
  

ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ



  

Η χοροθεραπεία αποτελεί τη θεραπευτική 
χρήση της κίνησης και του χορού και μας 
βοηθάει να εκφραστούμε και να ανακτήσουμε ή 
να διατηρήσουμε την ψυχική και σωματική μας 
υγεία.



  

Τα πλεονεκτήματα της 
χοροθεραπείας

          - Βελτιώνει την αυτογνωσία, την αυτοεκτίμηση και την 
προσωπική αυτονομία                                                                
                                                                                                    
            - Βοηθά στην κατανόηση των δεσμών μεταξύ σκέψης, 
συναισθημάτων και συμπεριφοράς                                            
                                                                                                    

  - Βελτιώνει την προσαρμοστικότητα του ατόμου



  



  

- Ενθαρρύνει την έκφραση και διαχείριση επίπονων σκέψεων 
και συναισθημάτων                        

- Βοηθά το άτομο στη διαχείριση των εσωτερικών του 
αποθεμάτων                                                                               
    
 - Βοηθά στη συσχέτιση της εσωτερικής με την εξωτερική 
πραγματικότητα                                                                          
              



  

-Προκαλεί συναισθηματικές, νοητικές ή φυσικές αλλαγές.
Ο χορός είναι πολύ καλή άσκηση που μας βοηθάει να 

αδυνατίσουμε αλλά και να διατηρηθούμε υγιείς.



  

Τα οφέλη

- Βελτιώνει τη στάση του σώματος

- Μας βοηθάει να εκτονωθούμε ψυχικά και σωματικά

- Συμβάλλει στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η 
κύφωση, η λόρδωση, η σκολίωση και η πλατυποδία   

- Βοηθάει στην αντιμετώπιση συναισθηματικών 
διαταραχών και κατάθλιψης



  

- Μας βοηθάει να διατηρήσουμε το βάρος μας σε φυσιολογικά 
επίπεδα

- Σύμφωνα με έρευνα του πανεπιστημίου του Hertfordshire, 
ίσως να βοηθάει ανθρώπους με Πάρκινσον να 

αντιμετωπίσουν τη νόσο

- Σύμφωνα με άλλη έρευνα, ίσως να συμβάλλει στην 
πρόληψη του καρκίνου



  

 O χορός -μαζί με το κολύμπι- είναι μια από τις καλύτερες 
αεροβικές ασκήσεις. 

Αυξάνει το ρυθμό του μεταβολισμού, βοηθάει στις καύσεις του 
οργανισμού και επομένως συμβάλλει στην απώλεια κιλών. 

 Η συστηματική ενασχόληση με το χορό βοηθά στη σύσφιγξη 
των κοιλιακών, δυναμώνει τον κορμό και γυμνάζει τα άκρα, 
ενώ παράλληλα χαρίζει ευλυγισία. 



  



  

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Τα οφέλη του χορού δεν είναι μόνο σωματικά. Η μουσική 
συμβάλλει στην ψυχική ισορροπία και ο χορός είναι μια 
δυνατότητα έκφρασης, μια διέξοδος από την καθημερινότητα 
και το στρες. Ο χορός είναι φτιαγμένος πάντα για δύο ή 
περισσότερους ανθρώπους, που βιώνουν έτσι τη χαρά της 
επαφής και της ομάδας.

 Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα ο χορός είναι της μόδας. Oι 
σχολές ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια και προσφέρουν ποικιλία 
επιλογών. Διαλέξτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε μια νέα 
αρχή!



  



  

● Ευδοξία Κόκα
● Αγνή Κρητικού
● Μπάμπης Λούβρος
● Άλκης Τσαγκαρόπουλος 
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