αρικμόσ από διαφορετικζσ 

αιτίεσ. Για παράδειγμα, το άςκμα μπορεί να οφείλεται ςε μια αδυναμία νεφροφ, μια αδυναμία 

των πνευμόνων, ι "φλζγμα". Αυτι θ μονάδα επιτρζπει ςτουσ μακθτζσ να διαφοροποιοφν τισ 

αιτίεσ  μιασ μεγάλθσ ποικιλίασ κοινϊν  αςκενειϊν που παρουςιάηονται για κεραπεία, όπωσ 

πεπτικά προβλιματα, γυναικολογία, διαταραχζσ του νευρικοφ ςυςτιματοσ, μυοςκελετικά 

προβλιματα, αναπνευςτικά προβλιματα, και ψυχικά - ςυναιςκθματικά προβλιματα. 
 
Εντοπιςμόσ των ςθμείων Βελονιςμοφ (2) 
Η ενότθτα αυτι τελειοποιεί και εμβακφνει τισ γνϊςεισ που απεκτικθκαν με τον εντοπιςμό 
ςθμείων βελονιςμοφ (1) . Οι μακθτζσ  μακαίνουν να εντοπίηουν τα ςθμεία βελονιςμοφ με 
μεγαλφτερθ  ευκολία και  εμπιςτοςφνθ, και να αποκτοφν  τθ δυνατότθτα να επιλζγουν  τα 
ςωςτά ςθμεία για μια ποικιλία κοινϊν αςκενείων. 
 
Κλινικι παρατιρθςθ 
Τπάρχει μία μονάδα  κλινικισ παρατιρθςθσ, και τρεισ μονάδεσ  κλινικισ πρακτικισ, τα οποία 
παρζχουν μαηί 400 ϊρεσ κλινικισ εμπειρίασ. Με τθν ολοκλιρωςθ αυτϊν των ωρϊν, οι μακθτζσ 
κα πρζπει να είναι ςε κζςθ  να ελζγχουν πλιρωσ  τισ διάφορεσ  κεραπείεσ που προζρχονται 



απο ζνα  πολφ ευρφ φάςμα διαταραχϊν. Η κλινικι μονάδα παρατιρθςθσ είναι θ ζναρξθ τθσ 
διαδικαςίασ, όπου οι μακθτζσ ζχουν τθν ευκαιρία να δοφν πϊσ λειτουργεί ο βελονιςμόσ, και οι 
ςοβαρζσ επιπτϊςεισ που μπορεί να ζχει για τθ κεραπεία μια μεγάλθ ποικιλία διαταραχϊν.  

Bελονιςμόσ – Ζτοσ 3 

Κλινικι πρακτικι  (1) (2) (3) 

Επαγγελματικι ανάπτυξθ και Δεοντολογία  (2) 

Επίπεδο ΙΙΙ (βελονιςμόσ III και Διατριβι) 

Διάρκεια - 1 Ζτοσ 

ε αυτζσ τισ ενότθτεσ, οι μακθτζσ κα πρζπει να κακοδθγοφνται βιμα-βιμα προσ τθν  ςωςτι 
κατεφκυνςθ  για να γίνουν αποτελεςματικοί βελονιςτζσ. Εδϊ τουσ δίνετε αυξθμζνθ ευκφνθ  
ςτον χειριςμό των αςκενϊν εφόςον είναι ζτοιμοι  μζχρι να είναι ζτοιμο να καταςτοφν  πλιρωσ 
αυτόνομοι επαγγελματίεσ,  και να είναι ςε κζςθ να  κεραπεφουν  μια μεγάλθ ποικιλία 
διαταραχϊν με εμπιςτοςφνθ. 

Επαγγελματικι ανάπτυξθ  και Δεοντολογίασ  του Θεραπευτι  (3) 

Ζρευνα 
Η Μονάδα αυτι κα  διδάξει τισ μεκόδουσ ζρευνασ, ϊςτε οι μακθτζσ να μποροφν να 
αναγνωρίηουν τισ καλφτερεσ  πρακτικζσ, και τισ  πιο αποτελεςματικζσ τεχνικζσ.  
 
Διατριβι 
Οι μακθτζσ κα  υποβοθκθκοφν για  να κάνουν μια  γραπτι  διατριβι.  
 
Συνοπτικι παρουςίαςθ των βαςικών κεμάτων ςτο αναλυτικό πρόγραμμα: 

• Ειςαγωγι 
• Θεωρία Yin Yang 
• Αιτίεσ αςκενειϊν 
• Πζντε ςτοιχεία 
• Οκτϊ Αρχζσ 
• Μεςθμβρινοί 
• Πακολογίκι Διάγνωςθ 
• Διαφορικι Διαγνωςτικι 
• φυγμο- Διαγνωςτικι 
•  Γλωςςικι Διάγνωςθ  
• Λιψθ ιςτορικοφ  και παρακολοφκθςθ κάκε περίπτωςθσ 
•  Εντόπιςθ ςθμείων βελονιςμοφ 
•  Σεχνικζσ βελόνασ 
•  Βεντοφηεσ 



•  Mοξακεραπεία 
•  Σεχνικζσ χειριςμοφ του ςϊματοσ (Bodywork Techniques) 
•  Αναπνευςτικό φςτθμα 
•  Ουρογεννθτικό ςφςτθμα 
•  Πεπτικό ςφςτθμα 
•  Καρδιαγγειακό φςτθμα 
•  Πόνοσ, Πονοκζφαλοι 
•  Δερματικά προβλιματα 
•  Επαγγελματικι  διαχείριςθ 
 

 
 Διεκνισ Αναγνώριςθ 
Κάκε χϊρα ζχει τουσ δικοφσ του κανόνεσ οι οποίοι διαφζρουν από πολιτεία ςε πολιτεία. Αν 
ςασ ενδιαφζρει  μια ςυγκεκριμζνθ χϊρα, επικοινωνιςτε με το γραφείο T.O.I για περιςςότερεσ 
λεπτομζρειεσ. 
Αναγνώριςθ του Βελονιςμοφ   
 
Πλιρωσ αναγνωριςμζνο  από  τον Παγκφπριο Σφνδεςμο Βελονιςμοφ/Ηλεκτροβελονιςμοφ   
Οι απόφοιτοι   τθσ χολισ μασ μποροφν  να υποβάλουν αίτθςθ για ζνταξθ ςτον  φνδεςμο  
Φυςικοπακθτικϊν  του Ηνωμζνο Βαςίλειο και Επαγγελματικϊν υνδζςμων  άλλων χωρϊν 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.. Για * Γερμανία παρακαλϊ διαβάςτε το παρακάτω: 
  ΕΕ - Γερμανία * 
Όποιοσ  επικυμεί  να αςκιςει  οποιεςδιποτε φυςικζσ θ εναλλακτικζσ  κεραπείεσ ςτθ Γερμανία 
πρζπει να περάςει μια ειδικι εξζταςθ  από  το αρμόδιο κυβερνθτικό τμιμα . Μόλισ  περάςει 
αυτόν τον διαγωνιςμό κα ζχει τθ δυνατότθτα να καλζςει τον εαυτό του  "Heilpraktiker" 
(Natural Health Practitioner /Φυςικό Θεραπευτι). Δεν ζχει ςθμαςία εάν αςκείτε διατροφι, 
ομοιοπακθτικι, φυτοκεραπεία ι βελονιςμό, θ εξζταςθ είναι το ίδιο για όλουσ.  
  
 
 

Κλινικι πρακτικι******* 

 Μπορείτε να αποκτιςετε  πρακτικι εμπειρία  από τθ διαχείριςθ αςκενϊν, 
κεραπευτικζσ διαδικαςίεσ και πρωτόκολλα ωσ  και πρακτικζσ αςφάλειασ με τθν δικι 
μασ κακοδιγθςθ. 
 

 Όλα τα ςεμινάρια και οι διαλζξεισ του τθσ Νζο-Ιπποκρατικισ χολισ γίνονται 
 παράλλθλα με τθν κλινικι  πρακτικι εκπαίδευςθ  ςτθ κλινικι τθσ χολισ.   

Υοιτητές εκτός Κύπρου**** 



 Οι φοιτθτζσ εκτόσ Κφπρου μποροφν να ςυμπλθρϊςουν τθν απαιτοφμενθ πρακτικι 
κλινικι άςκθςθ τουσ  ςε  κζντρα φυςικισ κεραπείασ που είναι αποδεκτά από  τθ  
χολι.   
 

 Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ αποτακείτε ςτον υπεφκυνο προγραμμάτων 
εκπαίδευςθσ τθσ χολισ. 

 
Σθμαντικζσ πλθροφορίεσ******* 
 
Ταυτόχρονα με τθν ςυμπλιρωςθ του Βελονιςτικοφ  Προγράμματοσ εκδίδονται  δφο 
διπλώματα – Δίπλωμα Βελονιςμοφ Νζο-Ιπποκρατικισ Σχολισ και Δίπλωμα Βελονιςμοφ από 
το CNM-College of NATUROPATHIC Medicine U.K. 
 
Οι μακθτζσ που ολοκλθρϊνουν το  Δίπλωμα μασ ςτθν Βελονςιμοφ αποκτοφν τθν απαιτοφμενθ  
επαγγελματικι τεχνογνωςία και τα προςόντα για  να εργαςκοφν αποτελεςματικά ςτον 
ιδιωτικό τομζα. 
 
Σα μακιματα αρχίηουν με ενότθτεσ κεωρίασ, που μπορείτε να μελετιςετε ςτο δικό ςασ ρυκμό 
και χρόνο, με τθν υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ από τθ χολι μασ Για να ςασ βοθκιςουμε να 
κατανοιςετε καλφτερα τα μακιματα και να αποκτιςετε  τθν επαρκι εμπειρία, προςφζρουμε 
εξειδεικευμζνα  ςεμινάρια, διαλζξεισ, εργαςτιρια,  ζρευνεσ και πρακτικι εκπαίδευςθ με 
επίβλεψθ και κακοδιγθςθ.  
 
Η όλθ κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ  καλφπτει κάκε πτυχι για μια αποτελεςματικι 
άςκθςθ του επαγγζλματοσ του Βελονςιμοφ.. 
ε μια ευχάριςτθ ατμόςφαιρα μάκθςθσ κα αποκτιςετε  πρακτικι εμπειρία από τθ διαχείριςθ 
αςκενϊν, κεραπευτικζσ διαδικαςίεσ και πρωτόκολλα ωσ  και πρακτικζσ αςφάλειασ . Μια 
ςειρά διαλζξεων γίνεται  παράλλθλα με τθν κλινικι εκπαίδευςθ για να ςασ προετοιμάςει για 
τθν πραγματικι πρακτικι άςκθςθ. 
 
Πρόκειται για μια πραγματικι ευκαιρία για  αλλαγι ςταδιοδρομίασ, μζςα από τθν οποία κα 
μπορείτε να προςφζρετε ακίνδυνεσ ,φυςικζσ κεραπευτικζσ  υπθρεςίεσ υγείασ και με 
προςεγμζνεσ δικαιολογθμζνεσ  χρεϊςεισ είναι δυνατόν να κερδίηετε  ζνα καλό χρθματικό 
ποςό. 
 

Σημειώζηε όηι δεν μπορείηε να καλείηε  ηον εασηό ζας  Ιαηρό, Οζηεοπαθηηικό, 

 Χειροπράκηωρ ή Φσζιοθεραπεσηή η κάηι άλλο… 
 



 
 

Είςκε Βελονοκεραπευτισ 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το Δίπλωμα Bελονιςμοφ  

Μπορεί να ςυμπληρωθεί ςτα 2- 3  ζτη ανάλογα με τον χρόνο  που  καταβάλλει ο 
μαθητήσ ςτο διάβαςμα. 

 

 

 


