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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για  τη  συγγραφή  της  εργασίας  βασίστηκα  περισσότερο  σε  πηγές  από  το 

διαδίκτυο, άρθρα από επιστημονικά περιοδικά και επίσημες σελίδες για τη μέθοδο 

Feldenkrais, διότι δεν υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία σχετικά με αυτό το θέμα. Βιβλία 

γραμμένα στα ελληνικά για τη μέθοδο αυτή είναι το ‘Ανακαλύψτε τα Μυστικά της 

Μεθόδου  Feldenkrais’ και το ‘Στάση – Κίνηση – Ισορροπία’, 2008, του Στυλιανού 

Ρόσμπογλου και τα μεταφρασμένα βιβλία του Moshe Feldenkrais ‘Συνειδητοποίηση 

Δια Μέσου της Κίνησης’, 1994 και ‘Ο Ικανός Εαυτός’, 1996. Βιβλία γραμμένα στα 

αγγλικά υπάρχουν αρκετά. Είναι τα βιβλία που έγραψε ο Moshe Feldenkrais για τη 

μέθοδο του (‘Body and Mature Behavior: A Study of Anxiety, Sex, Gravitation and 

Learning’,  1950,  ‘Awareness  Through  Movement:  Health  Exercises  for  Personal 

Growth’, 1972, ‘The Case of Nora: Body Awareness as Healing Therapy’, 1977, ‘The 

Elusive  Obvious’,  1981,  ‘The Master  Moves’,  1984,  ‘The Potent  Self’,  1985,  ‘50 

Lessons  by  Dr  Feldenkrais’,  1980),  του  Alan  Fraser,  2003,  ‘The  Craft  of  Piano 

Playing’,  του  Carol  Davis,  2004,  ‘Complementary  Therapies  in  Rehabilitation, 

Evidence for Efficiacy in Therapy, Prevention and Wellness’ και άλλα.

Η δομή της εργασίας έχει ως εξής: είναι χωρισμένη σε οκτώ κεφάλαια και 

τέσσερα παραρτήματα. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στη βιογραφία του  Moshe 

Feldenkrais και την αιτία που τον ώθησε στο να αναπτύξει τη μέθοδο του.

Στο  δεύτερο  κεφάλαιο  παρουσιάζεται  η  Μέθοδος  Feldenkrais,  πώς 

‘λειτουργεί’, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της και ποιους ανθρώπους ωφελεί.

Το τρίτο κεφάλαιο, περιλαμβάνει πέντε υποκεφάλαια και εστιάζει στη σχέση 

που  έχει  η  Μέθοδος  Feldenkrais με  τους  μουσικούς.  Αναλυτικότερα,  στο  πρώτο 

υποκεφάλαιο αναφέρονται οι συνήθεις τραυματισμοί των μουσικών και στο δεύτερο 

προτείνονται τρόποι παρέμβασης των δασκάλων της μουσικής ώστε οι μαθητές τους 

να μπορούν να παίζουν μουσική χωρίς να κουράζονται και να έχουν καλύτερο ήχο. 

Το  τρίτο  υποκεφάλαιο  πραγματεύεται  η  σχέση  που  υπάρχει  ανάμεσα  στους 

μουσικούς,  την  κίνηση  και  τη  μέθοδο  Feldenkrais και  στο  τέταρτο  παρατίθενται 

μαρτυρίες μουσικών που εφάρμοσαν την τεχνική Feldenkrais στον εαυτό τους. Τέλος, 

στο πέμπτο υποκεφάλαιο αναφέρονται στοιχεία που αφορούν την όρθια στάση του 

σώματος.
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Το  τέταρτο  κεφάλαιο  αποτελείται  από  δύο  υποκεφάλαια,  στα  οποία 

αναφέρονται  στοιχεία  από  την  εργονομία  των  κινήσεων  και  το  βιωματικό  μέρος 

αντίληψης και ανάλυσης των κινήσεων.

Στη  θεματολογία  του  πέμπτου  κεφαλαίου,  το  οποίο  αποτελείται  από  έξι 

υποκεφάλαια, αναφέρονται με τη σειρά οι παρακάτω ενότητες, οι οποίες αφορούν την 

αποκατάσταση και την επανεκπαίδευση της κίνησης, τους συνήθεις τραυματισμούς 

των  μουσικών  και  τις  αιτίες  που  τους  προκαλούν,  και  αντιπροσωπευτικά  είδη 

τραυματισμών που αφορούν τους μουσικούς.

Στο έκτο κεφάλαιο περιγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά των μαθημάτων 

Feldenkrais και με τις δύο μορφές της μεθόδου, Συνειδητοποίηση Μέσω Κίνησης και 

Λειτουργική  Ολοκλήρωση,  ενώ  στο  έβδομο  παρατίθενται  ενδεικτικά  κάποιες 

ασκήσεις της μεθόδου Feldenkrais.

Τέλος,  στο  όγδοο  κεφάλαιο  καταγράφονται  κάποια  από  τα  πολλά 

αποτελέσματα και τα οφέλη της μεθόδου Feldenkrais.

Όσον αφορά στα παραρτήματα, στο πρώτο αναφέρονται κάποια αποφθέγματα 

του Moshe Feldenkrais, στο δεύτερο ένα απόσπασμα και κάποιους σχολιασμούς για 

το  βιβλίο  του  Alan Fraser,  “The Craft of Piano Playing”.  Στο  τρίτο  παράρτημα 

παρατίθενται τίτλοι των άρθρων και των διαλέξεων που έχει κάνει ο Feldenkrais και 

στο τέταρτο τίτλοι των βιβλίων που έχει γράψει για τη μέθοδο Feldenkrais, το Jiujitsu 

και το Judo.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. MOSHE FELDENKRAIS

Ο Moshe Pinhas Feldenkrais D.Sc, γεννήθηκε το 1904 στη Slavuta, πόλη της 

σημερινής Ουκρανίας και πέθανε το 1984 στο Τελ Αβίβ. Το 1912 η οικογένεια του 

μετακόμισε  στο  Baranovichi της  Λευκορωσίας.  Σε  ηλικία  δεκατεσσάρων χρόνων, 

εργάστηκε  ως  εργάτης  στην Παλαιστίνη,  αποφοίτησε από το  λύκειο  και  δούλεψε 

αρχικά ως χαρτογράφος για το βρετανικό  ερευνητικό γραφείο.  Παράλληλα με  τις 

σπουδές του, διδάχθηκε  Jujitsu. Επίσης, βοήθησε ως εθελοντής στην ανοικοδόμηση 

του  Τελ  Αβίβ,  πήγε  στον  Ισραηλινό  στρατό  και  μελέτησε  εβραϊκά.  Το  1929, 

παίζοντας ποδόσφαιρο, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο αριστερό του γόνατο. Με τα 

ιατρικά  δεδομένα  της  περιόδου  εκείνης,  η  εγχείρηση  δεν  ήταν ασφαλής  και  έτσι 

αποφάσισε να μην εγχειριστεί. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα 

για τη μετέπειτα ανάπτυξη της μεθόδου του (Τσιάτσιου, 2010, Αλεξοπούλου, 2009, 

Davis, 2004, Hayes, 2004, Kanon, 2000, Case, 1995, Feldenkrais, 1994, Duke, 1990, 

http  ://  en  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Mosh  é_  Feldenkrais  ).

Το  διάστημα  1930-1940  εγκαταστάθηκε  στο  Παρίσι,  όπου  σπούδασε 

μηχανικός,  συγκεκριμένα  Μηχανική  και  Ηλεκτρική,  στο  Πανεπιστήμιο  Ecole  des 

Travaux  Publics,  και  αργότερα  εκπόνησε  τη  διδακτορική  του  διατριβή  στην 

Εφαρμοσμένη  Φυσική  στο  Πανεπιστήμιο  της  Σορβόννης.  Στο  διάστημα  αυτό, 

δούλευε  ως  βοηθός  έρευνας  στο  εργαστήριο  του  Frédéric  Joliot-Curie  και  λίγο 

αργότερα στα εργαστήρια Arcueil-Cachan, γνωστά για τα πειράματα τους πάνω στη 

διάσπαση του ατόμου (Ρόσμπογλου, 2008,  Davis, 2004,  Hayes, 2004,  Feldenkrais, 

1994, http  ://  www  .  worldlingo  .  com  /  ma  /  enwiki  /  el  /  Mosh  é_  Feldenkrais  ).

Παράλληλα  με  τις  σπουδές  του,  γνωρίστηκε  με  τον  Ιάπωνα  Jigaro  Kano 

ιδρυτή της πολεμικής τέχνης Judo. Δίδασκε Jujitsu και ταυτόχρονα έπαιρνε μαθήματα 

Judo.  Έγινε  ο  πρώτος  Ευρωπαίος  που απέκτησε μαύρη ζώνη στο Judo,  και  ήταν 

αυτός που εισήγαγε αυτή την πολεμική τέχνη στη Δύση. Επίσης, ίδρυσε με τον Κano 

την πρώτη σχολή Judo στο Παρίσι, η οποία έχει αρκετές χιλιάδες μέλη σήμερα. Το 

1938 παντρεύτηκε τη Yona Rubenstein. Το 1939 με 1940 εργάστηκε ως βοηθός του 

Paul  Langevin  κάνοντας  έρευνα  σχετικά  με  μαγνήτες  και  υπέρηχους  (Τσιάτσιου, 

2010,  Αλεξοπούλου,  2009,  Davis,  2004,  Hayes,  2004,  Kanon,  2000,  Case,  1995, 

Feldenkrais,  1994,  Duke,  1990, 

http  ://  www  .  feldenkrais  .  com  /  method  /  a  _  biography  _  of  _  moshe  _  feldenkrais  /  ).
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Το 1940, με την εισβολή των Γερμανών στο Παρίσι,  εγκαταστάθηκε στην 

Αγγλία.  Ως  επιστημονικός  υπεύθυνος  του  βρετανικού  ναυαρχείου,  διηύθυνε  την 

ανθυποβρυχιακή  έρευνα  στη  Σκωτία  το  1940  με  1945.  Παράλληλα,  συνέχισε  να 

διδάσκει  μεθόδους  αυτοάμυνας  σε  συναδέλφους  στρατιώτες 

(http  ://  www  .  biographybase  .  com  /  biography  /  Feldenkrais  _  Moshe  .  html  , 

http  ://  www  .  feldenkrais  .  com  /  method  /  a  _  biography  _  of  _  moshe  _  feldenkrais  /  ,  Davis, 

2004, Feldenkrais, 1994). 

Στο διάστημα αυτό, ο τραυματισμός στο γόνατο του υποτροπίασε σοβαρά και 

οι  γιατροί  αποφάνθηκαν  ότι  για  να  μπορέσει  να  περπατήσει  ξανά,  θα  πρέπει  να 

χειρουργηθεί.  Σύμφωνα,  όμως,  με  τα δεδομένα της  ιατρικής  προόδου εκείνης  της 

εποχής,  ένα  χειρουργείο  ήταν  πιθανό  να  έχει  απογοητευτικά  αποτελέσματα.  Ο 

καλύτερος  χειρούργος  στην Αγγλία του έδωσε πενήντα τις  εκατό πιθανότητες  για 

επιτυχημένο αποτέλεσμα. Το γεγονός αυτό τον ώθησε στο να ασχοληθεί σοβαρά με 

την  επίλυση  του  προβλήματος  στο  γόνατο  του,  να  διερευνήσει  το  όλο  θέμα  με 

προσήλωση και  να  αναπτύξει  τεχνικές  αυτοαποκατάστασης  και  συνειδητοποίησης 

μέσω της αυτοπαρατήρησης, οι οποίες αργότερα αποτέλεσαν τις βασικές αρχές της 

μεθόδου  του.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  εμβάθυνε  σε  οτιδήποτε  ήταν γνωστό εκείνη  την 

εποχή και αφορούσε στην υγεία και την αποκατάσταση. Μεταξύ άλλων, μελέτησε 

βιολογία, ανατομία, φυσιολογία, κυβερνητική, ψυχολογία καθώς και συστήματα και 

θεωρίες  της  μάθησης.  Εστίασε  ιδιαίτερα  στην  αναπτυξιολογία,  κινησιολογία, 

ανθρωπολογία, τη δομή και τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος καθώς και τον 

τρόπο με τον οποίο μικρά παιδιά μαθαίνουν να κινούνται παρατηρώντας τα βρέφη 

στο γραφείο της γυναίκας του, η οποία ήταν παιδίατρος. Όπως έλεγε, ο στόχος του 

ήταν “να κάνει το αδύνατο δυνατό, το δυνατό εύκολο, και το εύκολο πολύ ευχάριστο” 

(Ρόσμπογλου,  2008,  Davis,  2004,  Feldenkrais,  1994,  http  ://  www  .  feldenkrais  -  

exercises  .  com  /  feldenkrais  -  method  /  description  ,  http  ://  feldenkrais  -  

method  .  org  /  node  /337  ).

Προκειμένου  να  αποκαταστήσει  τον  τραυματισμό  του,  ξεκίνησε  να 

αυτοπειραματίζεται  με  κινήσεις  λεπτής  κινητικότητας,  τις  οποίες  εφάρμοζε  για 

πολλές  ώρες  κάθε  μέρα,  με  στόχο  την  ανάπτυξη  της  αυτοπαρατήρησης  και  τη 

βελτίωση  της  συνειδητοποίησης,  σε  τέτοιο  βαθμό  ώστε  να  μπορεί  να  αισθάνεται 

ακόμη  και  τη  λειτουργία  των  λεπτών  νευρομυϊκών  συνδέσεων  μεταξύ  διαφόρων 

σημείων του σώματος του. Για αυτόν, η σωστή θεραπεία και η αποκατάσταση πρέπει 
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να  γίνουν  με  επιδέξιες  και  προσεκτικές  κινήσεις.  Άρα,  σχεδίασε  αυτή  την 

εκπαιδευτική μέθοδο για να αλλάξει το συνηθισμένο τρόπο κίνησης (Fraser, 2003).

Χρησιμοποιώντας το ίδιο του το σώμα, άρχισε να εξερευνά με ακρίβεια έναν 

δομημένο  τρόπο  κίνησης  ο  οποίος  περιλάμβανε  κίνηση,  αίσθηση,  αίσθημα  και 

σκέψη. Είχε αντιληφθεί ότι μόνο μέσα από τη συνειδητοποίηση του σώματος μπορεί 

ο κάθε άνθρωπος να το υποστηρίξει καλύτερα, και κατά συνέπεια, να βρει μόνος του 

τους τρόπους που θα τον βοηθήσουν να ανακτήσει τη δύναμη και τη λειτουργικότητα 

του. Ασχολήθηκε με την έρευνα της νευροφυσιολογίας και νευροψυχολογίας για την 

επανεκπαίδευση  της  κινητικής  μάθησης,  δίνοντας  έμφαση  στην  επίδραση  της 

βαρύτητας πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Θεώρησε ότι το κλειδί για την αποκατάσταση 

είναι η συνειδητοποίηση της επίδρασης του περιβάλλοντος, η οποία ενεργοποιεί την 

εγγενή  ικανότητα  του  ανθρώπινου  σώματος  για  αυτοθεραπεία  (Τσιάτσιου,  2010, 

Αλεξοπούλου,  2009,  Bach-y-Rita,  2007,  Hayes,  2004,  Fraser,  2003,  Kanon,  2000, 

Case,  1995,  Feldenkrais,  1994,  Goldfarb,  1994,  Duke,  1990, 

http  ://  www  .  feldenkrais  .  com  /  method  /  a  _  biography  _  of  _  moshe  _  feldenkrais  /  , 

http  ://  www  .  feldenkrais  .  com  .  hr  /  en  -  moshe  -  feldenkrais  .  php  ).

Όταν ο Feldenkrais ανάρρωσε από τον τραυματισμό του γονάτου του, όλοι οι 

φίλοι  και  οι  συνάδελφοι  ζητούσαν  τη  βοήθεια  του  σε  αντίστοιχα  θέματα.  Έτσι, 

οδηγήθηκε  στο  να  αναπτύξει  μεθόδους  και  στρατηγικές  βασισμένες  κυρίως  στα 

σωματικά  αισθητήρια,  οι  οποίες  μπορούσαν να  προσαρμοστούν  στις  ανάγκες  του 

κάθε ατόμου. Σε αυτή τη φάση, ανέπτυξε εξατομικευμένες τεχνικές εκπαίδευσης και 

αποκατάστασης, μέσω της αφής και της κίνησης, τις οποίες αργότερα τις ονόμασε 

“Λειτουργική  Ολοκλήρωση”,  καθώς  επίσης  και  τρόπους  μετάδοσης  των  τεχνικών 

αυτών  σε  ομάδες,  τους  οποίους  ονόμασε  αργότερα  “Συνειδητοποίηση  Μέσω της 

Κίνησης”. Μέσα από μια σειρά διαλέξεων, διατύπωσε τις πρώτες ιδέες για τη μέθοδο 

του. Άρχισε να διδάσκει σε πειραματικές τάξεις και σε κάποιους ιδιωτικά. Σ’ αυτή 

την περίοδο της ζωής του άρχισε να διαμορφώνεται σιγά-σιγά η μέθοδος του, η οποία 

φέρει και το όνομα του (Τσιάτσιου, 2010, Goldfarb, 1994).

Παρόλο  που  οι  τεχνικές  τις  οποίες  χρησιμοποιούσε  ήταν  πρωτότυπες  και 

ιδιαίτερα  αποτελεσματικές,  ο  ίδιος  δεν  μπορούσε  να  τις  υποστηρίξει  επαρκώς 

επιστημονικά,  εξαιτίας  του  γεγονότος  ότι  αυτός  ο  τρόπος  αποκατάστασης 

μυοσκελετικών προβλημάτων δεν είχε γίνει ακόμη γνωστός (Goldfarb, 1994).

Το 1946 ο Feldenkrais μετακόμισε στο Λονδίνο και εργάστηκε σε ιδιωτική 

βιομηχανία. Η επιτυχημένη αυτοαποκατάσταση του προβλήματος του, του επέτρεψε 
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να συνεχίσει το Judo. Καθώς ήταν στη διεθνή επιτροπή Judo, άρχισε να το μελετά 

επιστημονικά,  ενσωματώνοντας  τη  γνώση  που  έχει  αποκτήσει  από  την 

αυτοαποκατάσταση  του.  Κατά  την  περίοδο  αυτή  μελέτησε  το  έργο  του  George 

Ivanovich  Gurdjieff,  Frederick  Matthias  Alexander,  και  William Bates.  Ταξίδεψε, 

επίσης, στην Ελβετία για να μελετήσει με τον Heinrich Jacoby (Davis, 2004, Hayes, 

2004,  http  ://  www  .  feldenkrais  .  com  /  method  /  a  _  biography  _  of  _  moshe  _  feldenkrais  /  , 

http  ://  www  .  feldenkrais  .  com  .  hr  /  en  -  moshe  -  feldenkrais  .  php  ).

Το 1949-51 ο Feldenkrais επιστρέφει στο Ισραήλ. Έγινε ο πρώτος διευθυντής 

του Τμήματος Ηλεκτρονικής του Ισραηλινού στρατού. Το 1954 εγκαταστάθηκε στο 

Τελ Αβίβ και άρχισε να ασχολείται αποκλειστικά με την εξέλιξη, τη μετάδοση και τη 

διδασκαλία της μεθόδου του. Το 1957, μάλιστα, έδωσε μαθήματα στον ισραηλινό 

πρωθυπουργό David Ben-Gurion που είχε πρόβλημα με την πλάτη του, δυσκολίες 

στην  αναπνοή  και  άλλα  προβλήματα  υγείας.  Όταν  βελτιώθηκε  η  υγεία  του,  ο 

Feldenkrais έγινε ένας εθνικός θησαυρός για το Ισραήλ (Αλεξοπούλου, 2009, Hayes, 

2004,  Kanon,  2000,  Feldenkrais,  1994, 

http  ://  www  .  biographybase  .  com  /  biography  /  Feldenkrais  _  Moshe  .  html  ).

Μετά από χρόνια εργασίας στην ανωνυμία, στο τέλος της δεκαετίας του 1960, 

ο Feldenkrais έγινε διεθνώς γνωστός και σεβαστός για τη δουλειά του, σχετικά με την 

επανεκπαίδευση  της  κίνησης,  για  την  ανακούφιση  του  χρόνιου  πόνου,  την 

αποκατάσταση  από  νευρολογικά,  ορθοπεδικά  και  άλλα  προβλήματα  και  την 

εκπαίδευση των αθλητών και  των καλλιτεχνών.  Το 1970 με 1980 παρουσίασε τη 

μέθοδο του στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Επίσης, ξεκίνησε να εκπαιδεύει 

δασκάλους  για  τη  μέθοδο,  ώστε  αυτοί  να  μπορούν,  με  τη  σειρά  τους,  να 

παρουσιάσουν το έργο σε άλλους. Εκπαίδευσε την πρώτη ομάδα με 13 μαθητές στο 

Τελ Αβίβ από το 1969 έως το 1971. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων καλοκαιριών από το 

1975 μέχρι  το  1978,  δίδαξε  65 μαθητές  στο Σαν Φρανσίσκο στο Lone Mountain 

College υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικής Ψυχολογίας. Το 1980, 235 

μαθητές άρχισαν την κατάρτιση στη μέθοδο στο Hampshire College στο Amherst της 

Μασαχουσέτης, αλλά δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει μαζί τους μέχρι το τέλος, λόγω 

ασθένειας το 1981. Έκανε μόνο τα δύο από τα τέσσερα καλοκαίρια. Την 1η Ιουλίου 

του 1984, μετά από μια σειρά ασθενειών, ο Feldenkrais πέθανε στην ηλικία των 80 

στο Τελ Αβίβ (Davis,  2004,  Hayes,  2004,  Kanon,  2000,  Case,  1995,  Feldenkrais, 

1994, Goldfarb, 1994, http  ://  www  .  feldenkrais  .  com  .  hr  /  en  -  moshe  -  feldenkrais  .  php  ).
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Η αναγνώριση και η δημοσίευση του πρωτοποριακού έργου του Feldenkrais 

έγινε μετά το θάνατο του, το 1984 (Bach-y-Rita, 2007).

Στη ζωή του ο Feldenkrais δούλεψε με όλα τα είδη ανθρώπων, με άτομα που 

έχουν  μαθησιακές  δυσκολίες,  με παιδιά με  εγκεφαλική  παράλυση,  με  κορυφαίους 

ερμηνευτές. Δίδασκε για χρόνια στον δραματουργό Peter Brook και το Θέατρο του, 

Bouffes  du  Nord.  Ήταν  συνεργάτης  με  διανοούμενους  στοχαστές,  όπως  η 

ανθρωπολόγος Margaret Mead, ο νευροεπιστήμονας Karl Pribram και οι εξερευνητές 

της  ψυχοφυσικής  Jean  Houston  και  Robert  Masters  (Feldenkrais,  1994, 

http  ://  feldenkrais  -  method  .  org  /  node  /337  ).

Σήμερα,  υπάρχουν  πάνω  από  6.000  επαγγελματίες  της  διδασκαλίας  της 

μεθόδου Feldenkrais σε όλο τον κόσμο. Οι ιδέες του Feldenkrais συνέβαλαν στην 

ανάπτυξη  της  σπουδαίας  αυτής  μεθόδου  σωματικής  εκπαίδευσης  και  το  εύρος,  η 

ζωτικότητα και η ακρίβεια στο έργο του συνεχίζουν να εφαρμόζονται σε διάφορους 

τομείς όπως οι παραστατικές τέχνες, η εκπαίδευση, η ψυχολογία, η παιδοψυχολογία, 

ο αθλητισμός, η φυσιοθεραπεία, η γεροντολογία, η νευρολογία και η αποκατάσταση 

(Kanon, 2000, http  ://  feldenkrais  -  method  .  org  /  node  /337  ).

Ο Feldenkrais έγραψε βιβλία για τη μέθοδο του, για το  Jiujitsu και το Judo, 

καθώς και άρθρα και διαλέξεις (υπάρχουν στα Παραρτήματα).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Η ΜΕΘΟΔΟΣ FELDENKRAIS

“Η μέθοδος Feldenkrais ήταν μπροστά σε σχέση με την εποχή της”, δήλωσε 

Moti Nativ, επικεφαλής του National Association of Qualified Teachers στο Ισραήλ 

(Kanon, 2000).

“Η μέθοδος Feldenkrais έχει στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας”  

(Χάσμπαχ-Δούση, 2007).

“Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι συνενώνει τη γνώση της επιστήμης,  

με την τέχνη της ανθρώπινης κίνησης” (Τσιάτσιου,2010).

“«Να γνωρίζεις τον εαυτό σου». Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν αυτή τη φράση  

από τον χρησμό του μαντείου των Δελφών, σαν το κλειδί της γνώσης. Ωστόσο λίγοι μας  

έχουν  προσφέρει  πρακτικές  οδηγίες  για  το  πώς  να  επιτύχουμε  την  αυτογνωσία” 

(Ρόσμπογλου, 2001).

Το ανθρώπινο σώμα είναι φτιαγμένο για να είναι ευκίνητο, δυνατό, ευλύγιστο 

και να κινείται  με  “τη χάρη και τη δύναμη μιας γάτας”.  Στις μέρες μας, το σώμα 

πολλών ανθρώπων έχει γίνει σκληρό και άκαμπτο. Η μέθοδος Feldenkrais είναι ένας 

πολύ καλός τρόπος για να αποκτήσει το σώμα την αρχική του ευλυγισία, ευεξία και 

δύναμη, και  να  βελτιώσει  την  ποιότητα  της  κίνησης  του (Ρόσμπογλου,  2008, 

http  ://  www  .  moving  2  learn  .  gr  /  feldenkrais  1.  html  , 

http  ://  craftofpiano  .  com  /  feldbody  .  htm  ).

Η μέθοδος Feldenkrais  δεν είναι  γυμναστική,  δεν αποτελεί  θεραπεία,  αλλά 

έχει θεραπευτικές επιδράσεις και χρησιμοποιείται με επιτυχία στο γενικότερο πλαίσιο 

θεραπείας και επανένταξης. Επίσης, δεν είναι πολεμική τέχνη, δεν είναι γιόγκα, δεν 

είναι  διαλογισμός,  δεν  έχει  τίποτα  το μυστικιστικό,  ούτε  ανάγεται  σε  ιδεολογικές 

θεωρίες. Δεν συγκρίνεται με τη φυσιοθεραπεία και το μασάζ. Δεν απαιτεί δύναμη και 

πίεση από τη μεριά του δασκάλου και δεν είναι κοπιαστική, αλλά πολύ ευεργετική 

για τον μαθητή. Οι περισσότεροι υποστηρικτές της μεθόδου τη θεωρούν μια μορφή 

αυτοεκπαίδευσης και ανάπτυξης του μυαλού και του σώματος, παρά μια επεμβατική 

θεραπεία  (Ρόσμπογλου,  2008,  Χάσμπαχ-Δούση,  2007,  Feldenkrais,  1994, 

http  ://  www  .  worldlingo  .  com  /  ma  /  enwiki  /  el  /  Feldenkrais  _  Method  , 

http  ://  craftofpiano  .  com  /  feldbody  .  htm  ).

Η  μέθοδος  Feldenkrais  θεωρείται  ότι  υπάγεται  στον  τομέα  της  ολιστικής 

ιατρικής  ή εναλλακτικής  ιατρικής.  Οι  εκπαιδευτές  της  μεθόδου Feldenkrais  έχουν 
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εκπαιδευτεί στο να μας διδάσκουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αποκτήσουμε 

μεγαλύτερη  συνειδητοποίηση μέσω της  κίνησης.  Παρατηρούν  πώς  εξελισσόμαστε 

κινητικά και μας υποστηρίζουν με εξειδικευμένες τεχνικές έτσι ώστε το σώμα μας να 

εκπαιδευτεί  σε  νέους  και  αποδοτικότερους  τρόπους  κίνησης.  Εντούτοις,  οι 

επαγγελματίες  εκπαιδευτές  Feldenkrais  δεν  θεωρούν  την  εργασία  τους  ως 

«θεραπεία»,  δεν  μπορούν  να  κάνουν  διάγνωση  ή  να  θεραπεύσουν  επειδή  δεν 

λειτουργούν σύμφωνα με το πρότυπο της κλασικής ιατρικής. Δεν είναι θεραπευτές 

και βλέπουν ‘μαθητές’, όχι ‘ασθενείς’. Δεν εστιάζουν άμεσα με την αντιμετώπιση του 

καθαυτού προβλήματος που αφορά το φυσικό σώμα, αλλά μας καθιστούν ικανούς 

στο να συνειδητοποιούμε τις κινήσεις μας, μέσω του νευρικού συστήματος και να 

εντοπίζουμε  νέες  επιλογές  για  την  εκμάθηση  νέων  τρόπων κίνησης  (Wiin,  2008, 

http://www.feldenkrais-exercises.com/feldenkrais-method/description, 

http  ://  en  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Feldenkrais  _  Method  ,).

Πολλοί θεραπευτές μασάζ, φυσιοθεραπευτές και εργοθεραπευτές λαμβάνουν 

εκπαίδευση και  χρησιμοποιούν τη μέθοδο για τους  ασθενείς  ή  τους  πελάτες  τους 

(http  ://  www  .  feldenkrais  -  exercises  .  com  /  feldenkrais  -  method  /  description  ).

Η  μέθοδος  Feldenkrais  είναι  ένα  σύστημα  σωματικής  μάθησης,  που  δίνει 

έμφαση  στην  εμπειρική  γνώση.  Προσφέρει  τη  δυνατότητα  να  παρατηρούμε  τη 

συμπεριφορά μας χρησιμοποιώντας την κίνηση μας, να καταλάβουμε τον τρόπο με 

τον οποίο χρησιμοποιούμε το σώμα μας και να συνειδητοποιήσουμε τις ασυνείδητες 

κινήσεις  που  κάνουμε  κάθε  μέρα.  Η  διαδικασία  συνειδητοποίησης  της  κίνησης, 

συμβαίνει  σταδιακά  και  ήπια.  Συγκεντρωνόμαστε  στις  αισθήσεις  μας  καθώς 

κινούμαστε. Στην αρχή παρατηρούμε αν είμαστε άνετα, αν η κίνηση μας είναι εύκολη 

και ομαλή και τι συμβαίνει στα διάφορα μέρη του σώματος μας. Μετά γνωρίζουμε, 

έπειτα  συνειδητοποιούμε  και  στη  συνέχεια,  ανακαλύπτουμε  στο  σώμα  μας  νέες 

δυνατότητες  και  νέους  και  εναλλακτικούς  τρόπους  κίνησης,  με  στόχο  να 

χρησιμοποιούμε το σώμα μας με τον καλύτερο και τον πιο αποτελεσματικό τρόπο 

μέσω της συνειδητοποίησης και να μειώνουμε τις περιττές μυϊκές εντάσεις και για 

την αποφυγή τραυματισμών. Κατά κάποιον τρόπο, η μέθοδος είναι σαν να λαμβάνει 

το άτομο έναν οδηγό για το σώμα του, ο οποίος του παρουσιάζει αναλυτικά το πώς 

μπορεί να κινείται φυσιολογικά (Smyth, 2007 Brody, 1998).

Η  αυτοβελτίωση  επιτυγχάνεται  και  σε  συνδυασμό  με  τη  δυνατή 

αλληλεπίδραση σώματος και νου. Με τη χρήση της μεθόδου επιδιώκεται η βελτίωση 

των  κινητικών  δυσκολιών  και  των  άκαμπτων  κινητικών  προτύπων,  η  ανακάλυψη 
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ξεχασμένων  και  η  ανάπτυξη  νέων  δεξιοτήτων,  με  στόχο  την  αποδοτικότητα,  την 

αποτελεσματικότητα, και τη βελτίωση των κινήσεων. Επιπλέον, αυξάνεται η δύναμη 

του σώματος. Όλα αυτά γίνονται μόνο με το σώμα και τις δικές μας δυνάμεις, αφού η 

μέθοδος δεν απαιτεί ιδιαίτερα επίπεδα φυσικής κατάστασης, ιδιαίτερη προσπάθεια, 

δύναμη ή υψηλές  αθλητικές  ικανότητες.  Τα μόνα που χρειάζονται  είναι  υπομονή, 

επιμονή και αυτοπαρατήρηση κατά τη διάρκεια της κίνησης (Wiin, 2008, Χάσμπαχ-

Δούση,  2007,  Case,  1995,  Feldenkrais,  1994,  http  ://  craftofpiano  .  com  /  feldbody  .  htm  , 

http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  whatisfeldenkrais  .  htm  ).

Η μέθοδος χειρίζεται τη βασική ανθρώπινη κίνηση, χρησιμοποιεί λειτουργικά 

και νέα πρότυπα κίνησης, μαζί με κατευθυνόμενη προσοχή, για να μας βοηθήσει να 

παρατηρήσουμε και να εξερευνήσουμε τα πρότυπα της κίνησης μας, αντικαθιστώντας 

τα  με  πιο  άνετα  και  αποδοτικά.  Μας  μαθαίνει  να  κινούμαστε  με  τον  τρόπο που 

κινούμασταν όταν ήμασταν μωρά και να κάνουμε κινήσεις τις οποίες δε γνωρίζαμε 

ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε, και τελικά συνειδητοποιούμε ότι είναι πολύ εύκολες. 

Είμαστε  συνηθισμένοι  να  μαθαίνουμε  νέα  πράγματα  διανοητικά  και  γνωστικά.  Η 

μέθοδος  μας  βοηθάει  να  βρούμε  το  δικό  μας  τρόπο  κίνησης,  μας  οδηγεί  στο  να 

κάνουμε  ορισμένες  θετικές  αλλαγές  στον  τρόπο  που  στεκόμαστε  και  κινούμαστε 

(Stockinger, 2010, Davis, 2004, http  ://  www  .  moving  2  learn  .  gr  /  feldenkrais  1.  html  ).

Τα μαθήματα  Feldenkrais  εστιάζουν  στην  έμφυτη  ικανότητα  του  νευρικού 

συστήματος  μας  να  αισθανόμαστε  τον  εαυτό  μας,  το  περιβάλλον  μας  και  να 

οργανώνουμε  την  κίνηση.  Χρησιμοποιώντας  άμεσα  αυτές  τις  πληροφορίες, 

μαθαίνουμε  νέους  τρόπους  κίνησης  και  αναπτύσσουμε,  σταθεροποιούμε  ή 

επανοργανώνουμε τις ήδη υπάρχουσες κινήσεις.

Η βελτίωση γίνεται με δύο τρόπους:

• Όταν το νευρικό σύστημα εκτίθεται σε έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο κίνησης, 

μαθαίνει  πολύ  γρήγορα,  εγκαταλείπει  τις  παλιές  συνήθειες  και  επιτυγχάνει  πιο 

αποτελεσματικές κινήσεις. Η μέθοδος Feldenkrais βασίζεται πάνω σε μία πολύ απλή 

αρχή,  ότι  το  σώμα  μας  είναι  από  τη  φύση  του  ‘έξυπνο’  και  ένας  πολύ  καλός 

‘μαθητής’, όταν πρόκειται  να μάθει κάποια κίνηση. Επιλέγει  και μαθαίνει  αμέσως 

κινήσεις  που  είναι  πιο  αποτελεσματικές,  πιο  εργονομικές,  λιγότερο  επώδυνες  και 

χρειάζονται λιγότερη προσπάθεια,

•  Όταν  συνειδητοποιούμε  τις  συνήθειες  της  κίνησης  μας  και  μαθαίνουμε  νέες 

επιλογές κίνησης. Αν παρατηρήσουμε τις κινήσεις του σώματος μας, μπορούμε να 

μάθουμε πολλά για το τι  συμβαίνει  σε αυτό (Stockinger,  2010, Tarr,  2009,  Wiin, 
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2008,  Smyth,  2007,  Χάσμπαχ-Δούση,  2007,  Λιακοπούλου,  2003,  Brody,  1998, 

http  ://  www  .  moving  2  learn  .  gr  /  feldenkrais  1.  html  ).

Ο  Feldenkrais κατέληξε  στο  συμπέρασμα  ότι  η  συμπεριφορά  μαθαίνεται. 

Μπορούμε  να  μάθουμε  από  τον  τρόπο  ανάπτυξης  της  φυσιολογικής  κίνησης  να 

λειτουργούμε πιο αποτελεσματικά και με μεγαλύτερη οικονομία ενέργειας. Από τη 

γέννηση μας, η κίνηση είναι το βασικό στοιχείο για την έκφραση του εαυτού μας. 

Όταν ήμασταν μωρά, περνούσαμε από διάφορα στάδια, που μας έδιναν την ευκαιρία 

για λάθη και διορθώσεις, όπως, για παράδειγμα, μαθαίνουμε αρχικά να μπουσουλάμε 

πριν ισορροπήσουμε το βάρος μας για να πετύχουμε την όρθια στάση. Κάποιες φορές 

αυτές  οι  διορθώσεις  παραβλέπονται  και  το  σώμα  μας  τις  αντισταθμίζει,  με 

αποτέλεσμα  με  τον  καιρό  και  ίσως  αρκετά  χρόνια  μετά,  να  παράγονται 

δυσλειτουργίες  ή  πόνος.  Τα μωρά ασχολούνται  πάρα πολύ με  τον  κόσμο που τα 

περιβάλλει.  Χτυπούν  πράγματα,  κάνουν  θορύβους,  τεντώνονται  για  να  πιάσουν 

αντικείμενα,  κυλιούνται,  κάτι  που  στους  ενήλικες  μοιάζει  παιχνίδι.  Όμως  στην 

πραγματικότητα,  το  παιδί  προσπαθεί  να  μάθει  τρόπους  για  να  ελέγξει  και  να 

τιθασεύσει το περιβάλλον του. Ως ενήλικες, όταν στεκόμαστε όρθιοι και κινούμαστε, 

είναι σαν να έχουμε μάθει τα πάντα για την κίνηση, να έχουμε τελειώσει με αυτά που 

πρέπει να μάθουμε μέσω της κίνησης. Η παραπέρα εξερεύνηση για τη βελτίωση της 

κίνησης μας ή των λειτουργικών μας δυνατοτήτων σταματάει.  Κατά κάποιο τρόπο, 

σταματάμε  να  μαθαίνουμε.  Μόνο  οι  καλλιτέχνες,  οι  ερμηνευτές,  οι  ηθοποιοί,  οι 

μουσικοί,  αυτοί  που  ασχολούνται  με  τις  πολεμικές  τέχνες,  οι  χορευτές,  οι 

τραγουδιστές  και  οι  αθλητές  συνεχίζουν  να  εξερευνούν  και  να  μαθαίνουν  την 

καλύτερη  κινητική  λειτουργία  (Ρόσμπογλου,  2001,  Feldenkrais,  1994, 

http  ://  www  .  feldenkrais  -  exercises  .  com  /  feldenkrais  -  method  /  description  ).

Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος Feldenkrais είναι μια μέθοδος εκπαίδευσης, με 

την έννοια ότι το να μαθαίνει κάποιος να κινείται διαφορετικά είναι το κλειδί για την 

αλλαγή. Χρησιμοποιεί την κίνηση, για να επιτύχει βελτίωση σε όλες τις λειτουργίες 

του  σώματος  και  απευθύνεται  σε  όλους  όσους  ενδιαφέρονται  να  βελτιώσουν  τον 

τρόπο  κίνησης  τους  και  τις  ικανότητες  τους.  Διδάσκει  το  πώς  μπορούμε  να 

εξερευνήσουμε  τον  εαυτό  μας  και  να  οικοδομήσουμε  έναν  τρόπο  εσωτερικής 

εξάσκησης  που  μας  επιτρέπει  να  δράσουμε  αποτελεσματικά  σε  απαιτήσεις  από 

διαφορετικά  περιβάλλοντα.  Επίσης,  το  πώς  μπορούμε  να  συνειδητοποιήσουμε  το 

σώμα μας,  να  κινούμαστε  πιο  αποτελεσματικά,  να  στεκόμαστε  και  να  εκτελούμε 

επιτυχώς  δραστηριότητες  σχετικά  με  θέατρο,  τραγούδι,  παίξιμο  ενός  μουσικού 
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οργάνου, αθλητισμό, πολεμικές τέχνες, κ.ά.. Για ένα μουσικό, μπορεί να σημαίνει να 

ερμηνεύει πιο εκφραστικά ένα μουσικό κομμάτι, για έναν ηθοποιό, να παίζει το ρόλο 

του πιο πειστικά, για έναν αθλητή, να κερδίζει τη νίκη με γρήγορο τρέξιμο, για έναν 

ασθενή με εγκεφαλικό επεισόδιο, να μαθαίνει να περπατάει ξανά, κ.λ.π. Προσφέρει, 

επίσης, μεγαλύτερη άνεση στις διαπροσωπικές σχέσεις. Είναι το ‘λάδι’ που μπορεί να 

βελτιώσει την απόδοση μας και δε θα επιτρέπει να ‘σκουριάζουμε’ με το πέρασμα 

του χρόνου. Αυτοί που υποστηρίζουν τη μέθοδο λένε ότι η εκπαίδευση της κίνησης 

ήταν  αυτό  που  έλλειπε  στη  γυμναστική  και  γι’  αυτό  το  λόγο υπάρχουν  αυτά τα 

προβλήματα.  «Πολλοί  άνθρωποι  σταματούν  την  άσκηση  επειδή  τραυματίζονται. 

Αυτή η μέθοδος  βοηθά στο να  προληφθούν  οι  τραυματισμοί,  να αναρρώσουν τα 

άτομα από τους τραυματισμούς, και να μπορούν να κάνουν αυτό που τους αρέσει», 

λέει  ο  Andrea  Wiener,  πρόεδρος  του  Feldenkrais  Guild  (Brody,  1998, 

http  ://  www  .  worldlingo  .  com  /  ma  /  enwiki  /  el  /  Feldenkrais  _  Method  ,  http  ://  www  .  eguide  -  

of  -  greece  .  gr  /  feldenkrais  _  method  .  html  ).

Τα  αποτελέσματα  της  μεθόδου  είναι  ευεργετικά  για  όλες  τις  ηλικίες,  από 

μωρά μέχρι ηλικιωμένους. Απ’ αυτήν μπορούν να επωφεληθούν, να αντιμετωπίσουν 

τραυματισμούς ή απλά να βελτιώσουν και να αναδείξουν τις επιδόσεις τους μέσω της 

αυξημένης  σωματικής  αυτογνωσίας,  μουσικοί,  ηθοποιοί,  χορευτές,  αθλητές, 

καλλιτέχνες,  ερμηνευτές,  αυτοί  που  ασχολούνται  με  τις  πολεμικές  τέχνες, 

τραγουδιστές.  Άλλα  άτομα,  σε  άλλους  τομείς,  που  η  εργασία  τους  περιέχει 

επαναληπτικές  κινήσεις,  όπως  ο  χειρισμός  κομπιούτερ,  η  δουλειά  γραφείου  ή  η 

χειρωνακτική  εργασία,  μπορούν  να  έχουν  μείωση  του  σωματικού  στρες,  της 

ακινησίας, του πόνου και της έντασης. Επίσης και άτομα με συγκεκριμένα κινητικά 

προβλήματα ή  μυϊκά  σύνδρομα.  Τα τελευταία,  συχνά  αποδίδονται  σε  βλάβες  της 

σπονδυλικής  στήλης,  ενώ  προέρχονται  από  περιττές  μυϊκές  εντάσεις.  Ακόμα  και 

αυτοί  που  έχουν  τις  «παθήσεις  του  πολιτισμού»,  όπως  οσφυαλγίες,  ισχιαλγίες, 

αυχενικά σύνδρομα, χρόνιος ή οξύς πόνος της πλάτης, του ώμου, των ποδιών ή του 

γόνατου,  πόνους  από  τραυματισμό,  ανάρρωση  από  τραυματισμό,  συνέπειες  του 

καθημερινού  στρες  και  της  κακής  χρήσης  του  σώματος  (Τσιάτσιου,  2010, 

Ρόσμπογλου, 2008, Χάσμπαχ-Δούση, 2007, Λιακοπούλου, 2003, Kanon, 2000, Case, 

1995, http  ://  www  .  feldenkrais  -  exercises  .  com  /  feldenkrais  -  method  /  description  ).

Ακόμη, η μέθοδος είναι πολύ χρήσιμη για την αντιμετώπιση του κεντρικού 

νευρικού  συστήματος,  δηλαδή,  σε  όσους  πάσχουν  από  εγκεφαλικά  επεισόδια, 

εγκεφαλική  παράλυση,  σκλήρυνση  κατά  πλάκας,  ή  από  συγγενή  νευρολογικά 
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προβλήματα,  σε  αυτούς  που  αντιμετωπίζουν  αναπτυξιακές  και  μαθησιακές 

δυσκολίες,  δυσκολίες  συμπεριφοράς,  ασθένειες,  τραύματα  από  ατυχήματα  και 

αντιμετωπίζουν  συνθήκες  αποκατάστασης  και  επαναλειτουργίας  ή  μπορούν  να 

βελτιώσουν την κινητική λειτουργία τους. Επίσης, είναι χρήσιμη για παιδιά με ειδικές 

ανάγκες,  ειδικά  με  εγκεφαλική  παράλυση,  σύνδρομο  Down,  και  με  σκολίωση 

(Τσιάτσιου, 2010, Ρόσμπογλου, 2008, Χάσμπαχ-Δούση, 2007,  Kanon, 2000, Case, 

1995,  http  ://  www  .  eguide  -  of  -  greece  .  gr  /  feldenkrais  _  method  .  html  , 

http  ://  craftofpiano  .  com  /  feldbody  .  htm  ).

Έτσι,  η  μέθοδος  έχει  ένα  πολύ  ευρύ  φάσμα  εφαρμογών.  Στην 

πραγματικότητα, το πιο δύσκολο πράγμα για αυτή είναι το πώς θα εφαρμοστεί σε 

τόσο πολλά και διαφορετικά είδη ανθρώπων (Case, 1995).

Η  ιδέα  είναι  ότι  εξερευνώντας  διαφορετικούς  τρόπους  κίνησης,  θα 

απελευθερωθούν  νέοι  τρόποι  σκέψης  και  συναισθήματος.  Με  τη  χρήση  απαλών 

κινήσεων και εστιασμένη την προσοχή, οι μουσικοί, οι ηθοποιοί και οι καλλιτέχνες 

αυξάνουν τις ικανότητες τους και ενισχύουν τη δημιουργικότητα τους. Ο λόγος για 

τον οποίο η μέθοδος προτιμάται από τους ανθρώπους των δημιουργικών τεχνών διότι 

οι  ασκήσεις  πηγαίνουν στον εγκέφαλο μέσω του σώματος.  Αυτή η μέθοδος  είναι 

πολύ  χρήσιμη  σε  όλους.  Και  οι  ερασιτέχνες  μουσικοί  μπορούν  να  διασκεδάζουν 

περισσότερο  όταν  παίζουν,  καθώς  δε  χρειάζεται  να  κουράζονται  τόσο  πολύ 

(Stockinger, 2010, Kanon, 2000).

Το  σημαντικό  για  τον  Feldenkrais είναι  για  τα  διάφορα  ερεθίσματα  του 

περιβάλλοντος να επιλέγουμε και τις κατάλληλες αντιδράσεις. Δεν είναι ‘κακές’ οι 

αυτόματες συνήθειες που έχουμε, αλλά συχνά, εξ’ αιτίας αυτών, έχουμε χάσει την 

ικανότητα  μας  να  επιλέγουμε  και  έχουμε  κολλήσει,  γιατί  οι  συνήθειες  αυτές  μας 

εγκλωβίζουν σε συμπεριφορές που θέτουν περιορισμούς και είναι, τελικά, σωματικά 

επώδυνες.  Η  μέθοδος  Feldenkrais  παρέχει  τα  εργαλεία  για  να  αποκτήσουμε 

πρόσβαση και να προσαρμόσουμε τα συνήθη πρότυπα μας, ώστε να καταστούν πιο 

κατάλληλα  για  τους  επιδιωκόμενους  στόχους  και  τις  δραστηριότητες  μας 

(http  ://  www  .  moving  2  learn  .  gr  /  feldenkrais  1.  html  , 

http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  whatisfeldenkrais  .  htm  ).

Τα  συνήθη  πρότυπα  της  κίνησης  είναι  μοναδικά  για  τον  καθένα.  Ο  κάθε 

άνθρωπος έχει πιθανότητες να αναπτύξει ανεπαρκή κινητικά πρότυπα από διάφορες 

αιτίες  όπως,  για  παράδειγμα  τραυματισμός,  κληρονομικότητα,  συναισθηματικοί 

παράγοντες, κ.α. Με το χρόνο αυτά γίνονται αυτόματα και δεδομένου ότι αυτές οι 
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συνθήκες αυτές δεν ήταν πάντα οι ιδανικές, οι συνήθειες που αποκτούμε συχνά δεν 

είναι οι καλύτερες και έτσι κουράζουμε το σώμα με επαναλαμβανόμενες κινήσεις. 

Στη μέθοδο  Feldenkrais οι κινητικές  συνήθειες  αξιολογούνται  πριν καταρτιστεί  το 

πρόγραμμα  εκπαίδευσης.  Ο  Feldenkrais  υποστηρίζει  ότι  τα  ασυνείδητα  κινητικά 

πρότυπα του ατόμου επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένης 

και  της  ασυνείδητης  αισθητικοκινητικής  σχέσης η οποία επηρεάζει  τους  μύες,  τις 

αρθρώσεις και όλα τα σχετιζόμενα με τις κινητικές ικανότητες,  όπως την ατομική 

αντίληψη της ισορροπίας, του χώρου, της βαρύτητας, της εικόνας του εαυτού και της 

κιναισθητικής αντίληψης. Η προσέγγιση του  Feldenkrais για αλλαγή περιλαμβάνει 

ολόκληρο το άτομο προάγοντας την αυτοεκτίμηση του και τις ικανότητες μάθησης. Ο 

πόνος αποφεύγεται διότι σχετίζεται με τα ανεπιθύμητα κινητικά πρότυπα τα οποία 

έχουν  εγκατασταθεί  στο  σώμα.  Επίσης,  η  μέθοδος  επιδρά  αυτόματα  και  στις 

υπόλοιπες λειτουργίες που καθορίζουν την δράση του οργανισμού: την αίσθηση, το 

συναίσθημα, τη φαντασία και τη σκέψη. Κάθε ενέργεια και δράση του ανθρώπου 

συμπεριλαμβάνει  και  τις  τέσσερις  αυτές  λειτουργίες  οι  οποίες  είναι 

αλληλοεξαρτώμενες  (Brody,  1998, http  ://  feldenkraismethod  .  gr  /  feldenkrais  .  html  , 

http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  whatisfeldenkrais  .  htm  ).

Η μέθοδος Feldenkrais εφιστά την προσοχή σε μέρη του μυαλού-σώματος που 

έχουν  ξεχαστεί  ή  αποκλειστεί  από  τις  συνηθισμένες  κινήσεις.  Η  φυσιολογία,  η 

εμβιομηχανική,  η δημιουργική μάθηση και η ανθρώπινη και  η κινητική ανάπτυξη 

βρίσκονται στο επίκεντρο της μεθόδου, η οποία στοχεύει να αυξήσει αποτελεσματικά 

την κίνηση και να διευρύνει  την αυτογνωσία. Σύμφωνα με τη θεωρία,  η σύνδεση 

μυαλού-σώματος  αποτελεί  ένα  ολοκληρωμένο  σύστημα.  Μια  ανισορροπία  σε 

οποιοδήποτε  σημείο  του  συστήματος,  δημιουργεί  ανισορροπίες  παντού 

(http  ://  www  .  feldenkrais  -  exercises  .  com  /  feldenkrais  -  method  /  description  ).

Υπάρχουν  ορισμένες  σημαντικές  πτυχές  της  μεθόδου  Feldenkrais.  Για 

παράδειγμα, μία στάση ή κίνηση, όπως φαίνεται εξωτερικά, μπορεί να βιώνεται με 

πολύ διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβάνεται το 

άτομο εσωτερικά. Επιπλέον, αν κάποιος διδάχθηκε μία θέση ή κίνηση στην οποία δεν 

μπορεί να καταλάβει πώς πρέπει να αισθάνεται, ή πώς αυτή σχετίζεται με άλλα μέρη 

του σώματος του, θα έχει δυσκολία τόσο στο να αναπαράγει αυτήν τη στάση ή την 

κίνηση, όσο και στην προσπάθεια του να βρει τα λάθη που κάνει και να τα διορθώσει  

(Tarr, 2009).
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Με τον όρο κίνηση, εννοείται και η σωματική και η συναισθηματική, διότι 

αυτά τα δύο δεν είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο. Ο τρόπος οργάνωσης των 

κινήσεων του αυχένα και των ώμων μπορεί να επηρεάσει τον μυϊκό τόνο και την 

ελευθερία  κινήσεων  των  μυών.  Επίσης,  όσο  πιο  καλά  το  άτομο  γνωρίζει  και 

αποδέχεται το πώς οργανώνεται και λειτουργεί ο εαυτός του, μπορεί πιο εύκολα να 

επικοινωνήσει μέσω των αισθήσεων του με τον εαυτό του και, επομένως, και με το 

κοινό. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας είναι και η ουσία της μουσικής (Tarr, 2009).

Αρκετές  επιστημονικές  μελέτες  έχουν  διεξαχθεί  για  την  διερεύνηση  της 

επίδρασης της θεραπείας Feldenkrais. Το 1999, μια ελεγχόμενη μελέτη διερεύνησε 

κατά  πόσον η  φυσιοθεραπεία  ή  η  μέθοδος  Feldenkrais  θα  μείωνε  τον  πόνο στον 

αυχένα και στους ώμους. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε 1) θεραπεία με 

φυσιοθεραπεία, 2) θεραπεία με το πρόγραμμα Feldenkrais, και 3) ομάδα ελέγχου. Οι 

θεραπείες με φυσιοθεραπεία και Feldenkrais διήρκησαν πάνω από 16 εβδομάδες. Η 

ομάδα Feldenkrais έδειξε σημαντική μείωση πόνου στο αυχένα και τους ώμους. Η 

ομάδα φυσιοθεραπείας  δεν έδειξε  μεταβολή στην ένταση του πόνου και  η  ομάδα 

ελέγχου  εμφάνισε  επιδείνωση  του  πόνου 

(http  ://  en  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Feldenkrais  _  Method  ).

Η επίσημη ιστοσελίδα για τη μέθοδο Feldenkrais  αναφέρει:  «Μαθαίνοντας 

ένα  άτομο  να  κινείται  με  λιγότερη  προσπάθεια,  κάνει  την  καθημερινή  του  ζωή 

ευκολότερη. Επειδή η μέθοδος Feldenkrais εστιάζει στη σχέση μεταξύ της κίνησης 

και  της  σκέψης,  η  αυξημένη  διανοητική  συνειδητοποίηση και  η  δημιουργικότητα 

είναι αποτελέσματα μαζί με τις φυσικές βελτιώσεις. Όλοι οι άνθρωποι, από αθλητές 

και  καλλιτέχνες  μέχρι  και  διοικητικοί  υπάλληλοι  και  δικηγόροι,  μπορούν  να 

επωφεληθούν  από  τη  μέθοδο  Feldenkrais»  (http  ://  www  .  feldenkrais  -  

exercises  .  com  /  feldenkrais  -  method  /  description  ).

Το  καλό  της  μεθόδου  Feldenkrais  είναι  ότι  δεν  είναι  απαραίτητο  να  την 

καταλάβουμε διανοητικά. «Ανεξάρτητα από το αν την καταλαβαίνουμε συνειδητά ή 

όχι,  το  νευρικό  μας  σύστημα  είναι  να  την  καταλάβει.  Είναι  σαν  να  έχουμε  τις 

πληροφορίες  εγγεγραμμένες  στον  εγκέφαλο  μας»,  αναφέρει  η  Pauline Sugine, 

συνιδιοκτήτρια του Κέντρου Σωματικής Υγείας στο Λος Άντζελες (Brody, 1998).

Ο Ken Largent, διευθυντής του ‘Movement Facilitation’ στο Portland, Ore., 

αναφέρει  ότι  «η  δυτική  προσέγγιση  στην  αθλητική  εκπαίδευση  βασίζεται  σχεδόν 

αποκλειστικά στην υπερφόρτωση του σώματος». Η μέθοδος Feldenkrais προσεγγίζει 

την  κίνηση  από  νευρολογική  άποψη.  Έτσι,  για  παράδειγμα,  εξετάζει  πόσο 
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αποτελεσματικά  θα  καταβάλλουμε  όσο  το  δυνατόν  λιγότερη  προσπάθεια  για  να 

πετύχουμε το σκοπό μας (Brody, 1998).

Ο Frank Wildman, πρώην πρόεδρος της Feldenkrais Guild και διευθυντής του 

Ιδρύματος Μελέτης της Κίνησης στο Berkeley, προχωρεί ακόμη περισσότερο. «Με 

τις συνηθισμένες, βαρετές ασκήσεις που κάνουν οι άνθρωποι, δεν λαμβάνουν υπόψη 

την ανθρώπινη ικανότητα για σκέψη και συνειδητοποίηση». Επίσης, «Ο Feldenkrais 

διδάσκει  να δίνεται  προσοχή στην ποιότητα και  όχι  στην ποσότητα της  κίνησης» 

(Brody, 1998).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΚΑΙ FELDENKRAIS

“Το  να  παίζεις  μουσική  είναι  κίνηση.  Χωρίς  την  κίνηση,  το  παίξιμο  είναι  

αδύνατο.  Βελτίωσε  την  κίνηση  σου  και  θα  βελτιωθεί  και  το  παίξιμο  σου”  

(http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  whatisfeldenkrais  .  htm  ).

“Στο  παρελθόν,  μόνο  αυτοί  που  είχαν  ταλέντο  στη  μουσική  μπορούσαν  να  

κάνουν μουσική καριέρα. Σήμερα, μπορούν και άλλα άτομα, που έχουν καλλιτεχνική  

‘ευαισθησία’,  αλλά  χρειάζονται  περισσότερη  εξάσκηση  και  καθοδήγηση  για  να  

αναπτύξουν το ταλέντο τους” (Plonka, 2007).

Η γλώσσα της μουσικής είναι πολύ φυσική. Το πραγματικό όργανο είναι το 

σώμα, και συνεπώς, ο ήχος που παράγεται από τα μουσικά όργανα εξαρτάται από τον 

τρόπο που κινούμαστε και παίζουμε. Το να παίξει κάποιος ένα μουσικό όργανο, είναι 

μία σύνθετη διαδικασία, διότι πρέπει ένα μουσικό έργο να μετατραπεί σε κινήσεις 

που περιλαμβάνουν το χρόνο, το χώρο, το βάρος, τη ρυθμική ώθηση, την αναπνοή, τη 

χειρονομία, τη διαδικασία της σταδιακής επιτάχυνσης και σταδιακής επιβράδυνσης, 

την ταχύτητα και την κατεύθυνση. Η μουσική κίνηση, όπως και η σωματική κίνηση, 

μπορεί  να  ξεκινήσει  από  οποιοδήποτε  σημείο  του  σώματος  μας  μπορούμε  να 

φανταστούμε. Ο τρόπος που καθόμαστε, στεκόμαστε και αναπνέουμε, επηρεάζει όλα 

τα άλλα που κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να αυξάνουμε και να βελτιώνουμε τις 

κινητικές μας ικανότητες συνεχώς. Η αυξημένη επίγνωση των μικρών αλλαγών στην 

κίνηση κατά το παίξιμο,  επιτρέπει  το μουσικό να γίνει  πιο ευέλικτος.  Η ευελιξία 

αποτελεί το κλειδί για την πρόληψη τραυματισμών (Stockinger, 2010, Reed,  2005, 

Case, 1995).

Το σώμα θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς μία δυναμική στάση, κατά την οποία 

θα επιτρέπει τα δάκτυλα να κινούνται ελεύθερα σε όλη τη διάρκεια της μουσικής 

εκτέλεσης. Αν οι κινήσεις δεν είναι καλά συγχρονισμένες, το μουσικό αποτέλεσμα δε 

θα είναι ικανοποιητικό, και οι μύες θα πιεστούν και θα κουραστούν (Plonka, 2007, 

Reed, 2005, http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  improving  .  htm  ).

Σύμφωνα με τον Feldenkrais, τα διάφορα μέρη του σώματος συμμετέχουν σε 

συγκεκριμένες συντονισμένες κινήσεις, που επιτρέπουν στα αισθητηριακά νεύρα να 

στείλουν πλουσιότερη και πιο ολοκληρωμένη εικόνα της κίνησης στον εγκέφαλο. Με 

βάση αυτή την πληροφορία ο εγκέφαλος χαλαρώνει κάποιους μύες, ενώ ταυτόχρονα 
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αυξάνει τη δραστηριότητα κάποιων άλλων. Το αποτέλεσμα είναι να αισθάνεται το 

άτομο πιο χαλαρό, πιο συγκροτημένο και όλες οι κινήσεις που κάνει  να είναι πιο 

αρμονικές. Επίσης είναι πιο ελεύθερο στο να βρει, να εκφράσει και να διαμορφώσει 

οτιδήποτε κάνει, για παράδειγμα τη μουσική με ένα μουσικό όργανο καθώς επίσης 

και το τραγούδι και την υποκριτική.  Όσο πιο αρμονικές είναι οι κινήσεις, τόσο πιο 

ωραίος  και  ζωντανός  είναι  ο  ήχος.  Έτσι,  βελτιώνεται  η  ποιότητα  παιξίματος, 

προλαμβάνονται οι τραυματισμοί και μειώνεται ο πόνος  (Plonka, 2007, Case, 1995, 

http  ://  craftofpiano  .  com  /  feldbody  .  htm  ).

Για τους λόγους αυτούς, η μέθοδος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους 

μουσικούς και τους δασκάλους των μουσικών. Επιδιώκει και επιτυγχάνει τρόπους με 

στόχο τη μεγαλύτερη ευκολία και άνεση, ακόμα και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που 

αφορούν  περίπλοκες  και  γρήγορες  κινήσεις.  Η  μέθοδος  επίσης  βοηθάει  στην 

‘απελευθέρωση’  των  ικανοτήτων  των  ανθρώπων  να  εκφραστούν.  Ενώνει  το 

‘αίσθημα’,  το  ‘πνεύμα’,  το  ‘συναίσθημα’  με  τα  βασικά  μέσα  που  έχουμε  για 

αυτοέκφραση:  τους  μύες  και  τα  οστά  μας.  Ορισμένοι  καλλιτέχνες,  όπως  οι 

τραγουδιστές και οι ηθοποιοί, συνειδητοποιούν ότι το ίδιο το σώμα τους μπορεί να 

θεωρηθεί  ως  μουσικό  όργανο.  Για  τους  μουσικούς  που  παίζουν  κάποιο  μουσικό 

όργανο, φυσικά, υπάρχει και ένα άλλο αντικείμενο που πρέπει να ενσωματωθεί στη 

διαδικασία  της  εκφραστικότητας.  Σε  γενικές  γραμμές,  η  μέθοδος  Feldenkrais 

διδάσκει  τους  ανθρώπους  πώς  να  χρησιμοποιούν  καλύτερα,  πιο  επιδέξια, 

αποτελεσματικά,  και απλά το σώμα τους για να ολοκληρώσουν τους στόχους που 

επιθυμούν (Case, 1995).

21

http://craftofpiano.com/feldbody.htm


Γ.1. Τραυματισμοί

Υπάρχουν δύο κύριες  ομάδες μουσικών.  Στην πρώτη ανήκουν οι  μουσικοί 

που οι τραυματισμοί και οι πόνοι τους σχετίζονται με την εκτέλεση του μουσικού 

οργάνου,  κάτι  που  προκαλείται  από  τον  τρόπο  που  αλληλεπιδρούν  με  αυτό  και 

επηρεάζει την δυνατότητα τους να παίξουν. Για παράδειγμα, ο τρόπος που παίζουν το 

μουσικό όργανο, το καθημερινό και πολύωρο πρόγραμμα της μελέτης τους ή των 

συναυλιών τους, ο τρόπος με τον οποίο σηκώνουν και μεταφέρουν το όργανο, ή αν 

έχουν άγχος κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας. Στη δεύτερη ομάδα μουσικών ανήκουν 

αυτοί  που  οι  τραυματισμοί  τους  δε  σχετίζονται  με  την  εκτέλεση  του  μουσικού 

οργάνου,  όπως  ένα  αυτοκινητιστικό  δυστύχημα,  μία  πτώση  από  σκάλα,  κάποιοι 

κληρονομικοί παράγοντες, ή ο καθημερινός τρόπος ζωής (Wiin, 2008, Plonka, 2007).

Οι μουσικοί  προσέχουν και  σέβονται  πάρα πολύ τα μουσικά όργανα τους. 

Αποφεύγουν να τα αφήνουν σε ακραίες θερμοκρασίες, σε υγρασία και σε ξαφνικές 

αλλαγές  θερμοκρασίας.  Όμως,  πολλοί  δεν  φροντίζουν  το  σώμα  τους  με  την  ίδια 

προσοχή και κατανόηση. Δε θα καταπονούσαν το μουσικό όργανο με τον τρόπο που 

οι περισσότεροι από εμάς, εν αγνοία μας, ‘κακομεταχειριζόμαστε’ τους εαυτούς μας. 

Οι περισσότεροι έχουν περισσότερη διάθεση στο να ασχοληθούν και να μάθουν να 

παίζουν μουσική από το να μάθουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι ίδιοι σε 

σωματικό και νοητικό επίπεδο (Wiin, 2008, Case, 1995).

Οι άνθρωποι κοιτάζουν τους εαυτούς τους ως το μέσο που χρησιμοποιούν για 

να παίξουν μουσική. Φυσικά, ο ανθρώπινος οργανισμός είναι πολύ πιο περίπλοκος 

από οποιοδήποτε μουσικό όργανο. Ίσως, επειδή αυτό είναι πολύ προφανές, συχνά 

παραβλέπεται. Οι μουσικοί συχνά επικεντρώνουν τη προσοχή τους μόνο στα χέρια 

τους  ή  σε  κάποιο  μικρό  μέρος  του  σώματος.  Παρόλο  που  με  αυτό  κάποιοι 

αναπτύσσουν  ένα  πολύ  υψηλό  επίπεδο  τεχνικής  και  δεξιοτήτων,  κάποιοι  άλλοι 

λειτουργούν  εις  βάρος  του  εαυτού  τους,  ή  δεν  χρησιμοποιούν  το  σώμα  τους 

αποτελεσματικά και απλά όπως θα μπορούσαν. Οι μουσικοί είναι ευάλωτοι σε ένα 

μεγάλο εύρος  τραυματισμών που αποδίδεται  στην υπέρχρηση.  Ο συνδυασμός της 

έντονης  εξάσκησης  με  την  επιθυμία  για  το  άριστο  μπορεί  να  οδηγήσει  σε  μυϊκή 

ένταση. Οι μουσικοί μερικές φορές αντιμετωπίζουν το πόνο ως ένα φυσικό κόστος 

του να είναι πειθαρχημένοι μαθητές. Όμως, η έκφραση “NO PAIN, NO GAIN” είναι 

επιβλαβής  για  την  ανθρώπινη  υγεία  και  ο  πόνος  και  η  ενόχληση  δεν  είναι 

φυσιολογικά.  Οι τραυματισμοί  προκαλούνται  όταν αγνοούνται  τα προειδοποιητικά 

σημάδια, και οι μουσικοί συνεχίζουν να παίζουν χωρίς να αλλάζουν καμιά από τις 
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κινήσεις τους παρά την ενόχληση που έχουν. Τα αποτελέσματα είναι συχνά ο πόνος, 

σε  συνδυασμό  με  το  μπλοκάρισμα  της  αναπνοής  και  του  μυϊκού  συστήματος, 

(Stockinger,  2010,  Case,  1995,  http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  Pain  -  

Injury  .  htm  ).

Συχνά, το σημείο που δημιουργεί τον πόνο μπορεί να είναι διαφορετικό από 

το σημείο που πονάει. Για παράδειγμα, αν η περιοχή ανάμεσα στις ωμοπλάτες είναι 

‘σφιγμένη’, το πιθανότερο είναι ότι θα εμφανιστεί πόνος στο χέρι, τον αγκώνα ή την 

άρθρωση του ώμου πριν πονέσει εκείνη η περιοχή, ειδικά για τους ανθρώπους που 

χρησιμοποιούν τα χέρια και τους βραχίονες τους με ταχύτητα, κάποια δύναμη, και 

πολλή επανάληψη. Αυτό είναι εύκολο να το αντιληφθεί κάποιος επειδή οι μικρότερες 

δομές είναι πιο ευάλωτες λόγω της λεπτότητας τους. Αυτό γίνεται, επίσης, επειδή οι 

μικρότερες αρθρώσεις, οι τένοντες και οι μύες εξαρτώνται από μεγαλύτερες δομές 

που μπορούν να κινούνται ελεύθερα και να οργανώνουν καλά την ποιότητα και την 

κατεύθυνση της δύναμης που στέλνουν προς τα μικρότερα μέρη. Αν η πλάτη ή η 

λεκάνη ή οι ώμοι δε λειτουργούν καλά και συντονισμένα, ο αγκώνας, ο καρπός ή το 

χέρι  θα πρέπει  να κάνουν και  τη ‘δική τους’ δουλειά,  καθώς και  τη δουλειά  των 

μεγαλύτερων μυών (Case, 1995).

Ο πόνος, η μυϊκή ένταση και η ενόχληση δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν 

κατά τη διάρκεια της εξάσκησης. Όταν εμφανίζονται, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 

το  ταχύτερο  δυνατόν.  Ο  συνεχής  πόνος  και  το  άγχος  μπορεί  να  προκαλέσουν 

μακροχρόνιες  ζημιές,  χρόνια  ή  άλλα  προβλήματα  που  θα  είναι  δύσκολο  να 

αποκατασταθούν.  Η πρόληψη των προβλημάτων ή η έγκαιρη παρέμβαση είναι  το 

καλύτερο ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα πιθανά προβλήματα πριν ακόμα 

δημιουργηθούν.  Όταν παρατηρούνται  τέτοιου  είδους  προβλήματα,  οι  μουσικοί  θα 

πρέπει να ζητούν συμβουλές από κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας, 

οι  οποίοι  θα είναι  σε θέση να τους  βοηθήσουν να κατανοήσουν το πρόβλημα με 

τρόπο που θα τους παρέχει τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τον εαυτό τους. Αυτό, 

όμως, τις περισσότερες φορές δε συμβαίνει είτε διότι οι άνθρωποι δε γνωρίζουν πού 

να  απευθυνθούν,  ιδιαίτερα  αν  στο  παρελθόν  τους  έχουν  προτείνει  ως  λύση  στο 

πρόβλημα  τους  να  σταματήσουν  να  παίζουν  μουσική,  είτε  διότι  φοβούνται  τη 

συμπεριφορά και αντιμετώπιση των συναδέλφων τους αν μάθουν το πρόβλημα τους 

(Wiin, 2008, http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  Pain  -  Injury  .  htm  ).

Συνήθως,  για  τη  θεραπεία  των  μουσικών  από  τραυματισμό,  οι  γιατροί 

ασχολούνται  και  θεραπεύουν  μόνο  τις  περιοχές  που  πονούν  ξεχωριστά.  Αυτό, 
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θεραπεύει, μεν, τον τραυματισμό, αλλά δεν αλλάζει τη ‘συνήθεια’ που προκάλεσε τον 

πόνο.  Ο  Feldenkrais ισχυρίζεται  ότι  πρέπει  να  συνεργαστούν  όλα  τα  μέρη  του 

σώματος  ως  ένα  σύνολο  για  το  καλύτερο  αποτέλεσμα.  Δεν  εξετάζει  μόνο  τα 

συμπτώματα αυτά καθ’ αυτά, αλλά ερευνά και τα βαθύτερα αίτια της συμπεριφοράς 

των ατόμων η οποία ευθύνεται  για την εμφάνιση αυτών των προβλημάτων. Κάθε 

στοιχείο  του  προβλήματος  θα  πρέπει  να  σταθμιστεί  κατάλληλα.  Θα  πρέπει  να 

εξεταστούν στοιχεία όπως οι περιοχές του σώματος που συμμετέχουν, η στάση-θέση, 

η κίνηση, η ρύθμιση του οργάνου, η επίδραση του στρες ή του άγχους (Wiin, 2008, 

http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  Pain  -  Injury  .  htm  , 

http  ://  feldenkraismethod  .  gr  /  feldenkrais  .  html  ).

Γ.2. Τι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι δάσκαλοι της μουσικής σχετικά με τη 

στάση και την κίνηση των μαθητών τους

“Έργο  των  δασκάλων  δεν  είναι  μόνο  η  διδασκαλία  μιας  συγκεκριμένης  

εργασίας, για παράδειγμα να παίξετε βιολί ή να χορέψετε, αλλά το πώς να βελτιώσετε  

την ικανότητα σας για να μαθαίνετε.” Feldenkrais.

Οι  μουσικοί  χρειάζονται  ένα  πλούσιο  ‘λεξιλόγιο’  κινήσεων  για  να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της μουσικής επικοινωνίας τους. Κάποιοι καθηγητές 

μουσικής έχουν καταλάβει ότι η κίνηση είναι σημαντική για την επίτευξη καλύτερης 

στάσης  σώματος  και  για  να  προληφθούν  οι  τραυματισμοί,  και  μαθαίνουν  στους 

μαθητές τους να κάνουν κινήσεις καθώς παίζουν (Stockinger, 2010, Plonka, 2007).
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Για να διδάξει κάποιος ένα μουσικό όργανο πρέπει να είναι εξοικειωμένος με 

αυτό. Αντίστοιχα, και οι δάσκαλοι μουσικής μπορούν να γίνουν ακόμη καλύτεροι αν 

εξοικειωθούν με τη βέλτιστη χρήση των κινητικών δυνατοτήτων των μαθητών τους. 

Οι δάσκαλοι μουσικής θα πρέπει να δίνουν πολλές πληροφορίες στους μαθητές τους 

όχι μόνο σχετικές με το μουσικό όργανο, αλλά και σχετικά με το τι θα πρέπει να 

κάνει το σώμα τους και πώς μπορούν να υποστηρίξουν αυτές τις πληροφορίες, έτσι 

ώστε  να  υπάρχει  ένα  καλύτερο  μουσικό  αποτέλεσμα  και  να  αποφευχθούν  οι 

τραυματισμοί  ή  οτιδήποτε  άλλο.  Η  μέθοδος  Feldenkrais,  επίσης,  βοηθάει  τους 

δασκάλους  μουσικής  να  αυξήσουν  τις  ήδη  υπάρχουσες  δυνατότητες  τους.  Στη 

μουσική παιδεία συχνά αναπτύσσεται μια ασθένεια που ονομάζεται “τελειομανία”, 

μέσα από μια επικριτική νοοτροπία του «καλού και του κακού» και του «σωστού και 

του λάθους» (Case, 1995).

Ο καθηγητής βιολοντσέλου στο Πανεπιστήμιο του Wisconsin, Madison, Uri 

Vardi, πιστεύει ότι ο κύριος ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να βοηθήσει τους μαθητές 

του  να  γνωρίσουν  σε  βάθος  τους  εαυτούς  τους  και  να  βελτιωθούν.  Κατά  τη 

διδασκαλία ενός μουσικού έργου, για να αποκτήσουν τα άτομα την ικανότητα να 

ανταποκρίνονται  στις  απαιτήσεις  του  κάθε  μουσικού  έργου,  αντί  να  θέτονται 

συγκεκριμένοι,  εύκολοι  στόχοι  και  να  διδάσκονται  συγκεκριμένοι  τρόποι  για  την 

επίτευξη  τους,  θα  πρέπει  να  μάθουν  τους  μαθητές  να  εκπαιδεύονται  στο  να 

πειραματίζονται με διαφορετικές ιδέες και να τους δίνεται η ελευθερία να εξερευνούν 

και να επιλέγουν ανάμεσα σε πολλές επιλογές κίνησης και να τις συσχετίζουν με τις 

λεπτές διαφορές στην ποιότητα του ήχου προκειμένου να εκφράσουν ένα μουσικό 

στόχο. Θα πρέπει, δηλαδή, να υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία κινήσεων που θα τους 

δίνει την ελευθερία να χρησιμοποιούν το σώμα τους με τη μέγιστη αποδοτικότητα. 

(Vardi, 2005, Davis, 2004).

Επίσης, στη διδασκαλία διερευνώνται, μεταξύ άλλων, και τρόποι παραγωγής 

‘όμορφου’  ήχου.  Υποστηρίζεται  ότι  προκειμένου  να  γίνει  κατανοητή  η  σωστή 

εκτέλεση  θα  πρέπει  να  γνωρίζουμε  αρκετούς  διαφορετικούς  τρόπους  για  να  το 

πετύχουμε.  Δηλαδή,  προκειμένου  να  σιγουρευτούμε  ότι  κάποιος  αντιλαμβάνεται 

επαρκώς το μέγεθος μίας δυσκολίας, θα πρέπει να είναι σε θέση παικτικά να παράγει 

αυτή  τη  δυσκολία  με  πολλούς  διαφορετικούς  τρόπους. Με  αυτόν  τον  τρόπο 

ενθαρρύνεται περισσότερο η διαδικασία επιλογής από πλευράς των εκτελεστών. Σε 

αυτές  τις  περιπτώσεις  μιλάμε  μια  διαφορετική  γλώσσα  με  αυτούς  τους  μαθητές, 

επειδή  έχουν  διδαχτεί  να  παρατηρούν  τους  εαυτούς  τους  σε  ένα  νέο  επίπεδο 
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συνειδητοποίησης. Έχει διαπιστωθεί ότι όταν μπορούν να συνειδητοποιούν τις λεπτές 

διαφορές στην κίνηση τους, δεν αλλάζει μόνο ο ήχος τους, αλλά και ο συντονισμός 

τους, και η συνολική τεχνική ικανότητα τους (Vardi, 2005, Case, 1995).

Τα ανθρώπινα όντα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και έτσι είναι αρκετά ικανά να 

μαθαίνουν  και  να  υποστηρίζουν  μια  επιθυμητή  ενέργεια  ή  να  καταλήγουν  σε 

περισσότερους  από  έναν  τρόπους  για  την  εφαρμογή  της.  Αυτό  για  παράδειγμα, 

μπορεί να σχετίζεται άμεσα και με τη δημιουργία πολλών τρόπων παραγωγής ενός 

τόνου  σωστά  καθώς  και  εσφαλμένα,  δηλαδή  με  τη  δημιουργία  πολλών  και 

διαφορετικών αποδεκτών αλλά και μη αποδεκτών ήχων κλπ. (Case, 1995).

Με τη χρήση της  μεθόδου μπορούμε να αρχίσουμε να παρατηρούμε ποιες 

είναι οι συνήθειες μας. Για παράδειγμα, ίσως έχουμε την τάση να παράγουμε μια 

συγκεκριμένη  ποιότητα  του  ήχου  τον  οποίο  δεν  τον  διαφοροποιούμε  πολύ,  ή  να 

έχουμε ένα περιορισμένο εκφραστικό φάσμα συναισθημάτων το οποίο περιορίζει την 

άνεση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Μόλις συνειδητοποιήσουμε το τι κάνουμε, θα 

αρχίσουμε  να  αισθανόμαστε  ένα  ολόκληρο  νέο  φάσμα  δυνατοτήτων  για  τη 

δημιουργία και τη διαμόρφωση του ήχου μέσω της κίνησης (Reed, 2005).

Η  μουσική  έκφραση  περιλαμβάνει  όλο  το  φάσμα  των  ανθρώπινων 

συναισθημάτων.  Αν  και  η  εξερεύνηση  των  εκφραστικών  αποχρώσεων  δεν  είναι 

απαραίτητο να οδηγεί αναγκαστικά στην τελική γνώση ενός έργου, συχνά αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ερμηνευτή και των μουσικών 

του ικανοτήτων (Stockinger, 2010).

Χρειάζεται πολλά χρόνια εκπαίδευσης ώστε να μπορεί ένα άτομο να γνωρίζει 

το πώς θα πρέπει να ακούγεται ένα κομμάτι.  Επιπλέον, η αυξημένη αυτογνωσία σε 

όλους  τους  τομείς  της  ζωής  κάνει  την  επικοινωνία  μεταξύ  του  συνθέτη  και  του 

ερμηνευτή μέσω της μουσικής πολύ πιο άμεση (Plonka, 2007).

Για τον Uri Vardi, η πιο συναρπαστική πτυχή όσον αφορά στην προσέγγιση 

διδασκαλίας με αυτόν τον τρόπο είναι ότι οι μαθητές του έρχονται όχι μόνο για να 

ανακαλύψουν  ένα  νέο  μουσικό  έργο,  και  τη  δυνατότητα  τους  να  το  εκφράζουν 

αποτελεσματικά στην μουσική πράξη, αλλά και για να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση 

και  φαντασία.  Τα  οφέλη  από  την  επίγνωση  του  σώματος  βοηθούν,  επίσης,  στην 

πρόληψη τραυματισμών και στη θεραπεία μετά από έναν τραυματισμό (Vardi, 2005).

Η  ευελιξία  και  η  εκτέλεση  αρμονικών  κινήσεων,  η  γνώση  και  ο 

πειραματισμός  επιτρέπουν  στους  μουσικούς  την  κατανόηση  και  την  αίσθηση  της 

ροής της μουσικής με τρόπο που δεν είχαν βιώσει πριν,  καθώς και την καλύτερη 
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διαμόρφωση  του  ήχου. Συμβάλλουν,  επίσης,  στο  να  ξεπεραστούν  οι  τεχνικές 

δυσκολίες και στο να βελτιωθεί ο μουσικός τονισμός. Με το τέλος των μαθημάτων 

Feldenkrais, παρατηρείται σημαντική αλλαγή στο παίξιμο. Αλλάζουν οι αντιλήψεις 

και  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  οι  ερμηνευτές  ακούν  και  παίζουν  μουσική. 

Αντιλαμβάνονται λεπτομέρειες στο κομμάτι που δεν τις άκουγαν προηγουμένως, το 

«φραζάρισμα» γίνεται  πιο σαφές  και  η  έκφραση γίνεται  πιο πλούσια  (Stockinger, 

2010, Wiin, 2008, Plonka, 2007).

Η  Aliza  Stewart,  πιανίστρια  και  επαγγελματίας  της  μεθόδου  Feldenkrais, 

ονομάζει  αυτή τη διαδικασία “Ενσωματωμένη Μουσική” και  μέσω αυτής εξασκεί 

τους μουσικούς-μαθητές της. Αυτό που μας προσελκύει  σε ορισμένους μουσικούς 

είναι η ικανότητα τους να είναι πιο εφευρετικοί, να πειραματίζονται περισσότερο με 

την ερμηνεία και να δημιουργούν νέες παραλλαγές σε ένα γνώριμο μουσικό κομμάτι. 

Αυτό δεν προκύπτει μέσα από μία απλή επανάληψη, αλλά μέσω του πειραματισμού 

και της δημιουργικότητας. Για παράδειγμα: Τι θα συμβεί εάν κρατήσω αυτή τη νότα 

πιο πολύ, πιο λίγο, αν την παραλείψω, κλπ; Τι θα συμβεί αν κρατήσω την αναπνοή 

μου, αν σφίξω τα δάχτυλα μου, αν κρατήσω την κοιλιά μου σφιχτή, ή αν σφίξω το 

σαγόνι  μου;  Πώς  αυτές  οι  κινήσεις  επηρεάζουν  το  παίξιμο  μου;  Γενικά,  με  την 

ευελιξία  και  τη  συνειδητοποίηση  υπάρχει  μεγαλύτερος  συντονισμός,  καλύτερη 

συνολική τεχνική ικανότητα, μεγαλύτερη σιγουριά και αυτοπεποίθηση (Stockinger, 

2010, Goldberg, 2005, Vardi, 2005, http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  ).

Ο κορνίστας Bernard Scully, παρακολούθησε μαθήματα Feldenkrais για τους 

μουσικούς και περιγράφει την εμπειρία του: «Όταν μου ζητήθηκε αρχικά να παίξω 

για την τάξη, ήμουν λίγο νευρικός και όχι εντελώς συγκεντρωμένος στη μουσική. 

Αυτά που μου ζήτησαν να κάνω στη συνέχεια μου έδωσαν τη συνειδητοποίηση που 

χρειαζόμουν.  Με  το  να  στέκομαι  στο  ένα  πόδι,  να  παίζω  με  ένα  όλο  και  πιο 

‘περίεργο’  τρόπο,  και  να  περπατάω  καθώς  παίζω,  το  μυαλό  μου  σταμάτησε  να 

σκέφτεται  την  τάξη,  το  στρες  μου,  και  όλα  τα  εξωτερικά  θέματα  που  με 

απασχολούσαν. Με έκανε να κοιτάξω προς τα μέσα, να επικεντρωθώ στον εαυτό μου 

και  να  εστιάσω περισσότερο  σε  βασικά  πράγματα όπως  το  να  πάρω μια  μεγάλη 

αναπνοή,  να  φυσήξω περισσότερο  αέρα στο κόρνο,  κλπ.  Δεδομένου  ότι  αυτές  οι 

ασυνήθεις θέσεις γίνονταν όλο και πιο πολύπλοκες, έπρεπε να συγκεντρωθώ όλο και 

περισσότερο στον εαυτό μου  για  να  παίξω μουσική.  Τέλος,  όταν  επέστρεψα  στo 

συνηθισμένο  τρόπο  παιξίματος,  είχα  συνειδητοποιήσει  το  πόσα  περισσότερα  θα 
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μπορούσα  να  δώσω  κατά  τη  διάρκεια  της  εκτέλεσης.  Ήμουν,  επίσης,  πιο 

συγκεντρωμένος, πιο ευκίνητος, και είχα περισσότερη μουσικότητα» (Vardi, 2005).

Παρατηρώντας  την  επίδραση  της  τεχνικής  Feldenkrais στον  εαυτό  του,  ο 

Scully γράφει,  «άρχισα να αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο να μαθαίνει  καινούρια 

πράγματα,  να εξερευνά τις  αισθήσεις,  να  εκτελεί  μια ‘περίεργη’  ερμηνεία  σε ένα 

κομμάτι, σε όλο αυτό το διάστημα απλά παρατηρούσα τι συνέβαινε και το συσχέτιζα 

με  όλα  αυτά  που  είχα  μάθει.  Αισθάνομαι  περισσότερη  ελευθερία  να  κάνω  τα 

πράγματα όπως τα θέλω, και όχι να εμμένω στους κλασικούς τρόπους παιξίματος. 

Μπορώ να παρομοιάσω την ιδέα με την αίσθηση φόβου που έχει κάποιος όταν πέφτει 

από ένα γκρεμό αλλά και την ανακουφιστική αίσθηση που έχει στη συνέχεια όταν 

ίπταται. Αισθάνομαι πλέον πολύ πιο άνετα αφήνοντας τον εαυτό μου να χάνει νότες, 

να  κάνει  τα  πράγματα  με  διαφορετικό  τρόπο,  προκειμένου  να  είμαι  πιο 

‘κουρδισμένος’» (Vardi, 2005).

Γ.3. Μουσικοί – Κίνηση – Feldenkrais

Για το παίξιμο ενός μουσικού οργάνου, απαιτείται ένα μεγάλο ποσό ενέργειας 

που σχετίζεται με την ταχύτητα, τη δύναμη και τη μεταβλητότητα. Ο πιο εμφανής 

τόπος που το βλέπουμε αυτό είναι στα δάκτυλα των χεριών. Τα δάκτυλα συνδέονται 

με  τα  οστά  και  τους  μύες  της  παλάμης,  η  οποία  ενώνεται  με  τους  μύες,  τους 

συνδέσμους,  τους  τένοντες  και  τα σκελετικά  μέρη του καρπού,  στη συνέχεια  του 

πήχη, του αγκώνα, του ώμου, του θώρακα, και έπειτα, σε όλη τη διαδρομή μέσα από 

τη σπονδυλική στήλη, την κοιλιά, τα οστά της λεκάνης, τις αρθρώσεις του ισχίου, και 

τα πόδια. Αν η σπονδυλική στήλη είναι καλά οργανωμένη και το σώμα μπορεί να 

υποστηρίζει ικανοποιητικά το βάρος του ατόμου, τα χέρια θα είναι ελαφριά και θα 

μπορούν να κινηθούν με ταχύτητα, ακρίβεια και δύναμη. Έτσι, στόχος της μεθόδου 

είναι δείξει στους μουσικούς το πώς να τα χρησιμοποιούν και να ενώνουν όλες αυτές 

τις κινήσεις. Επίσης, η μέθοδος είναι ένας θαυμάσιος τρόπος για να μπορέσουμε να 

αντιληφθούμε  με  ολοκληρωμένο  τρόπο  την  προσωπικότητα  του  ερμηνευτή,  να 
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κοιτάξουμε πέρα από τα δάχτυλα και το ίδιο το όργανο, στο σύνολο του σώματος 

όπου  η  ενέργεια  ρέει  απαλά  και  ήρεμα  (Reed,  2005,  Case,  1995, 

http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  Pain  -  Injury  .  htm  ).

Στην  αρχή,  με  τη  μέθοδο,  διορθώνονται  οι  καθημερινές  κινήσεις  και  στη 

συνέχεια οι κινήσεις για το παίξιμο του οργάνου. Για παράδειγμα, για έναν μουσικό, 

ο τρόπος με τον οποίο οργανώνει την πλάτη, την κοιλιά, το θώρακα, και τους ώμους 

του,  αποτελούν  όλα προϋποθέσεις  ακόμα  και  για  να  σηκώσει  ή  να  μεταφέρει  το 

μουσικό  όργανο του.  Και  η  ποιότητα  αυτών  των  φαινομενικά  απλών πραγμάτων 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα που θα παραχθεί. Έτσι, η εξάσκηση θα 

πρέπει να αρχίσει με αυτές τις θεμελιώδεις σχέσεις (Plonka, 2007, Case, 1995).

Οι περισσότεροι από μας αποδέχονται τους τρόπους που κινούμαστε σαν να 

είναι μέρος της γενετικής ιδιοσυγκρασίας, ενώ στην πραγματικότητα, εξελισσόμαστε 

μέσα από τα λάθη και το νευρικό μας σύστημα ‘μαθαίνει’ ανάλογα με τις εμπειρίες 

μας.  Το παίξιμο  ενός  μουσικού  οργάνου αποτελεί  μία  από τις  πλέον πολύπλοκες 

νευρομυϊκές  δεξιότητες  οι  οποίες  αναπτύσσονται  κατά  τη  διάρκεια  της  μουσικής 

εκτέλεσης.  Απαιτούνται  συγκεκριμένες κινήσεις  για την παραγωγή συγκεκριμένων 

ήχων  και  ρυθμών  και  για  τη  μετάδοση  του  επιθυμητού  συναισθήματος  με  έναν 

αισθητικά  αποδεκτό  τρόπο.  Αν  δεν  εξεταστούν  και  δεν  εξερευνηθούν  νέες 

δυνατότητες κίνησης, θα περιοριστεί το φάσμα της έκφρασης μας (Stockinger, 2010, 

Wiin, 2008, Vardi, 2005).

Ένας  από  τους  στόχους  της  μεθόδου  είναι  να  αφυπνιστεί  στα  άτομα  η 

ικανότητα να αισθανθούν τον εαυτό τους και να εντοπίζουν τα σημεία στα οποία 

υπάρχει  ένταση  στο  σώμα  τους,  διαπιστώνοντας  διαφορές  στην  αίσθηση  και  το 

αποτέλεσμα.  Μέσω της  συνειδητοποίησης,  όταν  οι  άνθρωποι  αυτοπαρατηρούνται 

συστηματικά, αντιλαμβάνονται πράγματα όπως, «Όταν παίζω, σφίγγεται κοιλιά μου 

από το άγχος και αυτό το κρατά το στήθος μου ακίνητο και δεν μπορούν να κινηθούν 

ελεύθερα  οι  ωμοπλάτες  μου»,  ή,  «Όταν  παίζω  αυτό  το  κομμάτι,  αρχίζω  να 

αισθάνομαι το συναίσθημα που συνδέεται με αυτό να φτάνει στο στήθος μου, ή τα 

πόδια μου, ή την κοιλιά μου.» Έτσι, δεν μειώνεται μόνο η επιπλέον προσπάθεια, αλλά 

ανοίγεται ένας πλούσιος κόσμος εμπειριών (Case, 1995).

Η  αλλαγή  των  παλαιότερων  συνηθειών  γίνεται  με  τη  συγκέντρωση  της 

προσοχής στις πτυχές του εαυτού τους που θεωρούν δεδομένες για πολλά χρόνια. 

Υπάρχουν, επίσης, πολλοί και διαφορετικοί τρόποι για να εκπαιδευτεί ο εγκέφαλος σε 

πιο  αποτελεσματικούς  και  πιο  ολοκληρωμένους  τρόπους  κίνησης  και  πράξης,  οι 
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οποίοι  θα  αντικαταστήσουν  τις  περίπλοκες  και  λανθασμένες  συνήθειες  με  απλές 

διαδικασίες αναγνώρισης φυσικών τρόπων κίνησης. Στην αρχή, μπορεί οι άνθρωποι 

να μη γνωρίζουν πώς να αναπαράγουν αυτούς τους καλύτερους τρόπους, αλλά στη 

συνέχεια τους αναγνωρίζουν και θέλουν να τους υιοθετήσουν (Case, 1995).

Όταν, για ένα μουσικό, αυτές οι ιδιότητες δεν βιώνονται κατά τη διάρκεια των 

κινήσεων, δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν: ο εγκέφαλος δεν έχει την κατάλληλη 

εικόνα των ενεργειών που απαιτούνται  για τη μουσική κίνηση, και δεν μπορεί να 

στείλει το σωστό ερέθισμα στους μύες. Οι κινήσεις δεν είναι καλά συντονισμένες, και 

αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς. Επίσης, όταν οι κινήσεις που πρέπει να 

εκτελούνται  αυθόρμητα  εκτελούνται  διστακτικά,  τότε  στέλνεται  ένα  αντιφατικό 

μήνυμα από τον εγκέφαλο στο μυ να συσταλθεί και να μη συσταλθεί ταυτόχρονα. 

Αυτό δημιουργεί μπλοκάρισμα των μυών το οποίο μπορεί να εξουδετερωθεί μόνο με 

την  αύξηση  της  δύναμης  που  απαιτείται  για  την  εκτέλεση  της  κίνησης.  Στις 

περιπτώσεις  αυτές,  καταβάλλεται  πολλή  περισσότερη  προσπάθεια  από  αυτή  που 

χρειάζεται στην πραγματικότητα. Όταν αυτό επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, δεν αισθανόμαστε το μέγεθος της προσπάθειας που καταβάλλουμε. Ο Alan 

Fraser, πρακτικός της μεθόδου  Feldenkrais, αναφέρει ότι  “αν η φυσική κίνηση ενός  

ατόμου έρχεται σε αντίθεση με τη μουσική κίνηση, είναι σίγουρο ότι αυξάνει την ένταση  

και  τη  σκληρότητα  της  νότας.  Το  μόνο  πράγμα  που  μειώνεται  είναι  η  μουσική  

οργάνωση” (Fraser,  2003,  Case,  1995, 

http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  improving  .  htm  ).

Πολλές  από  τις  μυϊκές  μας  “εντάσεις”  είναι  στην  πραγματικότητα  η  μη 

συνειδητή  έκφραση της  σωματικής  μας  απάντησης για τον ιδιαίτερα επιβαρυμένο 

ψυχικά και  σωματικά τρόπο της σύγχρονης ζωής με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται. 

Καθώς μαθαίνουμε πώς να ρυθμίζουμε την κίνηση μας μειώνοντας την υπερβολική 

προσπάθεια που κάνουμε συνήθως και φέρνοντας περισσότερη προσοχή σε μέρη του 

εαυτού μας που δε συμμετέχουν στην κίνηση, έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο φάσμα 

ποιότητας για να εκφραστούμε. Και έχουμε περισσότερο έλεγχο και σε αυτά και στον 

εαυτό μας (Case, 1995).

Ας φανταστούμε ότι προσπαθούμε να παίξουμε βιολί με μία από τις χορδές 

ακινητοποιημένες, παρόλο που αυτή μας είναι χρήσιμη. Κάπως έτσι είμαστε όλοι σε 

κάποιο  βαθμό.  Έχουμε  αχρησιμοποίητα  τμήματα  σωματικών  και  εκφραστικών 

δυνατοτήτων  ακριβώς  επειδή  δεν  τα  έχουμε  κατανοήσει.  Γι’  αυτό,  άλλωστε,  δεν 

μπορούμε  και  να  τα  χρησιμοποιήσουμε.  Έτσι,  αυτά  είναι  πάντα  δύσκαμπτα  ή  δε 
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συμπεριλαμβάνονται  στον κινητικό σχεδιασμό των κινήσεων. Ας φανταστούμε ότι 

παίζουμε  βιολί  με  όλες  τις  χορδές  ανέπαφες  και  τονικά  σωστά,  αλλά  έχουμε 

τοποθετήσει  βαμβάκι  στο  ηχείο.  Αυτό  γίνεται,  περίπου,  όταν  προσπαθούμε  να 

παίξουμε και δε λαμβάνουν μέρος κάποια μέρη της αναπνοής, της κίνησης και της 

αίσθησης. Τότε το εύρος των συναισθημάτων μας είναι περιορισμένο (Case, 1995).

Κατανοούμε την έννοια της μουσικής καθώς ενώνουμε έναν ήχο ή νότα με 

μία άλλη. Η ροή και κίνηση από τις νότες που έχουν σχέση μεταξύ τους δημιουργούν 

την  αίσθηση  της  μουσικής.  Μια νότα  μόνη  της  είναι  δύσκολο  να  αντιληφθεί  ως 

μουσική.  Η  μέθοδος  Feldenkrais  απελευθερώνει  τις  δυνάμεις  των  άκρων,  των 

αρθρώσεων, και του σώματος για να παράγει περισσότερες λεπτές κινήσεις. Ακριβώς 

όπως η ροή από τη μία νότα στην άλλη δημιουργεί την αίσθηση της μουσικής, η πιο 

λεπτή ροή από τη μια φυσική κίνηση σε άλλη που δίνεται στα μαθήματα Feldenkrais, 

μπορεί  να  βελτιώσει  σημαντικά  τη  μουσική  εκτέλεση 

(http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  improving  .  htm  ).

Μία  φράση  που  χρησιμοποιείται  συχνά  στη  διδασκαλία  είναι  «αυτό  ήταν 

καλό,  τώρα  προσπάθησε  να  το  παίξεις  με  λιγότερη  προσπάθεια.»  Η  μέθοδος 

Feldenkrais  βοηθάει  τον  ασκούμενο  να  μειώσει  το  ποσό  της  προσπάθειας  που 

καταβάλλει και να αυξήσει τις ικανότητες του (Case, 1995).

Μία από τις αρχές της μεθόδου  Feldenkrais είναι ότι  “εξάσκηση στις νότες  

είναι εξάσκηση στην τεχνική και εξάσκηση στην τεχνική είναι εξάσκηση στις νότες”. Ο 

Neuhaus, γνωστός ως ο δάσκαλος των Richter, Gilels, και Lupu, υποστηρίζει ότι “αν 

οι  άνθρωποι  αγαπήσουν  αυτό  που  κάνουν,  αυτομάτως  βελτιώνονται  και  έτσι  το  

αποτέλεσμα των ενεργειών τους είναι καλύτερο” (Fraser, 2003).

Γ.4. Οι μαθητές του Berklee College of Music καταγράφουν τα αποτελέσματα 

που είχε γι’ αυτούς η μέθοδος Feldenkrais με καθηγητή τον Richard Ehrman (σε 

μάθημα Συνειδητοποίηση Μέσω της Κίνησης)

Ο σαξοφωνίστας  Ari  Pizer  αναφέρει  σοβαρό  πόνο  στο  χέρι.  Μετά  από  5 

εβδομάδες  μαθήματα  Feldenkrais  αναφέρει:  «Έπαιζα  για  μεγαλύτερο  χρονικό 

διάστημα  χωρίς  να  πονάω.  Ήταν  καταπληκτικό.  Αυτό  είχε  να  μου  συμβεί 

τουλάχιστον  2  χρόνια...  Έχω δοκιμάσει  πολλές  διαφορετικές  μεθόδους,  αλλά  δεν 

βρήκα κάποια βελτίωση».  Η βελτίωση του επηρεάστηκε,  επίσης,  και  από το πώς 

αισθάνθηκε την εικόνα που έχει για τον εαυτό του «...ακόμη και η αυτοεκτίμηση μου 

είναι  ανεβασμένη επειδή και  η μελέτη  μου βελτιώνεται  και  όταν κουράζομαι  δεν 
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αισθάνομαι  άσχημα  για  το  παίξιμο  μου  λόγω  έλλειψης  εξάσκησης.» 

(http://www.feldenkrais.com/method/article/the_feldenkrais_method_in_music_traini

ng/).

Μερικοί μαθητές αναφέρουν ότι τα μαθήματα παρέχουν μια γενική αλλαγή. Η 

τραγουδίστρια και πιανίστρια Antigoni-Maria Yiallouridou, έγραψε: «Από τότε που 

έχω αρχίσει να κάνω τα μαθήματα είμαι πιο ήρεμη, βελτίωσα πολύ τις επιδόσεις μου, 

τόσο  ως  τραγουδίστρια  όσο  και  ως  πιανίστρια  και  απέκτησα  μεγαλύτερη 

εμπιστοσύνη  στον  εαυτό  μου.» 

(http://www.feldenkrais.com/method/article/the_feldenkrais_method_in_music_traini

ng/).

Ο  ντράμερ  Andrew  Barr  αναφέρει:  «Αυτή  η  τάξη  έχει  επηρεάσει  την 

αντίληψη μου όχι μόνο για τη στάση του σώματος μου όταν παίζω, αλλά και πώς να 

διαχειρίζομαι  το  σώμα  μου  όλη  την  ημέρα.» 

(http://www.feldenkrais.com/method/article/the_feldenkrais_method_in_music_traini

ng/).

Ο κιθαρίστας Joe Corcoran προσθέτει: «Το μάθημα με βοήθησε στο να μπορώ 

πιο εύκολα παρατηρώ πράγματα για τον εαυτό μου και για το παίξιμο μου. Με το να 

έχω περισσότερη επίγνωση του εαυτού μου, αισθάνομαι ότι παίζω με τη λιγότερη 

προσπάθεια,  αλλά  ο  ήχος  είναι  καλύτερος.» 

(http://www.feldenkrais.com/method/article/the_feldenkrais_method_in_music_traini

ng/).

Ο βιολοντσελίστας Liz Buchal συνόψισε τα διάφορα οφέλη από τα μαθήματα 

που  του  προσφέρθηκαν:  «Μαθαίνοντας  πώς  να  μαθαίνω  έχω  αυξήσει  το  χρόνο 

εξάσκησης  μου  και  τις  απαιτήσεις  της  μελέτης.  Μπορώ  να  καταλάβω  και  να 

αναγνωρίσω πότε είναι απαραίτητο να σταματήσω. Τα προβλήματα μου σχετικά με 

τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις μου έχουν εξαφανιστεί, μπορώ να μελετάω για έξι 

ώρες χωρίς να πονάω ενώ πριν από έξι μήνες μπορούσα μόνο δύο. Παίζω πολύ πιο 

άνετα τώρα. Όλα έχουν αλλάξει, από τον τρόπο που μεταφέρω το μουσικό όργανο 

μέχρι  το  πώς  θα  πατήσω  μία  νότα.» 

(http://www.feldenkrais.com/method/article/the_feldenkrais_method_in_music_traini

ng/).

Με  τη  βελτίωση  της  ικανότητας  να  αισθανόμαστε  τον  εαυτό  μας  καθώς 

κάνουμε την οποιαδήποτε πράξη, η μέθοδος Feldenkrais απευθύνεται στις ικανότητες 

των  μουσικών  σε  ένα  βαθύτερο  επίπεδο 
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(http://www.feldenkrais.com/method/article/the_feldenkrais_method_in_music_traini

ng/).

Γ.5. Η Όρθια Στάση του Σώματος

Η όρθια στάση, το να στέκεται κάποιος στα δύο κάτω άκρα, είναι μία από τις 

μεγαλύτερες ανθρώπινες ικανότητες και αυτή που διαφοροποιεί τους ανθρώπους από 

τα ζώα, αφού ο άνθρωπος είναι το μόνο ον που μπορεί να στέκεται στα δύο πόδια και 

να χρησιμοποιεί τα άνω άκρα. Επιπλέον, επειδή το κεφάλι βρίσκεται στην κορυφή 

του σώματος, επιτρέπει στον άνθρωπο να προσανατολίζεται στο χώρο και να κάνει 

πολλές και διάφορες δραστηριότητες (Goldfarb, 1994).

Για  να  σταθεί  κάποιος  όρθιος,  τον  βοηθούν  οι  τρεις  μεγάλες  μάζες  του 

σώματος (κεφάλι,  κορμός και  πόδια),  οι  οποίες  με  τη σειρά τους,  στηρίζονται  σε 

μικρότερες βάσεις: 1. το κεφάλι στη σπονδυλική στήλη, 2. ο κορμός (και το κεφάλι) 

στην άρθρωση του γοφού, 3. τα πόδια (και όλο το επάνω σώμα) στα πέλματα. Από 

αυτό, καταλαβαίνουμε ότι το σώμα μας δεν είναι σχεδιασμένο για να μένει ακίνητο. 

Με την ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να κινηθεί (Goldfarb, 1994).

Η  όρθια  στάση  δεν  είναι  στατική,  αλλά  μια  δυναμική  δραστηριότητα 

ισορροπίας του κέντρου βάρους του σώματος μας. Αν δεν ισορροπήσουμε σωστά, θα 

πέσουμε. Το σώμα μας είναι ένα δυναμικό σύστημα που δε μένει ποτέ ακίνητο και 

ήρεμο. Η διατήρηση της όρθιας θέσης απαιτεί συνεχή μυϊκή δραστηριότητα για να 

αντισταθμίσει τις αναμενόμενες και απρόβλεπτες κινήσεις (Goldfarb, 1994).

Άρα,  δεν  μπορούμε  να  κρατούμε  το  σώμα  μας  ακίνητο,  όσο  και  αν 

προσπαθούμε. (Goldfarb, 1994).

“Η όρθια στάση είναι μια πολύπλοκη κατάσταση ισορροπίας, στην οποία όλο  

το  σώμα  πρέπει  να  κρατηθεί  προσεκτικά  πάνω σε  μια  μικρή  βάση,  τα  πόδια.”  Ο 

ανθρώπινος  σκελετός  μπορεί  να  ισορροπήσει  και  χωρίς  τη  βοήθεια  των  μυών  ή 

άλλων λεπτών ιστών. Δηλαδή, οι μύες, ενώ χρησιμεύουν ως «μηχανές» ενέργειας και 

παίζουν σημαντικό  ρόλο αντιστάθμισης,  δε  βοηθούν  άμεσα στην  υποστήριξη  του 

σώματος. Όταν, όμως, χαθεί η ισορροπία, ο μόνος τρόπος να ξαναβρεθεί είναι με την 

υποστήριξη των μυών. Υπάρχουν πάνω από 650 μύες στο ανθρώπινο σώμα, και ο 

κάθε μυς αποτελείται από ομάδες ινών και το νεύρο που τις δραστηριοποιεί (Smyth, 

2007, Goldfarb, 1994).

Αν το σώμα μας δε βρίσκεται  ακριβώς επάνω από τα πόδια μας -τη βάση 

στήριξης- είναι πιο εύκολο να χάσουμε την ισορροπία μας. Σε αυτή την κατάσταση 
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υπάρχουν  δύο  λύσεις:  η  εύκολη  είναι  να  μετακινηθούμε  μακριά  από  το  σημείο 

ισορροπίας  μας  και  η  δύσκολη  είναι  να  προσπαθήσουμε  να  ισορροπήσουμε.  Για 

παράδειγμα, αν ο κορμός του σώματος μας είναι λίγο πιο μπροστά σε σχέση με τα 

πόδια,  δεν  έχουμε  καλή  ισορροπία.  Το  εύκολο  θα  είναι  να  κάνουμε  ένα  βήμα 

μπροστά και το δύσκολο θα είναι να επαναφέρουμε τον κορμό ακριβώς επάνω από τα 

πόδια  μας,  όπως  η  προσπάθεια  ισορροπίας  όταν  είμαστε  όρθιοι  στο  λεωφορείο 

(Goldfarb, 1994).

Σύμφωνα  με  το  πείραμα  του  Riccio και  των  φοιτητών  του,  βγήκε  το 

συμπέρασμα ότι  η  θέση ισορροπίας  δεν  είναι  πάντα  ίδια  με  την  κατεύθυνση  της 

βαρύτητας.  Δηλαδή,  υπάρχουν  περιπτώσεις  που  αν  κάποιος  προσπαθήσει  να 

ισορροπήσει με βάση την κατεύθυνση της βαρύτητας, θα πέσει (Goldfarb, 1994).

Για να κινήσουμε κάποιο μέρος του σώματος μας, συνεργάζονται πολλοί μύες 

από όλο το σώμα. Το σώμα μας συμμετέχει στις περισσότερες κινήσεις των χεριών 

μας. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να κινήσουμε το ένα χέρι μας, εκτός από τους μύες 

του χεριού που κινούνται, πρέπει να ρυθμίσουμε και την ισορροπία του σώματος μας 

για να μην πέσουμε. Σε κινήσεις όπως να ανοίξουμε μία πόρτα ή ένα παράθυρο, να 

σηκώσουμε πράγματα και να τα τοποθετήσουμε σε κάποιο μέρος, κ.λ.π., πρέπει να 

λειτουργήσουν και να συνεργαστούν οι δυνατοί μύες που βρίσκονται στο κέντρο του 

σώματος: οι μύες των μηρών, της κοιλιάς, της πλάτης και της λεκάνης. Συνεπώς, για 

την αποτελεσματική κίνηση απαιτείται ο συντονισμός όλων των μυών του σώματος 

(Goldfarb, 1994).

Σε κάθε άρθρωση υπάρχει και ένας ‘βαθμός ελευθερίας’. Βαθμός ελευθερίας 

είναι ο αριθμός των κινήσεων που μπορεί να κάνει μια άρθρωση. Π.χ. η άρθρωση του 

αγκώνα έχει ένα βαθμό ελευθερίας, διότι μπορεί να ανοίξει και να κλείσει μόνο σε 

ένα επίπεδο. Αν αθροίσουμε όλους τους βαθμούς ελευθερίας όλων των αρθρώσεων 

και  ταυτόχρονα  αν  λάβουμε  υπόψη  την  τοποθέτηση  των  νεύρων  στους  μύες, 

αντιλαμβανόμαστε  ότι  υπάρχουν  πάρα  πολλές  δυνατότητες  για  να  κάνουμε 

οποιαδήποτε κίνηση (Smyth, 2007, Goldfarb, 1994).

Οι μύες του κορμού, του ισχίου, του γόνατου και του αστράγαλου ενεργούν 

μαζί  για  να  ελέγξουν  τις  αρθρώσεις  που  συνδέουν  και  τα  σχετικά  σημεία  του 

σώματος.  Αυτή  η  μαζική  ενέργεια  λέγεται  συνέργια  μυών.  Μία  συνέργια  μυών 

συνδέει  τους  μύες  που  ενώνουν  δύο  ή  περισσότερες  αρθρώσεις.  Μπορούμε  να 

κάνουμε  πολλά  πολύπλοκα  πράγματα  ταυτόχρονα.  Η  ικανότητα  αυτή,  είναι  ένα 
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“ξεχωριστό χαρακτηριστικό” των κινήσεων του ανθρώπου. Αυτή η ικανότητα έχει 

χαθεί από τα άτομα με νευρολογικές βλάβες ή ασθένειες (Goldfarb, 1994).

Το να είναι  κάποιο άτομο ‘σφιγμένο’,  έχει  ως  αποτέλεσμα τη μείωση της 

κινητικότητας  του  και  αυτό  το  κάνει  πιο  περιορισμένο  σε  δυνατότητες,  λιγότερο 

ικανό  να  προσαρμοστεί  στο  περιβάλλον  του  και  είναι  πιο  επιρρεπής  στο  να 

τραυματιστεί  ξανά.  Όταν  μαθαίνουμε  κάτι  καινούριο,  έχουμε  την  τάση  να 

‘σφιγγόμαστε’ ενώ όταν το ξέρουμε είμαστε πιο χαλαροί (Goldfarb, 1994).

Στην  επιστήμη  των  κινήσεων  υπάρχει  μία  διάκριση  ανάμεσα  στις 

παραστατικές και τις διερευνητικές κινήσεις. Παραστατικές κινήσεις είναι αυτές που 

ένα  άτομο  πετυχαίνει  κάποιο  σκοπό  ή  στόχο,  για  παράδειγμα  η  οδήγηση  ενός 

αυτοκινήτου. Οι διερευνητικές κινήσεις ενημερώνουν το άτομο για τις συνέπειες της 

δραστηριότητάς του και το κατευθύνουν να κινηθεί σε σχέση με το περιβάλλον, για 

παράδειγμα  αν  ο  δρόμος  που  οδηγούμε  το  αυτοκίνητο  είναι  παγωμένος.  Οι 

παραστατικές και οι διερευνητικές κινήσεις συμβαίνουν πάντα ταυτόχρονα (Goldfarb, 

1994).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ.  ΟΛΙΣΤΙΚΗ  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΤΩΝ 

ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ FELDENKRAIS

Τα μαθήματα Feldenkrais χρησιμοποιούν τους μεγάλους μύες στο κέντρο του 

σώματος για να διευκολύνουν την κίνηση του βραχίονα και του χεριού. Μέσα από 

αυτά ο μουσικός μαθαίνει να:

• Οργανώνει τη δύναμη της πλάτης για να διατηρηθεί η όρθια στάση αβίαστα.

• Διατηρεί σταθερό ρυθμό αναπνοής καθ’ όλη τη διάρκεια του παιξίματος.

• Μετατοπίζει το βάρος του σώματος από τη μια πλευρά στην άλλη χωρίς να 

επηρεάσει  τον  ήχο.  Στην  περίπτωση  του  πιάνου,  το  σώμα  να  κινείται 

αποτελεσματικά σε όλο το μήκος του πιάνου.

• Βελτιώνει τη ρυθμική αντίληψη.

• Βελτιώνει το συντονισμό μεταξύ των ματιών, του λαιμού και των χεριών.

(http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  Pain  -  Injury  .  htm  ) 

Η μέθοδος Feldenkrais μπορεί να παρέχει τα βασικά εργαλεία, στο πλαίσιο 

ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την αντιμετώπιση αυτών των τραυματισμών. 

Μπορεί  να  μας  βοηθήσει  να  εμποδίσουμε  και  να  θεραπεύσουμε  αυτούς  τους 

τραυματισμούς:

• ‘χρησιμοποιώντας’ σωστά τον εαυτό μας

• ανακαλύπτοντας την ανάλογη κίνηση και προσπάθεια
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• μειώνοντας τη συνηθισμένη προσπάθεια

•  αναπτύσσοντας  την  συνειδητοποίηση  των  συνηθειών  μας  και  βρίσκοντας  νέες 

δυνατότητες κίνησης

• αυξάνοντας την αισθητηριακή και την κινητική ακρίβεια

• χρησιμοποιώντας τη συνειδητοποίηση για να επιλέξουμε τρόπο βελτίωσης

(Smyth, 2007).

Δ.1. Εργονομική Οργάνωση των Κινήσεων

Υπάρχουν ορισμένες αρχές που διέπουν την σωστή σωματική κίνηση:

Σε  ένα  καλά  ισορροπημένο  σώμα  σε  όρθια  θέση  (όρθια  ή  καθιστή),  ένα 

μεγάλο μέρος της δύναμης του βάρους του σώματος υποστηρίζεται από τα οστά του 

σκελετού.  Οι  μύες  χρειάζονται  μόνο να  λειτουργούν  με  τρόπο έτσι  ώστε  να  μας 

βοηθούν να ισορροπούμε στο σκελετό μας (Smyth, 2007, Goldfarb, 1994). 

Αν ο σκελετός είναι καλά ευθυγραμμισμένος και κινείται για να υποστηρίξει 

τα άκρα μας, καθώς κινούμαστε, θα υπάρχει λιγότερη πίεση στους μύες. Ωστόσο, αν 

σηκώσουμε  τα  χέρια  μας,  χωρίς  την  κατάλληλη  υποστήριξη  της  λεκάνης,  της 

σπονδυλικής στήλης και των πλευρών, θα υπάρχει επιπλέον πίεση στους ώμους και 

τα μπράτσα (Smyth, 2007, Goldfarb, 1994).

Βασική αρχή των εργονομικών κινήσεων είναι ότι οι κατάλληλοι μύες πρέπει 

να  κάνουν  την  κατάλληλη  δουλειά  την  κατάλληλη  στιγμή.  Καθώς  οι  άνθρωποι 

εργάζονται πολλές ώρες, κουράζονται και δουλεύουν σε λανθασμένες στάσεις του 

σώματος, αρχίζουν να ‘ζητούν’ από άλλους μύες να κάνουν μια δουλειά την οποία 

κανονικά δεν κάνουν (π.χ. χρησιμοποιούμε τους μύες του λαιμού και του πίσω μέρος 

του αντιβραχίου για να σηκώσουμε τα χέρια στο πληκτρολόγιο) (Smyth, 2007).

Στην  πραγματικότητα  οι  μεγάλοι  μύες  πρέπει  να  κάνουν  μεγάλη  δουλειά, 

δηλαδή της  τοποθέτησης  των χεριών,  ενώ οι  μικροί  μύες  να  κάνουν μικρό  έργο, 

δηλαδή λεπτές κινήσεις  των χεριών, των καρπών και κάτω μέρος των χεριών.  Tα 

μαθήματα Feldenkrais μπορούν να μας βοηθήσουν να νιώσουμε πώς τα διάφορα μέρη 

του σώματος μας δραστηριοποιούνται για να κινηθούμε. Τέλος, η αποτελεσματική 

κίνηση απαιτεί να μπορούμε να κινήσουμε ελεύθερα τις αρθρώσεις, να αισθανθούμε 

πώς συνδέονται μεταξύ τους, και να βρούμε την κατάλληλη υποστήριξη από άλλα 

μέρη του σώματος. Έχοντας ελεύθερα τα πλευρά, τους ώμους, τους αγκώνες, τους 

καρπούς και  τα δάχτυλα μπορούμε να φέρουμε τις  άκρες  των δακτύλων μας στα 
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πλήκτρα του πληκτρολόγιου ακριβώς στη σωστή θέση, με τον ακριβώς σωστό ρυθμό 

και πίεση για να γίνει το παίξιμο και η πληκτρολόγηση εύκολη (Smyth, 2007).

Μέσω  της  κακής  χρήσης  του  εαυτού  μας,  όταν  δεν  προσέχουμε  πώς 

αισθανόμαστε  και  εργαζόμαστε  υπό  πίεση,  η  οποία  δημιουργεί,  επίσης,  μυϊκό 

σφίξιμο,  καταβάλλουμε  συχνά  πολύ  μεγαλύτερη  προσπάθεια  από  αυτή  που 

χρειαζόμαστε.  Επιπλέον,  συχνά  διατηρούμε  τη  μυϊκή  ένταση  στα  χέρια  και  τα 

μπράτσα μας όταν δεν χρησιμοποιούνται. Μια μοναδική πτυχή του έργου Feldenkrais 

είναι ότι κάνει χρήση του νόμου Fechner-Weber της εμβιομηχανικής, ο οποίος λέει 

ότι “καταβάλλοντας λιγότερη δύναμη, μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία 

στο πραγματικό επίπεδο προσπάθειας μας”. Το να βρούμε πώς να χρησιμοποιούμε 

μόνο  το  απαραίτητο  ποσό  δύναμης,  και  πραγματικά  να  ξεκουραζόμαστε  στο 

ενδιάμεσο  διάστημα,  είναι  απαραίτητο  για  την  πρόληψη  και  τη  θεραπεία  από 

τραυματισμούς (Smyth, 2007).

Η κίνηση αυξάνει τη ροή του αίματος και χρησιμοποιεί φυσική ενέργεια για 

να  μπορέσει  να  ανταποκριθεί  σε  καταστάσεις  άγχους.  Ένας  τρόπος  για  την 

καταπολέμηση των συνεπειών της στατικής φόρτισης στους μύες των ποδιών, της 

πλάτης, των ώμων και των χεριών είναι να έχουμε αρκετή κίνηση στη ζωή μας. Η 

μέθοδος  μπορεί  να μας  βοηθήσει  να μάθουμε πώς μπορούμε να εργαζόμαστε,  να 

κάνουμε  τις  καθημερινές  μας  δραστηριότητες,  να  κινούμαστε  με  λιγότερο  πόνο, 

μεγαλύτερη άνεση και συνειδητοποίηση και να ζούμε πιο εύκολα (Smyth, 2007).
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Δ.2. Αισθητηριακή Οργάνωση των Κινήσεων

Τα  μαθήματα  Feldenkrais  χρησιμοποιούν  τη  στενή  και  ουσιαστική  σχέση 

μεταξύ αίσθησης και  κίνησης για τη βελτίωση της λειτουργίας του σώματος μας. 

Μέσω της αφής και της κίνησης στη Λειτουργική Ολοκλήρωση, και κατευθυνόμενης 

προσοχής και κίνησης στη Συνειδητοποίηση Μέσω Κίνησης, ο άνθρωπος μπορεί να 

ανακτήσει τις αισθήσεις του και να αποκτήσει μία πιο ακριβή αίσθηση της στάσης 

και της κίνησης του σώματος του, ιδιαίτερα τα δάχτυλα, τα χέρια και τα μπράτσα. Με 

αυτόν τον τρόπο, μπορεί να μειωθεί η πιθανότητα τραυματισμού ή υποτροπής του 

τραυματισμού (Smyth, 2007).

Ο Moshe Feldenkrais έγραψε ότι “έχουμε μια δυναμική εικόνα του εαυτού μας  

που αλλάζει  με τις  πράξεις μας και αναπτύσσεται  με την πάροδο του χρόνου.”  Για 

αυτόν, κάθε πράξη αποτελείται από «σκέψη, κίνηση, αίσθηση και συναίσθημα» σε 

όλες  τις  μορφές  τους,  και  είναι  ξεχωριστές  μόνο  στη  γλώσσα  και  όχι  στην 

πραγματικότητα.  Ένα  τελευταίο  και  σημαντικό  κομμάτι  στην  πρόληψη  και  την 

αποκατάσταση από Σύνδρομα Υπέρχρησης είναι να αναρωτηθούμε για την εικόνα 

του εαυτού μας. Τι σημαίνουν τα χέρια και τα μπράτσα για εμάς; Πώς αισθανόμαστε 

για αυτά που κάνουμε στη ζωή μας; Πώς συσχετιζόμαστε με την εργασία μας, ή πόσο 

εγκλωβισμένοι  αισθανόμαστε;  Τι επιλογές έχουμε στο πώς ανταποκρινόμαστε στις 

δραστηριότητες  της  ζωής  μας;  Πώς  θα  μπορούσαμε  να  βελτιώσουμε  αυτό  που 

κάνουμε;  Είναι  πολύ  σημαντικό  να  μπορούμε  να  εξετάζουμε  τη  ζωή  μας,  το 

επάγγελμα μας, την προσοχή μας, το σώμα και το μυαλό μας. Η μέθοδος Feldenkrais 

μπορεί  να  συμβάλει  σε  αυτή  τη  διαδικασία  με  πολλούς  τρόπους,  από  το  να 

παρατηρούμε τι κάνουμε και πώς αισθανόμαστε, μέχρι να αισθανόμαστε ότι έχουμε 

επιλογές για να κάνουμε διαφορετικά πράγματα (Smyth, 2007).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

“Πολλά από τα κινητικά προβλήματα που αντιμετωπίζονται με αποκατάσταση  

και επανεκπαίδευση δεν προκαλούνται από αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε αλλά  

από αυτά που δεν μπορούμε να σταματήσουμε να κάνουμε” (Goldfarb, 1994).

Η μεταβλητότητα της κίνησης είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη νέων 

ικανοτήτων. Παράλληλα με την ανάπτυξη των νευρολογικών προσεγγίσεων για την 

αποκατάσταση,  άτομα  τα  οποία  αντιμετώπισαν  σωματικά  προβλήματα  και  δεν 

ωφελήθηκαν  από  καμιά  συνηθισμένη  θεραπεία,  ανέπτυξαν  άλλες  μεθόδους  για 

επανεκπαίδευση της κίνησης χωρίς τη βοήθεια της συμβατικής ιατρικής, δηλαδή με 

τη  χρήση  εναλλακτικών  μεθόδων.  Αντιπροσωπευτικοί  εκπρόσωποι  θεωρούνται  ο 

Frederick Matthias Alexander (1932), η  Elsa Gindler (Hanna, 1980), και ο  Moshe 

Feldenkrais (1949). Αυτές οι μέθοδοι τονίζουν πόσο σημαντική είναι η αυτοαντίληψη 

και η ευαισθητοποίηση για να δημιουργηθούν νέοι τρόποι κίνησης. Ο Alexander και 

ο Feldenkrais προτείνουν διαφορετικούς τρόπους για την αντίληψη και εκτέλεση των 

κινήσεων (Goldfarb, 1994).

Μία από τις κύριες ιδέες του Feldenkrais σχετικά με την επανεκπαίδευση των 

κινήσεων είναι  ότι  οι  κινήσεις  δύσκολα μπορούν να επαναπροσδιοριστούν και  να 

τροποποιηθούν, και ότι αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η αντίληψη μας για 

τους τρόπους με τους οποίους εκτελούμε τις κινήσεις δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα. 

Δηλαδή, το ‘πρόβλημα’ είναι ότι ο άνθρωπος δε γνωρίζει ποιες κινήσεις κάνει και με 

ποιον τρόπο τις κάνει. Ενώ αυτό μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικό, δεδομένου ότι οι 

περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουμε τι κάνουμε και πώς το κάνουμε, η κατάσταση 

γίνεται  προβληματική  για  όποιον  προσπαθεί  να  αλλάξει  ένα  σταθερό  πρότυπο, 

δηλαδή για να επανεκπαιδευτεί σε μια κίνηση (Goldfarb, 1994)

Πριν από την επανεκπαίδευση θα πρέπει να γνωρίζει συνειδητά τον τρόπο με 

τον οποίο εκτελούσε τη συγκεκριμένη κίνηση μέχρι τώρα, έτσι ώστε να καταλάβει τι 

πρέπει να αλλάξει. Σημαντικός παράγοντας αποτελεί επίσης και η γνώση του εύρους 

κίνησης της συγκεκριμένης άρθρωσης η οποία συμμετέχει στην κίνηση. Το άτομο 

πρέπει να μάθει όλες τις κινήσεις που μπορεί να κάνει η κάθε άρθρωση. Στη συνέχεια 

να  μάθει  τα  βασικά  στοιχεία  για  την  εκτέλεση  της  νέας  κίνησης  όπως,  για 

παράδειγμα, τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται και αλληλοεπηδρούν τα διάφορα 
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μέρη του σώματος για να γίνει μία κίνηση καθώς και τις δυνατότητες του ανθρώπινου 

σώματος (Goldfarb, 1994).

Ε.1. Συνήθεις Τραυματισμοί των Μουσικών και Αντιμετώπιση με Feldenkrais

Ο τρόπος που κινούμαστε επηρεάζει τη ζωή μας με σημαντικούς τρόπους. Οι 

συνήθειες  μας μπορούν να μας επιτρέπουν να κινούμαστε με μεγάλη ευκολία και 

άνεση.  Δυστυχώς,  τα  συνηθισμένα  πρότυπα  κίνησης  και  αντίληψης  μπορούν  να 

οδηγήσουν σε τραυματισμό και πόνο. Το Σύνδρομο Υπέρχρησης (Repetitive Strain 

Injury – RSI)  μπορεί  να  είναι  το  αποτέλεσμα που προκύπτει  από τον  τρόπο που 

κινούμαστε  (Smyth, 2007).

Στο Σύνδρομο  Υπέρχρησης,  οι  τραυματισμοί  εμφανίζονται  συνήθως  με  τη 

μορφή πόνου, κόπωσης ή αισθήματος βάρους ψυχρότητας, αδυναμίας, μουδιάσματος, 

φαγούρας και μείωσης της ιδιοδεκτικότητας στα χέρια, τους καρπούς, τους αγκώνες, 

τους βραχίονες, τους ώμους και το λαιμό. Τα σύνδρομα αυτά συνδέονται, συνήθως, 

με  δραστηριότητες  που  περιλαμβάνουν  επαναλαμβανόμενες  κινήσεις,  όπως  η 

πληκτρολόγηση, η χρήση των εργαλείων χειρός (ψαλίδια, μαχαίρια, πένσες, κόφτες 

καλωδίων, κλπ), η συναρμολόγηση, η παραγωγή ή η επεξεργασία εργασίας, καθώς 

και  η  επεξεργασία  κειμένου.  Μπορεί,  επίσης,  να  εμφανιστεί  και  στα  πόδια  (π.χ. 

μεταξύ των αθλητών και των ανθρώπων που χρησιμοποιούν εξοπλισμό με πεντάλ) 

(Smyth, 2007).

Το  Σύνδρομο  Υπέρχρησης  μερικές  φορές  αναφέρεται  και  με  γενικές 

ονομασίες,  όπως  RMS  (Repetitive Motion Syndromes –  επαναλαμβανόμενα 

σύνδρομα  κίνησης),  CTDs  (Cumulative Trauma Disorders –  συσσωρευμένοι 

τραυματισμοί)  ή  OOS  (Occupational Overuse Injuries –  επαγγελματικοί 
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τραυματισμοί κατάχρησης). Τέτοιες περιγραφές ήταν κοινές στην Αυστραλία και τη 

Σουηδία, τη δεκαετία του 1970 και 1980 (Smyth, 2007).

Οι τραυματισμοί μπορούν να ομαδοποιηθούν και να περιγραφούν με όρους 

συγκεκριμένων ιατρικών διαγνώσεων, όπως:

• τραυματισμός και φθορά στους μαλακούς ιστούς όπως οι τένοντες, οι σύνδεσμοι, 

κλπ. που οδηγεί σε χρόνια φλεγμονή των ιστών π.χ. τενοντίτιδα, τενοντοθυλακίτιδα 

και θυλακίτιδα (Smyth, 2007, Case, 1995).

• σύνδρομα συμπίεσης των νεύρων και των αιμοφόρων αγγείων από σφιχτούς μύες, 

τένοντες με φλεγμονή ή κοινών χώρων μεταξύ των οστικών δομών π.χ. σύνδρομο 

καρπιαίου σωλήνα, σύνδρομο θωρακικής εξόδου, αυχενικο-βραχιόνιο σύνδρομο κ.α 

(Smyth, 2007, Case, 1995).

•  διαταραχή  στο  νευρολογικό  έλεγχο  των  κινήσεων,  π.χ.  εστιακή  δυστονία  (FD) 

(Smyth, 2007).

• σύνδρομα χρόνιου πόνου (Smyth, 2007).

Η επαγγελματική βιβλιογραφία για την υγεία αναγνώρισε τις αιτίες αυτών των 

καταστάσεων, οι οποίες προκύπτουν από:

•  Γρήγορα  επαναλαμβανόμενες  κινήσεις  οδηγούν  σε  καταπόνηση  και  κόπωση 

συγκεκριμένων  ομάδων  μυών  και  στη  συνέχεια  χρησιμοποιούνται  και  άλλοι 

ακατάλληλοι μύες για να ολοκληρωθεί η εργασία (Smyth, 2007).

• Δόνηση (από πολύ μικρές δονήσεις, όπως είναι τα πληκτρολόγια των υπολογιστών, 

μέχρι μεγάλες, όπως κομπρεσέρ) (Smyth, 2007).

• Εργασία με ακατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας (αν η θερμοκρασία είναι πολύ 

χαμηλή, κάποιοι που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, κάποιοι που εργάζονται σε 

καταψύκτες, π.χ. στον κλάδο των τροφίμων) (Smyth, 2007).

•  Επίπονες  στάσεις  που  οφείλονται  στην  κακή  εργονομία,  τον  εξοπλισμό  ή  το 

σχεδιασμό των χώρων εργασίας (π.χ. το πιάνο ή το πληκτρολόγιο είναι πολύ ψηλά σε 

σχέση με το υπόλοιπο σώμα, εργασία με τα χέρια πάνω από το ύψος των ώμων, 

παίξιμο  ορισμένων  μουσικών  οργάνων  όπως  το  βιολί  ή  βιόλα).  Ακόμη  ένας 

παράγοντας είναι η έλλειψη γνώσης και εκπαίδευσης για το πώς να χρησιμοποιούμε 

τον εξοπλισμό για να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση (Smyth, 2007).

• Στατική φόρτιση: αυτή μπορεί να προκύψει από μη σωστές στάσεις του σώματος, 

αλλά  και  σε  πολλές  συνηθισμένες  θέσεις  σε  καθιστικά  επαγγέλματα.  Η  στατική 

φόρτιση συμβαίνει όταν η εργασία γίνεται χωρίς την κίνηση του σώματος, όπως η 

ανύψωση των χεριών πάνω από το ύψος του ώμου ή απλά την ανύψωση των χεριών 
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σε  ένα  πληκτρολόγιο.  Οι  μύες  παράγουν  υποπροϊόντα  της  μυϊκής  εργασίας  όπως 

γαλακτικό οξύ, χωρίς να υπάρχει κίνηση, η οποία θα βοηθούσε στο να ‘τραβήξει’ 

αυτά τα προϊόντα και να φέρει νέο, πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και οξυγονωμένο 

αίμα.  Στην  πραγματικότητα,  ο  σχεδιασμός  μηχανών  εργασίας  και  ο  τρόπος 

παραγωγής έχουν στόχο τη μείωση του αριθμού των κινήσεων για την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας, αλλά οι άνθρωποι κινδυνεύουν περισσότερο από τη στατική 

φόρτιση και τη φλεγμονή σε τένοντες (Smyth, 2007).

•  Πολλές  ώρες  εργασίας  με  ανεπαρκή  διαλείμματα  και  ανεπαρκή  χρόνο  για  να 

ξεκουραστούν και να ανακάμψουν οι μύες και το σώμα. Για παράδειγμα, η μελέτη 

για συναυλίες και εξετάσεις μουσικής, οι υπερωρίες και η εργασία στις νεοσύστατες 

εταιρείες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων, η στενή 

παρακολούθηση  από  τους  ανώτερους.  Όταν  δεν  υπάρχει  μεγάλη  ποικιλία 

δραστηριοτήτων  σε  μια  εργασία,  δημιουργούνται  πρόσθετες  απαιτήσεις  σε 

συγκεκριμένα μέρη του σώματος (Smyth, 2007).

•  Η γρήγορη εργασία,  η εργασία υπό πίεση χρόνου και η οικονομική πίεση είναι 

καθοριστικοί παράγοντες κινδύνου (Smyth, 2007).

• Το Σύνδρομο Υπέρχρησης συσχετίζεται με το επαγγελματικό άγχος και το άγχος 

της ζωής. Πεσμένο ηθικό στο χώρο εργασίας π.χ. κακή διαχείριση, ανασχηματισμός 

και απειλή απολύσεων. Η οικονομική ανασφάλεια, γενικά, είναι αγχωτική από μόνη 

της και συχνά τα άτομα αισθάνονται ότι πρέπει να διατηρήσουν την εργασία τους, 

αλλιώς  υπάρχει  ο  κίνδυνος  της  ανεργίας  και  της  φτώχειας.  Εν  τω  μεταξύ,  οι 

επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι νιώθουν συχνά την πίεση της οικονομικής 

κατάστασης να είναι αποκλειστικά στα χέρια τους (Smyth, 2007).

Στην πραγματικότητα,  πολλές  από αυτές  τις  καταστάσεις  αυτές  μπορεί  να 

συμβαίνουν  ταυτόχρονα  σε  κάποιον  που  υποφέρει  από  αυτά  τα  είδη  των 

τραυματισμών (Smyth, 2007).
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Κάποιοι συνήθεις τραυματισμοί των μουσικών είναι:

Ε.2. Πόνος στη Μέση και τον Αυχένα του Μουσικού 

Ο  πόνος  στη  μέση  και  τον  αυχένα  των  μουσικών  προκύπτει  λόγω  της 

πολύωρης μελέτης και της κακής στάσης του σώματος. Αν ο εγκέφαλος δεν μπορεί 

να προσαρμοστεί στην ταχύτητα που απαιτείται  για να παίξει  ο μουσικός και στη 

στάση του σώματος που πρέπει να έχει, το στρες που θα προκληθεί, θα δημιουργήσει 

δυσανάλογη φθορά σε διάφορα μέρη του σώματος. Η μέθοδος Feldenkrais μπορεί να 

βοηθήσει το σώμα να κάνει  τις κατάλληλες κινήσεις  για την ανακούφιση και την 

επίλυση του πόνου (http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  Pain  -  Injury  .  htm  ).

Ε.3. Πόνος στον Καρπό και Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα 

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και η τενοντίτιδα είναι πόνος στον καρπό. 

Αυτός προκαλείται από την κίνηση του καρπού σε μη βολικές θέσεις. Οι κατηγορίες 

των  μουσικών  που  υποφέρουν  πιο  πολύ  είναι  οι  πιανίστες,  οι  έγχορδοι  και  οι 

κρουστοί (http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  Pain  -  Injury  .  htm  ).

Ε.4. Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα (Carpal Tunnel Syndrome)

Ο καρπιαίος σωλήνας είναι η περιοχή του καρπού που περνάει το μέσο νεύρο 

στην  παλάμη.  Όταν  αυτή  η  περιοχή  έχει  φλεγμονή,  μπορεί  να  δημιουργήσει 

μούδιασμα,  φαγούρα,  πόνο  και  αδυναμία  στο  χέρι,  τα  δάκτυλα  και  τον  καρπό 

(http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  Pain  -  Injury  .  htm  ).

Ε.5. Τενοντίτιδα (Tendonitis)

Οι τένοντες είναι γερά πλέγματα ιστών που ενώνουν τους μύες με τα κόκαλα. 

Τενοντίτιδα είναι η φλεγμονή του τένοντα και προκαλείται είτε από κακή αιμάτωση 

του  τένοντα  ή  από  υπέρχρηση  (http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  Pain  -  

Injury  .  htm  ).

Ε.6. Σύνδρομο Θωρακικής Εξόδου (Thoracic Outlet Syndrome)

Όταν συστέλλονται οι μύες, που ενώνουν το κεφάλι με τον κορμό, μειώνουν 

την περιοχή της θωρακικής εξόδου και έτσι συμπιέζονται τα νεύρα και τα αιμοφόρα 

αγγεία που υπάρχουν εκεί. Τα συμπτώματα είναι πόνος, μούδιασμα, μυρμήγκιασμα 

και αδυναμία στο λαιμό, τον ώμο, το χέρι  και το αντιβράχιο.  Μέσω της μεθόδου 
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Feldenkrais,  μαθαίνει  το  άτομο  πώς  να  είναι  χαλαρό  σε  αυτό  το  σημείο 

(http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  Pain  -  Injury  .  htm  ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΜΑΘΗΜΑ FELDENKRAIS

Τα μαθήματα Feldenkrais συνήθως αποτελούνται από μια σειρά συνεδριών με 

επαγγελματία πρακτικό στη μέθοδο Feldenkrais.  Γίνονται  σε εβδομαδιαία βάση, και 

διαρκούν 45 με 60 λεπτά. Μπορούν να γίνουν ατομικά, ή ομαδικά, σε κλινική και σε 

ιατρείο  (http  ://  www  .  feldenkrais  -  exercises  .  com  /  feldenkrais  -  method  /  description   Goldfarb, 

1994).

Οι μαθητές φορούν φαρδιά, ελαφριά και άνετα ρούχα για να μην εμποδίζεται 

η κινητικότητα του σώματος. Με αυτόν τον τρόπο, επιτρέπεται η αυξημένη αντίληψη 

της  κιναισθησίας  και  του  συντονισμού  του  σώματος  μειώνοντας,  έτσι,  τον  πόνο 

(http  ://  www  .  moving  2  learn  .  gr  /  feldenkrais  .  html  ,  Λιακοπούλου,  2003,  Case,  1995, 

Feldenkrais, 1994, http  ://  en  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Feldenkrais  _  Method  ).

Στην αρχή, το μάθημα γίνεται σε επίπεδο αίσθησης και κίνησης. Αυτό είναι το 

επίπεδο στο οποίο μαθαίνονται  όλες  οι  δεξιότητες,  και  ιδιαίτερα της  προσωπικής 

έκφρασης, και στη συνέχεια βελτιώνεται κινητικά και όλη η καθημερινότητα. Στη 

μέθοδο, αναπτύσσεται ένας μεγάλος αριθμός πολύπλοκων τρόπων μάθησης για να 

μπορούν να γίνουν αλλαγές  σε οποιοδήποτε τρόπο κίνησης που πραγματοποιείται 

(Case, 1995).

Οι  περισσότερες  ασκήσεις  γίνονται  με  το  άτομο  ξαπλωμένο  στο  πάτωμα, 

επάνω  σε  ένα  χαλί  διότι  έτσι  το  σώμα  επηρεάζεται  λιγότερο  από  την  έλξη  της 

βαρύτητας.  Επιπλέον,  το  να  είναι  κάποιος  ξαπλωμένος  στο  πάτωμα,  μαθαίνει 

πληροφορίες  για  το  σώμα  του,  και  είναι  πιο  εύκολο  να  σταματήσει  τις  κακές 

συνήθειες. Υπάρχουν και ασκήσεις που γίνονται με τα άτομα καθιστά ή όρθια ή να 

κινούνται στο δωμάτιο ή να κάθονται σε ένα ειδικό χαμηλό τραπέζι (Λιακοπούλου, 

2003, Kanon, 2000, Feldenkrais, 1994).

Η μέθοδος Feldenkrais έχει δύο μορφές:

 Συνειδητοποίηση Μέσω Κίνησης (Αwareness Through Movement – ΑΤM)

 Λειτουργική Ολοκλήρωση (Functional Integration – FI)

Πολλά άτομα κάνουν μόνο τη μία μορφή της μεθόδου, ή άλλα συνδυάζουν 

και  τις  δύο. Και  οι δύο μορφές  ταιριάζουν πολύ καλά σε συνδυασμό γιατί  η  μία 

συμπληρώνει το αποτέλεσμα της άλλης. Και στις δύο μορφές η ποιότητα, ο χρόνος, η 

σειρά  και  οι  συνδυασμοί  των  κινήσεων  είναι  πολύ  σημαντικά.  Στην  αρχή  του 

μαθήματος  Feldenkrais διδάσκεται  το πώς να φανταστεί  κάποιος  τις  κινήσεις  που 
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είναι πολύ δύσκολο και αδύνατο να γίνουν αρχικά. Μετά από μια χρονική περίοδο 

μαθήματος με οποιοδήποτε τρόπο, το άτομο μαθαίνει  όλο και περισσότερα καθώς 

εμβαθύνει  στην κατανόηση του εαυτού του για το πώς το σώμα του κινείται  και 

αισθάνεται (Bach-y-Rita, 2007, Case, 1995).

Οι  εκπαιδευτές  Feldenkrais  ακολουθούν  ένα  εντατικό  και  εμπειρικό 

πρόγραμμα εκπαίδευσης που τους επιτρέπει  να διδάξουν “Συνειδητοποίηση Μέσω 

Κίνησης” και “Λειτουργική Ολοκλήρωση”. Η εκπαίδευση τους είναι τρία με τέσσερα 

χρόνια και πρέπει να συμπληρώσουν 740 έως 800 ώρες εκπαίδευσης και συνεχείς 

επιμορφώσεις. Μπορούν να διδάξουν τη μέθοδο μόνο αυτοί που είναι καταχωρημένοι 

σε επαγγελματικές λίστες και μόνο με άδεια της International Feldenkrais Federation.

Το επάγγελμα είναι αναγνωρισμένο σε όλο τον κόσμο 

(http  ://  www  .  moving  2  learn  .  gr  /  feldenkrais  1.  html  , Χάσμπαχ-Δούση, 2007, 

http  ://  www  .  feldenkrais  -  exercises  .  com  /  feldenkrais  -  method  /  description  ).

ΣΤ.1. Συνειδητοποίηση Μέσω Κίνησης (Awareness Through Movement – ATM)

Όπως  αναφέρει  ο  Στυλιανός  Κ.  Ρόσμπογλου  (2001):  “Η  συνειδητοποίηση 

μέσα  από  την  κίνηση αφορά  όλο  το  σώμα  και  δρα  θεραπευτικά  σαν  δευτερογενές  

αποτέλεσμα  της  αναδιοργάνωσης  όλου  του  αισθητικοκινητικού  συστήματος.  Επιδρά  

αυτόματα και στις υπόλοιπες λειτουργίες που καθορίζουν τη δράση του οργανισμού μας  

όπως η αίσθηση, το συναίσθημα και η σκέψη. Κάθε ενέργεια και δράση του ανθρώπου  

συμπεριλαμβάνει στοιχεία από τις λειτουργίες αυτές που είναι αλληλοεξαρτώμενες. Η  

διαδικασία της μάθησης που αρχίζει από την πρώτη μέρα στη ζωή μας, περιορίζει τις  
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λειτουργίες  αυτές κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μας προσαρμόσει  στις  απαιτήσεις του  

οικογενειακού  και  κοινωνικού  περιβάλλοντός  μας.  Απαγορεύσεις,  ηθική,  καλό  και  

κακό, σωστό και λάθος, σκοποί ξένοι προς τις εσωτερικές μας βιολογικές και ψυχικές  

ανάγκες,  περιορίζουν  την  ελευθερία  τόσο  της  κίνησης  όσο  και  της  αίσθησης,  των  

συναισθημάτων ή της σκέψης. Ο περιορισμός τους όμως κάθε άλλο παρά αυτονόητος  

είναι  για  τον  οργανισμό  μας,  ο  οποίος  με  αυτόν  τον  τρόπο  καταπιέζεται.  Όταν  η  

καταπίεση  και  οι  φόβοι,  από  τους  οποίους  αυτή  συνοδεύεται,  περιορίζουν  τις  

λειτουργίες του οργανισμού πέρα από ένα ανεκτό μέτρο, η ζωή μας γίνεται δυσάρεστη,  

υποφέρουμε και αρρωσταίνουμε. Επαναφέροντας τη χαμένη κινητικότητα, η μέθοδος  

Feldenkrais  εφάπτεται  μεθόδων  ψυχοθεραπευτικών,  οι  οποίες  επιδιώκουν  την  

απελευθέρωση  των  αισθήσεων,  των  συναισθημάτων  και  της  σκέψης  από  τις  

καταπιεστικές  απωθήσεις  της  διαδικασίας  της  μάθησης,  δηλαδή  των  σχέσεων  της  

πρώιμης παιδικής ηλικίας.”

Η Συνειδητοποίηση Μέσω Κίνησης (Αwareness Through Movement – ΑΤM) 

είναι ομαδικό μάθημα, αλλά μπορεί να γίνει και ατομικό.  Επίσης, πολλά μαθήματα 

είναι διαθέσιμα σε κασέτες και μπορεί να γίνει εξάσκηση και στο σπίτι (Τσιάτσιου, 

2010,  Ρόσμπογλου,  2008,  Smyth,  2007,  Davis,  2004, Λιακοπούλου,  2003,  Brody, 

1998, Case, 1995, Feldenkrais, 1994, http  ://  feldenkraismethod  .  gr  /  feldenkrais  .  html  ).

Το μάθημα περιλαμβάνει:

• Πηγαίνοντας πίσω στα βασικά, μάθημα από το βιβλίο “Συνειδητοποίηση Δια 

Μέσου της Κίνησης” του Feldenkrais.

• Λογική,  αίσθημα, αίσθηση  (Senses,  Sensing,  Sensation):  Μαθαίνουμε  τον 

κόσμο με όλες τις αισθήσεις μας.

• Χέρια σε κίνηση: χρησιμοποιούμε συνεχώς τα χέρια μας, αλλά δεν τα δίνουμε 

ιδιαίτερη  προσοχή.  Στο  μάθημα  μαθαίνουμε  μοναδικούς  και  εκφραστικούς 

τρόπους να τα χρησιμοποιούμε.  Μελετούμε την περιπλοκότητα των χεριών 

όταν κινούνται. Έχουμε εμπειρία του πώς αυτά συνδέουν και εκφράζουν τον 

εαυτό μας (Amburgh, 2007).

Στα  μαθήματα  Συνειδητοποίησης  Μέσω Κίνησης,  ο  δάσκαλος  δεν  αγγίζει 

τους μαθητές,  δίνει  προφορικές  εντολές  και οι μαθητές κάνουν τις κινήσεις  μόνοι 

τους.  Οι  εντολές  αυτές  έχουν  σχεδιαστεί  έτσι,  για  να  αναβιώσει  η  αισθητηριακή 

οξύτητα και να βελτιωθεί η ευκολία και η χάρη στην κίνηση (Ρόσμπογλου, 2008, 
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Smyth,  2007,  Davis,  2004, Λιακοπούλου,  2003,  Case,  1995,  Feldenkrais,  1994, 

http://www.moving2learn.gr/feldenkrais.html, 

http  ://  www  .  worldlingo  .  com  /  ma  /  enwiki  /  el  /  Feldenkrais  _  Method  ).

Πώς  μαθαίνουμε  σε  ένα  μάθημα  Συνειδητοποίησης  Μέσω  Κίνησης:  τα 

μαθήματα:

1. Χρησιμοποιούν  αργή,  απαλή  κίνηση  και  κατευθύνουν  τους  μαθητές  να 

κινούνται  μέσα  στα  όρια  ασφαλείας  για  την  αποφυγή  πόνου  και  κούρασης. 

Αποτελούνται  από  αργές,  άνετες,  εύκολες,  μικρές  και  ακριβείς  κινήσεις 

συγκεκριμένων  περιοχών  του  σώματος,  κεφάλι,  χέρια,  κ.λπ.,  που  σταδιακά 

εξελίσσονται  σε  μεγαλύτερες,  πιο  πολύπλοκες  και  με  μεγαλύτερο  εύρος  τροχιάς, 

επιτρέποντας στο άτομο να έχει μεγαλύτερη ευκολία κινήσεων, αυξημένη αίσθηση 

ζωτικότητας και να γίνει ευαίσθητο σε κινήσεις και θέσεις (πώς κινούνται συγχρόνως 

τα διάφορα μέλη του σώματος).  Πολλές  από τις  ασκήσεις  βασίζονται  σε βασικές 

κινήσεις  και  συνήθεις  λειτουργικές  δραστηριότητες  (πλησίασμα,  όρθια  στάση, 

καθιστή  στάση,  να  κοιτάς  πίσω από  τον  εαυτό  σου  κ.λ.π.),  άλλες  βασίζονται  σε 

μεμονωμένα τμήματα του σώματος και είναι περισσότερο θεωρητικές εξερευνήσεις 

των αρθρώσεων, των μυών και των ορθοστατικών σχέσεων. Μπορεί να ενσωματωθεί, 

επίσης  και  νοερή  απεικόνιση.  Οι  ασκήσεις  αυτές  προάγουν  τη  μυϊκή  χαλάρωση, 

χωρίς να καταβάλλεται περιττή προσπάθεια, είναι μέσα στα όρια της “εύκολης και 

άνετης” κίνησης για τον καθένα και επιτρέπουν την αλλαγή της στάσης του ατόμου 

μέσω  ενός  νέου  και  περισσότερο  σωστού  κινητικού  προτύπου  (Τσιάτσιου,  2010, 

Ρόσμπογλου,  2008,  Amburgh,  2007,  Λιακοπούλου,  2003,  Kanon,  2000, 

http  ://  www  .  feldenkrais  -  exercises  .  com  /  feldenkrais  -  method  /  description  ).

2. Προσανατολίζουν  στη  διαδικασία  της  μάθησης  και  πράξης  και  όχι  στην 

επίτευξη ενός στόχου (Amburgh, 2007).

3. Ευαισθητοποιούν στις διαφορές των αισθήσεων και βοηθούν τους μαθητές να 

αντιληφθούν όλα τα διασυνδεδεμένα πρότυπα κίνησης. Τα μαθήματα έχουν σκοπό να 

παρέχουν  συγκεκριμένες  κατευθύνσεις  για  τη  συνειδητοποίηση  και  να  μάθουν  οι 

άνθρωποι για τη φυσική εμπειρία που συνδέεται με τις κινήσεις. Ασχολούμαστε με το 

πώς αισθανόμαστε τις κινήσεις, όπως: η άνεση, η ευκολία και η ομαλότητα, η κίνηση 

διαφορετικών μερών του σώματος μας και  η σχέση μεταξύ αυτών,  πώς το βάρος 

μετατοπίζεται  σε  σχέση με  το  περιβάλλον.  Μαθαίνοντας  να  παρακολουθούμε,  να 

συγκεντρωνόμαστε, να παρατηρούμε, να αισθανόμαστε, να αντιλαμβανόμαστε και να 

εξερευνούμε τον εαυτό μας εσωτερικά, μπορούμε να καταλάβουμε τις συνήθειες της 
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κίνησης μας, τις λεπτομέρειες του μηχανισμού του σώματος, με ποιες κινήσεις το 

σώμα μας είναι πιο χαλαρό και στο εξής να τις χρησιμοποιούμε και να διαπιστώνουμε 

την ποιότητα αυτών των αλλαγών στο σώμα μας. Η ικανότητα να ξέρουμε τι κάνουμε 

με  όποιον  τρόπο  και  να  το  κάνουμε,  είναι  η  βάση  της  συνειδητοποίησης.  Ο 

Feldenkrais  δίδαξε  ότι  οι  αλλαγές  στην  ικανότητα  μας  να  κινούμαστε  είναι 

απαραίτητες  αλλαγές  στη  συνειδητή  αντίληψη  του  εαυτού  μας  (Wiin,  2008, 

Amburgh,  2007,  Smyth,  2007,  Brody,  1998,  Duke,  1990,  http  ://  www  .  feldenkrais  -  

exercises  .  com  /  feldenkrais  -  method  /  description  , 

http  ://  en  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Feldenkrais  _  Method  ).

Τα  μαθήματα  έχουν  σημαντικό  θετικό  αντίκτυπο  στην  ικανότητα  μας  να 

ενεργούμε με ακρίβεια, δύναμη και αυθορμητισμό. Βελτιώνουν πολύ την ικανότητα 

μας  να  μάθουμε.  Με  τη  συμμετοχή  ολόκληρου  του  ατόμου,  του  νευρικού 

συστήματος,  του  μυϊκού  συστήματος,  καθώς  και  του  σκελετού  σε  αρμονική  και 

συγκεντρωμένη κίνηση, τα μαθήματα γίνονται εύκολα, ευχάριστα και διασκεδαστικά. 

Ο στόχος είναι για προσωπικό όφελος του ατόμου, είτε πρόκειται για τραυματισμό ή 

πόνο, ή για βελτίωση της φυσικής ικανότητας, ή για να κατανοήσει βαθύτερα τον 

εαυτό  του  σε  σχέση  με  το  παρελθόν  του  και  παρούσα  ζωή 

(http  ://  www  .  feldnet  .  com  /  FELDENKRAISMETHOD  /  tabid  /53/  Default  .  aspx  ).

Τα μαθήματα είναι προσεκτικά σχεδιασμένα έτσι ώστε να ακολουθούν αυτό 

που ισχύει, για το πώς ο εγκέφαλος οργανώνει την κίνηση και τη μάθηση. Ανάμεσα 

στις βασικές θεωρήσεις, είναι η ποιότητα των κινήσεων, το κατάλληλο βάδισμα για 

να επιτρέπει την αντίληψη της λεπτομέρειας, και μια πολύ ακριβής και συγκεκριμένη 

σειρά  κινήσεων.  Οι  κινήσεις  δημιουργούν  αίσθηση.  Το  νευρικό  σύστημα 

αντιλαμβάνεται  την  αίσθηση  και  αυτό  είναι  η  πρωταρχική  μορφή  της 

συνειδητοποίησης.  Το  νευρικό  σύστημα  κάνει,  επίσης,  αυτόματα  χρήση  της 

αίσθησης,  εφόσον δημιουργείται  κάτω από τις  κατάλληλες  συνθήκες  για να κάνει 

αλλαγές στον τρόπο που κινούμαστε (Case, 1995).

Μπορεί, για παράδειγμα, να περάσουν 45 λεπτά σε ένα μάθημα εξερευνώντας 

τις βασικές αρχές του ρολαρίσματος στο πάτωμα. Τώρα, οι περισσότεροι άνθρωποι 

ξέρουν ήδη πώς να κυλιστούν στο πάτωμα. Ωστόσο, μαθαίνοντας την κίνηση με κάθε 

λεπτομέρεια  και  αισθανόμενοι  συγκεκριμένα  τη  συμμετοχή  της  λεκάνης,  του 

θώρακα, της κοιλιάς, των χεριών, του κεφαλιού, του αυχένα, της πλάτης, και τους 

συνδυασμούς  τους,  για  να  γίνει  μία  πραγματικά  αβίαστο  και  απλό  το  κύλισμα, 

διαπιστώνουμε  ότι  υπάρχει  μια  σημαντική  γνώση  με  σκοπό  την  αύξηση  της 
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αποδοτικότητας  και  της  ευκολίας.  Και  το  πιο  σημαντικό  είναι  ότι  αυτή  η  γνώση 

γενικεύεται και σε άλλες δραστηριότητες (Case, 1995).

4. Επιτρέπουν στο μαθητή να βρει το δικό του τρόπο στο μάθημα. Παρόλο που, 

συνήθως, το μάθημα είναι ομαδικό, δεν υπάρχει η έννοια του σωστού-λάθους, διότι 

το κάθε άτομο μπορεί να συνειδητοποιήσει το σώμα του και να ανακαλύψει  νέες 

δυνατότητες κίνησης. Το αποτέλεσμα είναι οι κινήσεις να γίνονται πιο εύκολα και 

‘οικονομικά’, να χαλαρώνουν οι μύες και η αίσθηση του σώματος και της στάσης να 

βελτιώνεται. Χτίζονται νέες δεξιότητες με ευκολία, αρχίζοντας με το βασικό, το τι 

μπορεί ο κάθε μαθητής να κάνει καλά. Οι ιδέες της ανεπάρκειας και της ατέλειας 

ελαχιστοποιούνται έχοντας ως επίκεντρο τις δυνάμεις του μαθητή (Amburgh, 2007, 

Χάσμπαχ-Δούση, 2007, http://www.feldenkraisformusicians.com/improving.htm).

Ορισμένες  κινήσεις  του  μαθήματος  συνειδητοποίησης  μπορεί  να 

αντιμετωπισθούν ως κλίμακες και σπουδές, ή και άλλα βασικά μουσικά στοιχεία, τα 

οποία οι μουσικοί αν θέλουν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν στη συναυλία, αλλά 

συνήθως  χρησιμοποιούνται  για  την  εξάσκηση  τους  στο  όργανο.  Στην  περίπτωση 

αυτή, ωστόσο, το όργανο που πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε είναι ο εαυτός 

μας. Για τους μουσικούς, ο «εαυτός» τους είναι το «όργανο που παίζει το μουσικό 

όργανο» (Case, 1995).

Υπάρχει  μεγάλη  ποικιλία  μαθημάτων  Συνειδητοποίησης  Μέσω  Κίνησης. 

Ποικίλουν σε δυσκολία και πολυπλοκότητα για όλα τα επίπεδα ικανότητας κίνησης. 

Κάποια επικεντρώνονται σε πολύ μικρές κινήσεις που αφορούν τα χέρια ή τα μάτια ή 

ακόμα και τα χείλη, το λαιμό και το ‘μηχανισμό’ της αναπνοής. Άλλα έχουν πολύ 

μεγάλες κινήσεις όπως ο χορός και ο αθλητισμός (Amburgh, 2007, Case, 1995).

Ο Moshe Feldenkrais έλεγε συχνά:  “Αν ξέρετε τι κάνετε, μπορείτε να κάνετε  

ό,τι θέλετε.” Θα ήταν αδύνατο να ξέρουμε τι κάνει το κάθε μέρος του σώματος μας 

κάθε στιγμή, αλλά ανακαλύπτοντας την ικανότητα να μεταφέρουμε την προσοχή μας 

από το ένα μέρος του σώματος σε άλλο, είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να 

ανακαλύψουμε το πώς κινούμαστε, και με ποιο τρόπο θα μπορούμε να κινούμαστε 

καλύτερα.  Επίσης,  βελτιώνεται  η  ικανότητα  μας  να  κινούμε  διάφορα  μέρη  του 

σώματος μας ταυτόχρονα και αβίαστα. Έτσι, δημιουργούμε νέες συνήθειες κίνησης 

που θα τις έχουμε σε όλη μας τη ζωή. Καθώς αισθανόμαστε τι είναι άνετο για εμάς,  

μπορεί  να  μας  βοηθήσει  να  κάνουμε  την  καλύτερη  χρήση  του  εργονομικού 

εξοπλισμού - να δημιουργήσουμε το χώρο εργασίας μας έτσι ώστε να ταιριάζει στις 

δικές μας ανάγκες και να το αλλάζουμε, όταν χρειάζεται. Επίσης, στην καθημερινή 
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μας ζωή, είναι πολύ χρήσιμο να μπορούμε να αισθανόμαστε αμέσως πότε είμαστε 

κουρασμένοι, και, αν γίνεται, να αλλάζουμε αμέσως τη θέση ή τη δραστηριότητα μας, 

να  επιβραδύνουμε  λίγο,  ή  να  κάνουμε  ένα  διάλειμμα  (http  ://  www  .  feldenkrais  -  

exercises  .  com  /  feldenkrais  -  method  /  description  ,  Wiin,  2008,  Amburgh,  2007,  Smyth, 

2007, Brody, 1998, Duke, 1990, http://www.moving2learn.gr/feldenkrais1.html).

Σε ένα άλλο επίπεδο, για να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις μιας απαιτητικής 

δουλειάς απαιτείται μία επαρκής ανάπαυση. Αν ακούμε το σώμα μας, αυτό μπορεί να 

μας βοηθήσει  να καταλάβουμε αν ξεκουραζόμαστε ή κοιμόμαστε  αρκετά  (Smyth, 

2007).

ΣΤ.2. Λειτουργική Ολοκλήρωση (Functional Intergration – FI)

Όπως  αναφέρει  ο  Στυλιανός  Κ.  Ρόσμπογλου  (2001):  “Η  λειτουργική  

ολοκλήρωση έχει σαν στόχο να συνθέσει τα επί μέρους στοιχεία των κινητικών μας  

προτύπων, ώστε αυτά να κατανοηθούν από το ‘πανέξυπνο’ νευρικό μας σύστημα και να  

ενσωματωθούν σαν φυσιολογικά πρότυπα κίνησης στην καθημερινή μας πρακτική.”

Η  Λειτουργική  Ολοκλήρωση  (Functional  Integration  –  FI)  είναι  ατομική 

συνεδρία  και  προσαρμόζεται  σε  συγκεκριμένες  ανάγκες  και  προσωπικές 

ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου (έχει μεγαλύτερο βαθμό εξειδίκευσης), ή μπορεί να 

είναι σε πιο σφαιρικό πεδίο (Τσιάτσιου, 2010, Smyth, 2007, Χάσμπαχ-Δούση, 2007, 

Davis,  2004, Λιακοπούλου,  2003,  Brody,  1998,  Case,  1995, 

http  ://  en  .  wikipedia  .  org  /  wiki  /  Feldenkrais  _  Method  ).

Στην αρχή της πρώτης συνεδρίας με ένα νέο μαθητή, διευκρινίζεται τι είναι 

αυτό που χρειάζεται και θέλει. Μερικές φορές οι άνθρωποι θέλουν ανακούφιση από 

τον πόνο, μερικές φορές αύξηση της ευελιξίας,  της ταχύτητας ή του συντονισμού. 
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Συχνά,  έρχονται  απλά  για  να  απαλλαγούν  από  τον  πόνο  και  να  συνεχίσουν  τα 

μαθήματα επειδή θεωρούν ότι βελτιώνονται στις επιδόσεις τους σε έναν τομέα που 

είναι σημαντικός ή και ευχάριστος (Ρόσμπογλου, 2008, Case, 1995).

Αν  κάποιος  αισθάνεται  πόνο  ή  αδικαιολόγητη  κόπωση,  πρέπει  πρώτα  να 

προσδιοριστούν ποια τμήματα του σώματος, για παράδειγμα η μέση της πλάτης, η 

χαμηλή  πλάτη,  οι  ώμοι,  η  βάση  του  λαιμού,  κλπ.  πιέζονται  ασυνείδητα  ή 

παρακρατούνται από την όλη λειτουργία του σώματος (Case, 1995).

Μόλις αναγνωριστεί αυτό που θέλει ο μαθητής, ο καθηγητής εξετάζει οπτικά 

και με πολύ απαλό άγγιγμα για να αναλύσει και να διευκρινίσει, για παράδειγμα, τη 

σχέση ανάμεσα στον αυχένα και το κεφάλι,  τους ώμους και τους βραχίονες,  τους 

βραχίονες  και  τα  χέρια,  ή  άλλες  ιδιαιτερότητες.  Στην  αρχή,  τον  εξετάζει  για  να 

ανακαλύψει πώς ακριβώς οργανώνονται τόσο εσωτερικά όσο και σε σχέση με τον 

εξωτερικό κόσμο. Όσον αφορά στην εσωτερική οργάνωση, παρατηρούνται πράγματα 

όπως,  “Πώς  αναπνέει  το  άτομο;  Πώς  κάθεται,  στέκεται  και  κινείται;  Πώς 

χρησιμοποιεί τους μύες για να ανταποκρίνεται σε συναισθηματικές αλλαγές; Ποιες 

είναι οι συνήθειες οι οποίες προκαλούν την κατάχρηση; Ποιες είναι οι συνήθειες της 

συναισθηματικής έκφρασης/καταστολής;”. Όσον αφορά στην οργάνωση σε σχέση με 

το εξωτερικό κόσμο, παρατηρούνται πράγματα όπως, “Πώς το άτομο αυτό ξεκινάει 

και εκτελεί μία απλή ή σύνθετη κίνηση;” Αυτή η διαμόρφωση της σχέσης με τον 

εαυτό του και με το άμεσο περιβάλλον είναι η πρωταρχική ανθρώπινη λειτουργία. Αν 

και είναι πολύ πολύπλοκο, είναι πολύ βασικό το πόσο καλά μπορούμε να κάνουμε 

σχεδόν τα πάντα, το οποίο, θεωρείται δεδομένο. Οι διαδικασίες αυτές γίνονται τόσο 

απλά, όπως ο αέρας που αναπνέουμε και τόσο σταθερά, που δεν τις παρατηρούμε, 

μέχρι εμείς οι ίδιοι να βλάψουμε τους εαυτούς μας (Case, 1995).

Στη συνέχεια, ο καθηγητής ζητά από το μαθητή να καθίσει ή να ξαπλώσει σε 

ένα ειδικό χαμηλό τραπέζι, ή να είναι όρθιος, και τότε ξεκινάει να τον κινεί μέσω της 

αφής και του αγγίγματος με πολύ απαλές, ακριβείς και με μικρές ή μεγάλες κινήσεις. 

Ο μαθητής δε συμμετέχει ενεργά στην κίνηση, αλλά την αντιλαμβάνεται με την αφή 

του δασκάλου. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει να συνειδητοποιεί τις προσωπικές του 

συνήθειες, και του προτείνονται νέοι τρόποι κίνησης για να μπορέσει να νιώσει τις 

συνδέσεις  μεταξύ  των  διαφόρων  τμημάτων  του  σώματος,  και  να  αποβάλλει  τη 

δυσφορία ή τον πόνο.  Επίσης,  μέσω της  ακρίβειας  της  αφής και  της  κίνησης,  το 

άτομο μαθαίνει πώς να αποβάλει την υπερβολική προσπάθεια για κίνηση και έτσι να 

κινείται πιο ελεύθερα και εύκολα (Τσιάτσιου, 2010, Ρόσμπογλου, 2008, Smyth, 2007, 
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2007,  Λιακοπούλου,  2003,  Brody,  1998,  Case,  1995,  Feldenkrais,  1994, 

http://www.moving2learn.gr/feldenkrais1.html).

Η άμεση αυτή επαφή δεν είναι μηχανική ή διορθωτική, αλλά ενημερωτική και 

εκπαιδευτική. Έχει επικοινωνιακό χαρακτήρα και δίνει στο μαθητή την ευκαιρία να 

παρατηρήσει με κάθε λεπτομέρεια την κίνηση. Επιπλέον, διευρύνεται η αυτοεικόνα 

του ατόμου μέσα από μια σειρά κινήσεων που εφιστούν την προσοχή σε τμήματα του 

σώματος που δεν συμμετέχουν σε λειτουργικές πράξεις  (Λιακοπούλου, 2003, Case, 

1995,  Feldenkrais,  1994, http://www.feldenkrais-exercises.com/feldenkrais-

method/description, http://en.wikipedia.org/wiki/Feldenkrais_Method).

Η διαδικασία αυτή είναι για να δημιουργηθεί η αίσθηση της φυσικής αλλαγής 

η οποία παραλαμβάνεται και χρησιμοποιείται από το νευρικό σύστημα του ανθρώπου 

ως πληροφορίες, και έτσι οδηγείται στη συνειδητοποίηση νέων τρόπων λειτουργίας. 

Οι κινήσεις που διδάσκονται, διεγείρουν τον εγκέφαλο για να εκτελέσει κατάλληλα 

κινητικά  πρότυπα  κάθε  φορά.  Δημιουργούμε  πληροφορίες  τέτοιου  είδους  και 

ποιότητας,  οι  οποίες  μπορούν  να  τροποποιήσουν  τον  τρόπο  με  τον  οποίο 

οργανώνουμε  την  κίνηση  μας.  Το  αποτέλεσμα  είναι  η  βελτίωση  προς  το 

αποτελεσματικότερο  των  ψυχοσωματικών  λειτουργιών,  γενικότερα  (Λιακοπούλου, 

2003, Case, 1995).

Οι αλλαγές στη στάση και την κίνηση, η χαλάρωση των μυϊκών εντάσεων και 

η  ευεξία  είναι  αποτελέσματα  που  γίνονται  αισθητά  από  το  τέλος  της  πρώτης 

συνεδρίας  ακόμη.  Ενώ φαίνεται  απλό,  συχνά έχει  σημαντικά  αποτελέσματα  στον 

τρόπο  που  οι  άνθρωποι  αισθάνονται  και  στις  ικανότητες  τους  να  κινούνται 

(Χάσμπαχ-Δούση, 2007, Case, 1995).

Με τον καιρό, τα μαθήματα γίνονται πιο σύνθετα. Θα μπορούσε ο καθηγητής, 

για παράδειγμα, να ενσωματώσει τη λειτουργία των μεγάλων μυών της λεκάνης και 

του κορμού μέσω των δομών των ποδιών και των μπράτσων για τη λειτουργία των 

χεριών, για τη λειτουργία των ποδιών, τα μάτια και το κεφάλι. Κατόπιν, η γνώση 

αυτή μπαίνει σε εφαρμογή σε καθημερινές δραστηριότητες. Δουλεύεται η αρμονία 

πάνω  στις  κινήσεις  της  καθημερινότητας  μας:  στο  περπάτημα,  στην  όρθια  και 

καθιστή στάση, στο σκύψιμο, στο πιάσιμο, στην εργασία μπροστά στον υπολογιστή, 

στην ελευθερία της αναπνοής, σε ένα μουσικό όργανο, στο χορό κλπ. (Τσιάτσιου, 

2010, Case, 1995, Duke, 1990, http://www.moving2learn.gr/feldenkrais1.html).
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Πιο συγκεκριμένα, για τους μουσικούς, τα μαθήματα σχεδιάζονται με τέτοιο 

τρόπο, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορούν να ενσωματώσουν πλήρως όλα τα μέρη του 

σώματος  στο  παίξιμο,  μέσα σε  ένα  μη  λεκτικό  ή  κιναισθητικό  επίπεδο.  Όταν  το 

παίξιμο γίνεται με ομοιόμορφη χρήση των μυϊκών ομάδων κατανεμημένων σε όλο το 

σώμα, το άγχος και η πίεση μειώνονται. Η ανάπαυση είναι απαραίτητη για να μπορεί 

να αποκατασταθεί η βλάβη που έχει γίνει στους ιστούς. (Case, 1995).

55



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ FELDENKRAIS

Η προετοιμασία πριν από το πρόγραμμα άσκησης:

Σταθείτε όρθιοι και αφουγκραστείτε το σώμα σας. Πώς κατανέμεται το βάρος 

στα πέλματά σας; Πέφτει περισσότερο στα δάχτυλα ή στις φτέρνες σας; Είναι οι ώμοι 

σας στο ίδιο επίπεδο ή ο ένας ψηλότερα από τον άλλον; Μήπως το κεφάλι σας γέρνει 

από τη μια ή την άλλη πλευρά; Πού εντοπίζετε την αναπνοή σας; Ψηλά στο στήθος ή 

χαμηλά στην κοιλιά; Συγκρατήστε τις απαντήσεις που δίνετε στον εαυτό σας, γιατί θα 

σας χρησιμεύσουν ως μέτρο σύγκρισης για τις αλλαγές. Δύο ή τρεις φορές κατά τη 

διάρκεια της άσκησης, θυμηθείτε να αναρωτηθείτε αν κάτι στη στάση σας φαίνεται 

να αλλάζει.

Ασκήσεις:

Καθίστε αναπαυτικά σε μια καρέκλα, (αρχικά χωρίς το μουσικό όργανο σας). 

Νιώστε τα δύο οστά της λεκάνης με τα οποία καθόμαστε στην καρέκλα και αρχίστε 

να αισθάνεστε την κεντρική «γραμμή» της σπονδυλικής σας στήλης, καθώς και τις 

γραμμές των χεριών και των ποδιών σας. Αισθανθείτε τον εαυτό σας σαν ένα ραβδί 

που  αποτελείται  από  τη  γραμμή  της  σπονδυλικής  στήλης  να  ανεβαίνει  από  την 

καρέκλα, και τις τέσσερις γραμμές των ποδιών και των χεριών σας να επεκτείνονται 

προς τα έξω (Reed, 2005).

Τώρα καθίστε με το όργανο σας και αισθανθείτε τη σχέση του οργάνου σε 

αυτήν την εικόνα που είχατε από τις πέντε συνδεδεμένες γραμμές της σπονδυλικής 

στήλης, των χεριών, και των ποδιών σας (Reed, 2005).

Οι ασκήσεις που χρησιμοποιούνται από τη μέθοδο Feldenkrais μπορεί να λέει 

στα  άτομα  να  ξαπλώνουν  ανάσκελα,  να  αναπτύξουν  τη  συνειδητοποίηση  και  να 

προσπαθήσουν να καταλάβουν ποια πλευρά του σώματος είναι  πιο σφιγμένη,  στη 

συνέχεια, λυγίζουμε ένα γόνατο κάθε φορά, και πιέζουμε κάθε πόδι στο πάτωμα έτσι 

ώστε να σηκωθούν λίγο οι γοφοί (http  ://  www  .  feldenkrais  -  exercises  .  com  /  feldenkrais  -  

method  /  description  )

Σταθείτε σε όρθια θέση έτσι ώστε οι ώμοι να είναι ευθυγραμμισμένοι προς τα 

εμπρός, και στρέψτε το κεφάλι σας όσο μπορείτε προς τα δεξιά.  Παρατηρείστε τι 

μπορείτε να δείτε από αυτήν την πλευρά.
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Επιστρέψτε μπροστά.

Στη  συνέχεια,  φανταστείτε  τον  εαυτό σας  να είναι  σε θέση να  γυρίσει  το 

κεφάλι πολύ πιο μακριά προς τα δεξιά σε σχέση με πριν.

Τώρα, χωρίς να κινήσετε οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος σας, γυρίστε 

το  κεφάλι  σας  όσο  μπορείτε  προς  τα  δεξιά.  Οι  περισσότεροι  άνθρωποι  θα 

παρατηρήσουν  ότι  μπορεί  να  κινηθεί  πολύ  μακρύτερα,  από  το  σημείο  που  είχαν 

φανταστεί (http  ://  www  .  feldenkrais  -  exercises  .  com  /  feldenkrais  -  method  /  description  ).

Εάν δεν θέλουμε να πονάει η πλάτη μας, θα πρέπει να μάθουμε ότι αν τα 

πόδια μας είναι ακουμπισμένα στο πάτωμα και ακριβώς κάτω από τα γόνατα, τότε 

λεκάνη μας μπορεί να κυλήσει προς τα εμπρός και έτσι μπορούμε να καθόμαστε πιο 

άνετα και για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους (Spire, 2005).

Το πέλμα μας συνδέονται με το υπόλοιπο πόδι και τη λεκάνη.

Κινήστε τη λεκάνη μας προς τα εμπρός,  ψηλώστε όσο πιο πολύ μπορείτε, 

ελάτε στο πλήρες ύψος σας και στη συνέχεια γείρετε πάλι προς τα πίσω. Πηγαίνετε 

εμπρός και πίσω ξανά, μέχρι να γίνει οικείο και εύκολο να το εκτελέσετε (Spire, 

2005).

Είναι  καλό  να  σταματάμε  και  να  ξεκουραζόμαστε  για  λίγο,  διότι  έτσι 

μπορούμε να αισθανθούμε πώς καθόμαστε και πώς αναπνέουμε. Η ξεκούραση είναι 

σημαντική  διότι  ο  εγκέφαλος  και  το  νευρικό  σύστημα  μπορεί  να  παρατηρήσει-

αντιληφθεί τις αλλαγές, και να τις ενσωματώσει στις κινήσεις του (Spire, 2005).

Γυρίστε  το κεφάλι  σας προς τα δεξιά και  στη συνέχεια  προς τα αριστερά. 

Έπειτα,  γυρίστε  το κεφάλι  σας  προς την ευκολότερη για εσάς πλευρά (π.χ.  δεξιά 

πλευρά), μερικές φορές, και στη συνέχεια γυρίστε το κεφάλι του προς τα δεξιά και 

κοιτάξτε με τα μάτια σας προς τα αριστερά, ταυτόχρονα (για να διαφοροποιήσετε τις 

δύο κινήσεις) (Spire, 2005).

Με  την  έννοια  ότι,  εφόσον  η  κίνηση  πραγματοποιείται  στον  εγκέφαλο, 

μπορούμε να μάθουμε να κάνουμε την κίνηση της στροφής του κεφαλιού προς τα 

αριστερά μόνο με τη φαντασία μας. Μετά από λίγα λεπτά εξάσκησης, μπορούμε να 

το στρέψουμε προς τα αριστερά και τα δεξιά με την ίδια ευκολία (Spire, 2005).
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Στα  τα  μαθήματα,  μελετούμε  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  τα  δάχτυλα  και  η 

παλάμη συνδέονται με τα χέρια, τους ώμους, ακόμη και τη λεκάνη και τα πόδια, και 

το  αντίστροφο.  Η  λεκάνη  κινείται  γύρω  από  ένα  φανταστικό  ρολόι.  Καθώς 

μετακινούμαστε από τις ‘έξι’ μέχρι τις ‘δώδεκα’, θα αρχίσουμε να παρατηρούμε ότι 

και άλλα μέρη του σώματος μας συμμετέχουν στην κίνηση, καθώς, επίσης, και όταν 

κινούμαστε  από  τις  ‘τρεις’  μέχρι  τις  ‘έξι’  και  ανακαλύπτουμε  μια  άλλη  σειρά 

κινήσεων, και ούτω καθεξής. Σιγά-σιγά, θα αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε πότε δεν 

επιτρέπουμε  στον  εαυτό  μας  να  κινηθεί,  και  πότε  του  επιτρέπουμε.  Το  να 

συνειδητοποιήσουμε  αυτές  τις  διαφορές  είναι  μία  από  τις  κύριες  λειτουργίες  της 

μεθόδου Feldenkrais. Ο εγκέφαλος μας είναι σχεδιασμένος για να παρατηρούμε τις 

διαφορές και να ανακαλύπτουμε νέες μορφές κίνησης για να κάνουμε τις κινήσεις 

μας πιο εύκολες και πιο αποτελεσματικές (Goldberg, 2005).

Επίσης, να ενθαρρύνουμε τον μαθητή να κάνει σκόπιμα λάθη, απλά για να 

προσπαθήσει να παίζει χωρίς την πίεση της παράστασης ή να σκέφτεται ότι θα πρέπει 

να το κάνει με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό μπορεί να μην είναι εύκολο, αλλά θα 

ήταν  καλό  να  το  δοκιμάσουν.  Επιτρέποντας  στον  εαυτό  μας  να  κάνει  λάθη,  του 

διδάσκουμε  να  χαλαρώσει  και  να  εξερευνήσει  το  κομμάτι  που παίζουμε,  αντί  να 

επιδιώκουμε το τελικό αποτέλεσμα. Μέσα από αυτό το είδος της έρευνας, αρχίζουμε 

να κάνουμε νέες  ανακαλύψεις  για τον εαυτό μας και  να γινόμαστε δάσκαλοι  του 

εαυτού μας (Goldberg, 2005).

Παράδειγμα από ένα μικρό μάθημα με στόχο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση 

των δακτύλων μας. Πιάνουμε τον αριστερό αντίχειρα μας με το δεξί αντίχειρα και τον 

δείκτη, και ήπια αρχίζουμε να γλιστράμε τα δάχτυλα του δεξιού χεριού μας πάνω-

κάτω και γύρω από τον αριστερό αντίχειρα, παρατηρώντας την αναπνοή και τη στάση 

μας. Συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό με κάθε ένα από τα δάχτυλα μας, κάνοντας 

όση ώρα χρειάζεται  για να εξερευνήσουμε το κάθε  δάχτυλο.  Όταν φτάσουμε στο 

μικρό δάχτυλο, συνεχίζουμε πάλι στο ίδιο χέρι. Όταν φτάσουμε στον αντίχειρα, θα 

πρέπει να σταματήσουμε για μια στιγμή και να παρατηρήσουμε τι αντιληφθήκαμε. 

Στη συνέχεια κάνουμε το ίδιο με το δεξί χέρι χρησιμοποιώντας τα δύο δάχτυλα του 

αριστερού χεριού μας. Στη συνέχεια, απολαύστε το παίξιμο σας! (Goldberg, 2005).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Η.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΟΦΕΛΗ  ΑΠΟ  ΤΗ  ΜΕΘΟΔΟ 

FELDENKRAIS

Τα μαθήματα Feldenkrais είναι ξεχωριστά διαμορφωμένα για κάθε άτομο. Τα 

οφέλη είναι μοναδικά για τον καθένα και ποικίλουν από μαθητή σε μαθητή. Μερικά 

κοινά  οφέλη  είναι  τα  εξής 

(http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  whatisfeldenkrais  .  htm  ):

• Αλλαγή  των  αντιλήψεων  και  του  τρόπου  με  τον  οποίο  τα  άτομα 

αντιλαμβάνονται και παίζουν τη μουσική.

• Πρόληψη  τραυματισμών  που  σχετίζονται  με  την  εκτέλεση  (Ρόσμπογλου, 

2008, http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  whatisfeldenkrais  .  htm  ).

• Έμφαση  τόσο  στην  αρμονία  του  άξονα  κρανίο  – αυχένας  –  σπονδυλική 

στήλη, όσο και στην αρμονία ολόκληρου του σώματος (Τσιάτσιου, 2010).

• Συνειδητοποίηση σωματικών μη οργανικών συνηθειών που έχουμε αποκτήσει 

και  ανακάλυψη  των  στάσεων  και  των  κινήσεων  του  σώματος  που  μας 

ταιριάζουν, καταφέρνοντας έτσι με ευκολία πράγματα που προηγουμένως μας 

κούραζαν (Τσιάτσιου, 2010).

• Ενδυνάμωση  των  μυών  γύρω  από  τα  μάτια  και  όλου  του  προσώπου 

(Τσιάτσιου, 2010).

• Μείωση της μυϊκής έντασης, του πόνου και της δυσκαμψίας, για παράδειγμα: 

μείωση  της  επαναληπτικής  δραστηριότητας,  βελτίωση  της  εργονομίας  και 

αποτελεσματική  χρήση  του  εργονομικού  εξοπλισμού  που  υπάρχει, 

γνωρίζοντας ότι είναι ασφαλής και άνετος, βελτίωση της αυτοοργάνωσης σε 

δράση  (στήριξη,  προσπάθεια,  κλπ.),  αύξηση  του  χρόνου  ξεκούρασης, 

τροποποίηση  της  εργασίας  (http  ://  www  .  eguide  -  of  -  

greece  .  gr  /  feldenkrais  _  method  .  html  ,  Τσιάτσιου,  2010,  Wiin,  2008,  Smyth, 

2007,  Λιακοπούλου,  2003,  Feldenkrais,  1994, 

http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  whatisfeldenkrais  .  htm  ).

• Καλύτερη  στάση  του  σώματος 

(http  ://  www  .  moving  2  learn  .  gr  /  feldenkrais  1.  html  ).

• Αυξημένη  ευκολία  στην  αναπνοή  (Ρόσμπογλου,  2008, 

http  ://  www  .  moving  2  learn  .  gr  /  feldenkrais  1.  html  ,  http  ://  www  .  eguide  -  of  -  

greece  .  gr  /  feldenkrais  _  method  .  html  ).
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• Αύξηση  της  ευλυγισίας,  της  ευεξίας,  του  συντονισμού  και  του  συνολικού 

εύρους  κίνησης  του  σώματος  (Τσιάτσιου,  2010,  Ρόσμπογλου,  2008, 

Λιακοπούλου,  2003,  Feldenkrais,  1994, 

http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  whatisfeldenkrais  .  htm  ).

• Αύξηση  της  συνειδητοποίησης  του  σώματος  για  το  πώς  κινούμαστε, 

αντιδρούμε και ενεργούμε, για να χαλαρώνουμε πιο εύκολα, να βελτιώνεται η 

ισορροπία  μας  και  να  αισθανόμαστε  πιο  ασφαλείς  και  άνετοι  (Τσιάτσιου, 

2010, Smyth, 2007, http  ://  www  .  eguide  -  of  -  greece  .  gr  /  feldenkrais  _  method  .  html  , 

http  ://  www  .  moving  2  learn  .  gr  /  feldenkrais  1.  html  ).

• Εκγύμναση του σώματος ως μία ενότητα και όχι ξεχωριστά κάθε ένας μυς 

(Τσιάτσιου, 2010).

• Απαλλαγή  από  τις  συνέπειες  του  άγχους  και  εύρεση  καλύτερων  τρόπων 

αντιμετώπισης  του  (http  ://  www  .  moving  2  learn  .  gr  /  feldenkrais  .  html  ,  Smyth, 

2007, http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  whatisfeldenkrais  .  htm  ).

• Ανακάλυψη  των  ολοκληρωμένων  λειτουργιών  του  σώματος  μετά  από 

τραυματισμούς  και  νευρολογικές  διαταραχές 

(http  ://  www  .  moving  2  learn  .  gr  /  feldenkrais  .  html  ).

• Αύξηση και βελτίωση των επιδόσεων στον αθλητισμό, στη μουσική, στο χορό 

κ.α.  (Wiin,  2008,  http  ://  www  .  moving  2  learn  .  gr  /  feldenkrais  .  html  , 

http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  whatisfeldenkrais  .  htm  ).

• Καλύτερη διαύγεια σκέψης και μεγαλύτερη ευκολία επίλυσης προβλημάτων 

που  απαιτούν  δημιουργικότητα 

(http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  whatisfeldenkrais  .  htm  , 

http  ://  www  .  moving  2  learn  .  gr  /  feldenkrais  .  html  ).

• Πρόληψη  τραυματισμών  που  σχετίζονται  με  την  εκτέλεση  (Ρόσμπογλου, 

2008, http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  whatisfeldenkrais  .  htm  ).

• Μεγαλύτερη  ευκολία  και  ευχαρίστηση  στις  σωματικές  δραστηριότητες 

(http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  whatisfeldenkrais  .  htm  ).

• Γρηγορότερη  ανάκτηση  των  δυνατοτήτων  μετά  από  έναν  τραυματισμό 

(http  ://  www  .  feldenkraisformusicians  .  com  /  whatisfeldenkrais  .  htm  ).

• Βελτίωση  της  κυκλοφορίας,  κάνοντας,  για  παράδειγμα,  αερόβια  άσκηση 

(περπάτημα,  κολύμπι,  μαθήματα  αεροβικής  γυμναστικής,  κλπ.),  ή 

60

http://www.feldenkraisformusicians.com/whatisfeldenkrais.htm
http://www.feldenkraisformusicians.com/whatisfeldenkrais.htm
http://www.feldenkraisformusicians.com/whatisfeldenkrais.htm
http://www.moving2learn.gr/feldenkrais.html
http://www.feldenkraisformusicians.com/whatisfeldenkrais.htm
http://www.feldenkraisformusicians.com/whatisfeldenkrais.htm
http://www.moving2learn.gr/feldenkrais.html
http://www.moving2learn.gr/feldenkrais.html
http://www.feldenkraisformusicians.com/whatisfeldenkrais.htm
http://www.moving2learn.gr/feldenkrais.html
http://www.moving2learn.gr/feldenkrais1.html
http://www.eguide-of-greece.gr/feldenkrais_method.html
http://www.feldenkraisformusicians.com/whatisfeldenkrais.htm


χρησιμοποιώντας τη συνειδητοποίηση και την κατευθυνόμενη προσοχή, για 

παράδειγμα, Feldenkrais, βιοανάδραση (Smyth, 2007).

• Αποφυγή  του  συνδρόμου  χρόνιου  πόνου  χρησιμοποιώντας  την  κίνηση,  τη 

συνειδητοποίηση και την αναπνοή (Smyth, 2007).

• Διατήρηση ή επανάκτηση της δύναμης π.χ. δυναμώνοντας, αρχικά, το κέντρο 

του σώματος (πλάτη, λεκάνη, πόδια, κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης) και 

στη συνέχεια, όταν ο πόνος και η απώλεια αισθήσεων μπορούν να ελεγχθούν, 

η  γενική  άσκηση  είναι  ευεργετική,  αλλά  πάντα  με  συνειδητοποίηση 

(Ρόσμπογλου, 2008, Smyth, 2007).

Η μέθοδος Feldenkrais μπορεί να βοηθήσει και να συμβάλλει στην πρόληψη 

και την αποκατάσταση από τα Σύνδρομα Υπέρχρησης ή από άλλα προβλήματα και 

τραυματισμούς για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Τα οφέλη της είναι πάρα πολλά. Το 

κλειδί είναι η συνειδητά αντιλαμβανόμενη κίνηση: αν βελτιώσουμε τον τρόπο που 

ενεργούμε  και  αλληλεπιδρούμε  με  το  περιβάλλον  μας,  η  πρόληψη  και  η 

αποκατάσταση θα είναι αποτελεσματική (Smyth, 2007).

Και όπως ο Moshe Feldenkrais είπε, “Η κίνηση είναι ζωή. Η ζωή είναι πορεία.  

Βελτιώνοντας την ποιότητας της κίνησης μας, θα βελτιώσουμε και την ποιότητα της  

ίδιας της ζωής μας” (Smyth, 2007).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αποσπάσματα-Αποφθέγματα του Feldenkrais 

 “Η κίνηση είναι  ζωή. Η ζωή είναι πορεία.  Βελτιώνοντας  την ποιότητα της 

πορείας, θα βελτιώσουμε και την ποιότητα της ίδιας της ζωής μας.” “Movement is 

life. Life is a process. Improve the quality of the process and you improve the 

quality of life itself.”

 “Αν ξέρουμε τι κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.” “If you know 

what you are doing, you can do what you want.”

 “Η  ζωή  είναι  αδιανόητη  χωρίς  κίνηση.”  “Without  movement  life  is 

unthinkable.”

 “Μέλημα μου δεν είναι ευέλικτα σώματα, αλλά ευέλικτα μυαλά. Μέλημα μου 

είναι να επαναφέρω σε κάθε άτομο την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.” “What I'm after 

isn't flexible bodies, but flexible brains. What I'm after is to restore each person to 

their human dignity.”

 “…να  γίνει  το  αδύνατο  δυνατό,  το  δυνατό  εύκολο  και  το  εύκολο  πολύ 

ευχάριστο.” “…make  the  impossible  possible,  the  possible  easy,  and the  easy 

elegant.”

 “Πιστεύω ότι η ενότητα του μυαλού και του σώματος είναι μια αντικειμενική 

πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο μέρη που με κάποιο τρόπο σχετίζονται μεταξύ 

τους, αλλά ένα ενιαίο σύνολο όταν ‘λειτουργεί’. Ο εγκέφαλος χωρίς το σώμα δεν 

μπορεί να σκεφτεί…” “I believe that the unity of mind and body is an objective 

reality. They are not just parts somehow related to each other, but an inseparable 

whole while functioning. A brain without a body could not think...”

 “…η  αυτογνωσία  μέσω  της  συνειδητοποίησης  είναι  ο  στόχος  της 

επανεκπαίδευσης.  Καθώς  συνειδητοποιούμε  αυτά  που  κάνουμε  στην 

πραγματικότητα, και όχι αυτά που λέμε ή που σκεφτόμαστε, η βελτίωση μας είναι 

σίγουρη.” “...self-knowledge through awareness is the goal of re-education. As we 

become aware of what we are doing in fact, and not what we say or think we are 

doing, the way to improvement is wide open to us.”

 “Βρείτε  την  ‘πραγματική’  αδυναμία  σας  και  επικεντρωθείτε  σε αυτή.  Εκεί 

βρίσκεται η δρόμος προς την ιδιοφυΐα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δαπανούν τη 

ζωή τους χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις τους για να ξεπεράσουν ή να κρύψουν τις 

αδυναμίες  τους.  Αυτοί  που  χρησιμοποιούν  τις  δυνάμεις  τους  για  να 
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ενσωματώσουν  τις αδυναμίες τους, δεν κάνουν διαχωρισμό, είναι πολύ σπάνιοι. 

Σε κάθε γενιά υπάρχουν λίγοι που γίνονται οδηγοί της γενιάς τους.”  “Find your 

true weakness and surrender to it. Therein lies the path to genius. Most people 

spend their lives using their strengths to overcome or cover up their weaknesses. 

Those few who use their  strengths  to  incorporate  their  weaknesses,  who don't 

divide themselves, those people are very rare. In any generation there are a few 

and they lead their generation.”

 “…συναίσθημα…αίσθηση…σκέψη…πράξη…”  “…sense…feel…think…

act…”

 “Όλη η ζωή είναι κίνηση. Χωρίς την κίνηση η ζωή θα ήταν αδύνατη.” “Whole 

life is movement. Without movement life wouldn’t be possible.”

 Δεν  έχει  σημασία  πόσο  προσεκτικά  κοιτάζουμε,  είναι  δύσκολο  να 

πραγματοποιηθεί μια νοητική πράξη χωρίς την υποστήριξη κάποιας σωματικής 

λειτουργίας.” “No matter how closely we look, it is difficult to find a mental act 

that can take place without the support of some physical function.”

 “Το  μόνο  μόνιμο  πράγμα  για  τα  πρότυπα  συμπεριφοράς  μας,  είναι  ότι 

πιστεύουμε  ότι  είναι  έτσι.  “The only thing permanent about our behaviour 

patterns, is our belief that they are so.”

 “Αν μάθουμε να κινούμαστε με ελάχιστη προσπάθεια, η καθημερινότητα μας 

μπορεί να γίνει ευκολότερη.”

 “Αυτό που αναζητώ δεν είναι το ευλύγιστο σώμα, αλλά ο ευέλικτος νους.”

 “Ο στόχος είναι ένα σώμα που είναι οργανωμένο να κινείται με τη λιγότερη 

δυνατή προσπάθεια και τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, όχι μέσα από 

την μυϊκή δύναμη, αλλά μέσα από την αυξημένη επίγνωση τού πώς λειτουργεί.”

 “Η διαταραγμένη στάση εκφράζει πάντα τη συναισθηματική πίεση που είναι 

αρμόδια για το σχηματισμό της.”

Ο Feldenkrais περιγράφει την μέθοδο του ως εξής: “Ο τρόπος που διδάσκω 

τους μαθητές μου να λειτουργήσουν είναι να τους βάλω σε συνθήκες όπου μπορούν να  

μάθουν  να  σκέφτονται.  Πρέπει  να  σκεφτούν  χωρίς  λόγια,  με  εικόνες,  πρότυπα  και  

συνδέσεις. Αυτό το είδος σκέψης οδηγεί πάντα σε ένα νέο τρόπο κίνησης.”

(Τσιάτσιου, 2010, Ρόσμπογλου, 2008, Case, 1995, Duke, 1990, 

http  ://  www  .  biographybase  .  com  /  biography  /  Feldenkrais  _  Moshe  .  html  , 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Απόσπασμα από το Βιβλίο “The Craft of Piano Playing”

Επειδή οι τραυματισμοί των μουσικών γίνονται όλο και πιο συχνοί, όλο και 

περισσότεροι παιδαγωγοί έχουν αρχίσει να εξερευνούν την εκπαίδευση της κίνησης 

σε σχέση με την μουσική παράσταση. Κλάδοι όπως η Μέθοδος Feldenkrais και η 

Τεχνική  Alexander  είναι  όλο  και  πιο  δημοφιλείς,  την  προώθηση  της  καλύτερης 

χρήσης του φυσικού εαυτού του ατόμου (Fraser, 2003).

Η μέθοδος Feldenkrais προσπαθεί να αντιμετωπίσει άμεσα τις λειτουργίες της 

κίνησης που δημιουργούν την καλή στάση. Η Feldenkrais καλλιεργεί την αρμονική 

αλληλεπίδραση  όλων  των  μυοσκελετικών  τμημάτων,  που  οδηγεί  σε  λειτουργικά 

προσανατολισμένη  βελτίωση  όχι  μόνο  της  στάσης  του  σώματος  αλλά  και  της 

ικανότητας  του  σώματος.  Πολλά  μαθήματα  Feldenkrais  γίνονται  με  το  άτομο 

ξαπλωμένο. Αυτό απελευθερώνει το μαθητή από την ένταση, να διατηρεί το σώμα 

του όρθιο, και επιτρέπει το σώμα να διακρίνει τις λεπτές κιναισθητικές διακρίσεις και 

τις πιο εύκολες και πιο βαθιές αλλαγές στην οργάνωση του σώματος σε νευρολογικό 

επίπεδο. Αντί να αρχίσει το μάθημα με την περιοχή κεφάλι-αυχένας-ώμος, μία από τις 

περιοχές που έχουν περισσότερο πρόβλημα σε πολλούς μουσικούς, όσον αφορά στην 

κίνηση,  ο  Feldenkrais  αρχίζει  με  την  οργάνωση γύρω από το  κέντρο  βάρους,  τη 

λεκάνη, προσφέροντας μια σταθερή, λειτουργική βάση για την μετέπειτα βελτίωση 

στο κεφάλι και το λαιμό (Fraser, 2003).

Μία σύνθετη φυσική οργάνωση μπορεί να φαίνεται πολύ απλή, εύκολη και 

ήρεμη,  αλλά  όσο  πιο  εύκολο  φαίνεται  κάτι,  τόσο  πιο  δύσκολα  μπορεί,  ίσως,  να 

επιτευχθεί. Η κατάλληλα ισορροπημένη συμμετοχή του μυοσκελετικού συστήματος 

στο πιάνο θα πρέπει να είναι σε μεγάλο βαθμό υποστηρικτική και όχι ενεργή: μια με 

καλές προθέσεις, αλλά με υπερβολική προσπάθεια να συμπεριληφθεί όλο το σώμα σε 

μια  τέτοια  δραστηριότητα  μπορεί  να  γίνει  αντιπαραγωγική,  προκαλώντας 

περισσότερο κακό παρά καλό (Fraser, 2003).

Η μέθοδος Feldenkrais αποφεύγει να αποπροσανατολίζει τον μουσικό από τις 

μουσικές του ανησυχίες, παρέχοντας ένα ουδέτερο, χωρίς μουσική περιβάλλον για 

την εκπαίδευση και τη βελτίωση των συνηθειών της κίνησης του. Όταν κάποιος μετά 

την εκπαίδευση στη μέθοδο ξαναρχίζει  να παίζει,  η ανάλυση της κάθε σωματικής 

κίνησης, αντικαθίσταται από τη δημιουργία ενός τρόπου συνειδητής ετοιμότητας. Το 
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ίδιο  το  σώμα είναι  πιο σοφό,  πιο έξυπνο:  αντιλαμβάνεται  τις  μουσικές  προθέσεις 

κάποιου πιο ενστικτωδώς ή αντανακλαστικά επειδή κάποιος δεν παρεμβαίνει πλέον 

ακούσια σε αυτή τη διαδικασία (Fraser, 2003).

Εκτός  από  τα  πλεονεκτήματα  της  ως  προς  το  περιεχόμενο,  η  μέθοδος 

Feldenkrais προσφέρει  έναν πρακτικό τρόπο εκπαίδευσης σε μουσικό σχολείο.  Τα 

ομαδικά μαθήματα συνειδητοποίησης μέσω της κίνησης είναι αποτελεσματικά, ενώ 

οι ιδιωτικές συνεδρίες Λειτουργικής Ολοκλήρωσης μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο 

σοβαρές περιπτώσεις, όπως η τενοντίτιδα ή το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα. Αυτά 

είναι  η  κινητικά  και  όχι  ιατρικά  προβλήματα,  στα  οποία  η  μέθοδος  Feldenkrais 

μπορεί,  συχνά,  να  προσφέρει  μια  πιο  αποτελεσματική  μορφή  θεραπείας  από  την 

κλασική ιατρική (Fraser, 2003).

Σχολιασμοί και απόψεις που αφορούν το Βιβλίο “The Craft of Piano Playing”

Υπάρχουν πολλές σχολές πιάνου, αλλά δύο είναι  οι  πιο βασικές.  Η πρώτη 

είναι επηρεασμένη από την τεχνική τσέμπαλου, δηλαδή να παίζουν με ψηλά δάκτυλα 

και ο βραχίονας να είναι ακίνητος. Η δεύτερη προήλθε ως αντίδραση της πρώτης και 

επικεντρώθηκε  περισσότερο  στη  χαλάρωση  του  καρπού  και  τη  χρήση  όλου  του 

χεριού. Και οι δύο έχουν πολλά θετικά στοιχεία, αλλά έχουν και πολλά προβλήματα. 

Το βιβλίο ‘The Craft of Piano Playing’ στοχεύει να  “γεμίσει το κενό ανάμεσα στο  

μουσικό στόχο και τη φυσική εκτέλεση” ώστε το παίξιμο του πιάνου να συντονίζεται 

με τις ανάγκες του σώματος (Carey, 2004).

Ο Fraser δίνει πολλή σημασία στην κίνηση, την ανάπτυξη ενός καλού legato, 

τις έννοιες για τη βασική φυσική «προσέγγιση» των πλήκτρων, τη συνδετικότητα, το 

βάρος, και τον έλεγχο του οργάνου. Τονίζει τη δομή του χεριού, την καθαρότητα του 

παιξίματος, την κίνηση του βραχίονα και το ‘φυσικό’ σχήμα των δακτύλων. Μέσα 

από  μια  ποικιλία  πιανιστικών  εφαρμογών,  ο  Fraser αναπτύσσει  τη  θεωρία  ότι  η 

καλλιέργεια της ευαισθησίας των μετακαρπίων και φαλαγγικών αρθρώσεων μπορεί 

να διευκολύνει και να διατηρήσει την ακεραιότητα και τη δύναμη του χεριού, ενώ 

ταυτόχρονα δεν εμποδίζουν την κίνηση και έτσι θεωρεί την εσωτερική κιναισθητική 

και  εκφραστική  ελευθερία  απαραίτητη  για  τη  βελτίωση του  ήχου   (Fraser,  2003, 

Carey, 2004 Nagel, 2003).

Σήμερα, οι πιανίστες πρέπει να χρησιμοποιούν το σώμα τους με τέτοιο τρόπο 

ώστε να τους βοηθάει στο παίξιμο. Όμως, δεν το χρησιμοποιούν σωστά και αυτό τους 

εμποδίζει στο σωστό και άνετο παίξιμο. Αποδεικνύεται με μια σειρά από μουσικά 
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παραδείγματα  πώς  η  καμάρα  της  παλάμης  μπορεί  να  ενδυναμωθεί  με  το  σωστό 

χειρισμό  της  σκελετικής  δομής  της,  με  αποτέλεσμα  μία  λειτουργική  χρήση  του 

χεριού. Σύμφωνα με τον  Fraser, το αποτέλεσμα είναι διπλό. Ανοίγει ένα νέο κόσμο 

ηχητικών  δυνατοτήτων,  και  καθαρότητας  στο  παίξιμο,  ανεκμετάλλευτο  από  τους 

περισσότερους, που βρίσκεται κρυμμένος μέσα στο όργανο. Επίσης, πιστεύει ότι ο 

άγριος  ήχος  δεν  προέρχεται  από  το  πολύ  δυνατό  παίξιμο  αλλά  από  την  κακή 

οργάνωση των δακτύλων και του χεριού και ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χρώμα 

και ζωή στο παίξιμο μας. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι αν έχουμε σφιγμένο χέρι, είναι 

γιατί δε χρησιμοποιούμε σωστά τη δύναμη του χεριού. Για να αποκτήσουμε αυτή τη 

δύναμη, πρέπει να χρησιμοποιούμε όλο το χέρι μας με το πιο φυσικό τρόπο. Έτσι, θα 

μπορούν  να  αποφευχθούν  και  πολλοί  τραυματισμοί  στα  χέρια  (Lasserson,  2003, 

Carey, 2004).

Ο  Fraser συγκρίνει έναν πιανίστα με έναν αθλητή, λέγοντας ότι και οι δύο 

πρέπει να αποκτήσουν “λεπτές φυσικές ικανότητες” και “βασική δύναμη” (Cockey, 

2004).

Καθώς  παίζουμε  πιάνο,  αρκετές  κινήσεις  μας  μπορεί  να  είναι 

«αντιπαραγωγικές». Το βιβλίο προτείνει νέους τρόπους να χρησιμοποιούμε σωστά τα 

χέρια μας για να εμπλουτισθεί ο ήχος όταν παίζουμε (Stearns, 2004).

Στο βιβλίο ‘The Potent Self’ του Feldenkrais, ο συγγραφέας αναφέρει: “δεν 

υπάρχει περιορισμός για το τέλειο, και έχει πολύ να προσπαθήσει κάποιος πριν φθάσει  

στην άψογη εκτέλεση. Αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε τον κανόνα, ο οποίος είναι: να  

ρωτάμε τι μπορούμε να κάνουμε την κάθε στιγμή” (Fraser, 2003).

Το  βιβλίο  του  Fraser χωρίζεται  σε  τρία  ‘τμήματα’.  Το  πρώτο  ‘The 

Foreground: Pianistic Problems in Musical Craft’ εξετάζει γενικές αρχές της κίνησης, 

τη δύναμη του χεριού, τελειοποίηση του legato, τον αντίχειρα και τη σχέση του με το 

δείκτη, το σχήμα των δακτύλων και ιδέες για φυσική προσέγγιση των πλήκτρων. Το 

δεύτερο ‘The Middleground:  Some General Aspects of Musical Craft’  αναφέρεται 

στο  ρυθμό,  το  διαχωρισμό  φράσεων  και  στην  ενορχήστρωση.  Το  τρίτο  ‘The 

Background:  Tell a Story’ εξερευνά το συναισθηματικό περιεχόμενο της μουσικής 

(Cockey, 2004).
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edition).
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edition 1944, 1967 (out of print).
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο  Moshe Feldenkrais εμπνεύστηκε  αυτή  τη  μέθοδο  μετά  από  έναν 

τραυματισμό του στο ποδόσφαιρο που προκάλεσε ζημιά στο γόνατο του. Αφιέρωσε 

τη ζωή του σε έρευνες πάνω στη δομή και τις λειτουργίες του κεντρικού νευρικού 

συστήματος,  καθώς  και  στην  επίδραση  της  εκπαίδευσης  και  της  κίνησης  στην 

ανάπτυξη του ανθρώπου.

Η μέθοδος Feldenkrais είναι ένα σύστημα σωματικής εκπαίδευσης, που δίνει 

έμφαση στην εμπειρική γνώση. Χρησιμοποιεί την κίνηση, για να επιτύχει βελτίωση 

σε όλες τις λειτουργίες του σώματος. Προσφέρει τη δυνατότητα να καταλάβουμε τον 

τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε το σώμα μας και να συνειδητοποιήσουμε τις 

ασυνείδητες κινήσεις που κάνουμε κάθε μέρα. Εστιάζει στην έμφυτη ικανότητα του 

νευρικού συστήματος μας να αισθανόμαστε τον εαυτό μας, το περιβάλλον μας και να 

οργανώνουμε την κίνηση. Τα αποτελέσματα της μεθόδου είναι ευεργετικά για όλες 

τις ηλικίες, από μωρά μέχρι ηλικιωμένους.

Το πραγματικό όργανο είναι το σώμα μας, και συνεπώς, ο ήχος που παράγεται 

από τα μουσικά όργανα εξαρτάται από τον τρόπο που κινούμαστε και παίζουμε. Ο 

τρόπος που καθόμαστε,  στεκόμαστε  και  αναπνέουμε,  επηρεάζει  όλα τα άλλα που 

κάνουμε.  Επίσης,  αν  η  σπονδυλική  στήλη  είναι  καλά  οργανωμένη  και  το  σώμα 

μπορεί  να  υποστηρίζει  το  βάρος  του  ατόμου,  τα  χέρια  θα  είναι  ελαφριά  και  θα 

μπορούν να κινηθούν με ταχύτητα, ακρίβεια και δύναμη. Η αυξημένη επίγνωση των 

μικρών αλλαγών στην κίνηση κατά το παίξιμο,  επιτρέπει το μουσικό να γίνει  πιο 

ευέλικτος.

Ο  Feldenkrais ισχυρίζεται  ότι  όταν  η  εκπαίδευση μιας  κίνησης  γίνεται  με 

πολλούς  τρόπους,  τότε  δημιουργούνται  στον  εγκεφαλικό  φλοιό  κινητικοί  και 

αισθητικοκινητικοί χάρτες, νέες συνάψεις μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων, και η 

κίνηση γίνεται περισσότερο ‘σταθερή’ και κινησιολογικά ορθή.

Υπάρχουν ορισμένες αρχές που διέπουν την σωστή σωματική κίνηση. Μέσω 

της  κακής  χρήσης  του  εαυτού  μας,  όταν  δεν  προσέχουμε  πώς  αισθανόμαστε  και 

εργαζόμαστε  υπό  πίεση,  καταβάλλουμε  συχνά  πολύ  μεγαλύτερη  προσπάθεια  από 

αυτή  που  χρειαζόμαστε.  Επιπλέον,  οι  κατάλληλοι  μύες  κάνουν  την  κατάλληλη 

δουλειά  τη  κατάλληλη  στιγμή  και  για  μια  αποτελεσματική  κίνηση  απαιτείται  ο 

συντονισμός όλων των μυών του σώματος. Επίσης, σε ένα καλά ισορροπημένο σώμα 

σε όρθια θέση (όρθια ή καθιστή), ένα μεγάλο μέρος της δύναμης του βάρους του 
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σώματος  υποστηρίζεται  από  τα  οστά  του  σκελετού.  Είναι  πολύ  σημαντικό  να 

μπορούμε  να  εξετάζουμε  το  σώμα,  το  μυαλό  και  τη  ζωή  μας  γενικότερα  και  να 

παρατηρούμε τι κάνουμε και πώς αισθανόμαστε.

Με  τα  μαθήματα  Feldenkrais το  άτομο  αρχίζει  να  συνειδητοποιεί  τις 

προσωπικές του συνήθειες, και του προτείνονται νέοι τρόποι κίνησης για να μπορέσει 

να  νιώσει  τις  συνδέσεις  μεταξύ  των  διαφόρων  τμημάτων  του  σώματος,  και  να 

αποβάλει τον πόνο. Επίσης, μαθαίνει πώς να μειώσει την υπερβολική προσπάθεια για 

κίνηση και έτσι, να κινείται πιο ελεύθερα και εύκολα.

Η μέθοδος Feldenkrais μπορεί να βοηθήσει και να συμβάλλει στην πρόληψη 

και την αποκατάσταση από τα Σύνδρομα Υπέρχρησης ή από άλλα προβλήματα και 

τραυματισμούς για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Τα οφέλη της είναι πάρα πολλά. Το 

κλειδί είναι η συνειδητά αντιλαμβανόμενη κίνηση: αν βελτιώσουμε τον τρόπο που 

ενεργούμε  και  αλληλεπιδρούμε  με  το  περιβάλλον  μας,  η  πρόληψη  και  η 

αποκατάσταση θα είναι αποτελεσματική.

Και όπως ο Moshe Feldenkrais είπε, “Η κίνηση είναι ζωή. Η ζωή είναι πορεία.  

Βελτιώνοντας την ποιότητας της κίνησης μας, θα βελτιώσουμε και την ποιότητα της  

ίδιας της ζωής μας”.
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