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Earthing, στα ελληνικά γείωση, προέρχεται από τη λέξη γη, η οποία αναφέρεται στον πλανήτη μας αλλά
και στο έδαφος. Η γη είναι μία ανεξάντλητη φυσική πηγή ανεπαίσθητων ενεργειακών πεδίων που είναι
απαραίτητα για την καλή λειτουργία όχι μόνο του ανοσοποιητικού, αλλά ενός πλήθους φυσιολογικών
λειτουργιών και διεργασιών που επιδρούν και στην ψυχική υγεία.

Επιστημονικές μελέτες παρατήρησης που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία απέδειξαν ότι
αυτή η πρακτική της επαφής του σώματος με το έδαφος συσχετίζεται με τις λειτουργίες του οργανισμού
σε πολλαπλά επίπεδα.

Πιο συγκεκριμένα η επιστημονική ομάδα των prof. Chevalier και Sinatra ολοκλήρωσε μελέτη με άτομα
που υπέφεραν από διάφορες ψυχικές διαταραχές για τουλάχιστον έξι μήνες. Τα άτομα χωρίστηκαν σε
δυο ομάδες: α) “ ομάδα δοκιμής ” και β) “ ομάδα ελέγχου ”.
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Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Ποσοστό 75% - 100% των ατόμων από την «ομάδα δοκιμής» είδε
βελτίωση των συμπτωμάτων σε αντίθεση με ποσοστό 0%-13% της «ομάδας ελέγχου». Μετά από
εξέταση των αποτελεσμάτων οι ερευνητές κατέληξαν ότι τα οφέλη σχετίζονται με τα ηλεκτρικά πεδία του
ανθρώπινου σώματος.



4

Τα ευρήματα, μεταξύ των τεκμηριωμένων αποτελεσμάτων, περιλαμβάνουν :

 Καταπολέμηση φλεγμονής και πόνου, ανακουφίζονται μυϊκές εντάσεις και κεφαλαλγίες

 Βελτιωμένη ροή αίματος και μειωμένο ιξώδες αίματος,

 Μειωμένο στρες, μειώνονται τα επίπεδα της κορτιζόλης

 Βελτιώνεται εξαιρετικά η ποιότητα του ύπνου και ρυθμίζεται το βιολογικό ρολόι

 Βελτιωμένη ενέργεια, μηδενίζεται η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου που απορροφά το ανθρώπινο σώμα

 Βελτιωμένη και επιταχυνόμενη επούλωση τραυμάτων και πληγών, βελτιώνεται η κυκλοφορία του αίματος

Συμπερασματικά: έχει πλέον επιστημονικά αποδειχθεί ότι η επαφή του ανθρώπινου οργανισμού με το έδαφος “κρύβει”
ευεργετικά αποτελέσματα. Από το 2018 στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Ολιστικής Ιατρικής οι μελέτες πολλαπλασιάστηκαν. Είναι
αναγκαίες όμως περισσότερες επιστημονικές έρευνες- αναλύσεις έτσι ώστε το earthing να αποτελεί επίσημα “βέλος στη
φαρέτρα” της πρόληψης , γιατί όχι και της ίασης.


