
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΖΕΝ ΣΙΑΤΣΟΥ
η τέχνη του Σιάτσου, μια θεραπευτική τεχνική
εσώτερο σώμα και εύμορφο, εύρρωστο, υγιές

με την Εύα Κουκούτση, 
εκπαιδεύτρια & θεραπεύτρια Σιάτσου, καθηγήτρια θεάτρου - σκηνοθέτη

Τέχνη του Σιάτσου 
σημαίνει φυσική αγωγή υγείας, 
πρόληψης και θεραπείας.

Το Σιάτσου βασίζεται 
στην Παραδοσιακή Κινέζικη 
Ιατρική. Σύμφωνα με την αρχή 
που αποδέχεται η παραδοσιακή 
κινέζικη ιατρική, το όλον, ως 
σύνθεση τμημάτων που 
λειτουργούν μεταξύ τους, 
σχετίζεται με το μέρος και το 
μέρος, ως μικρογραφία του 
όλου, αναφέρεται στο όλον. 
Έτσι προκύπτει ότι η σχέση του 
έσω (μέρους) με το έξω (όλον), 
λειτουργεί ως ενεργειακό πεδίο, 
αμφίδρομα και από την 
ισορροπία αυτή, προκύπτει η 
υγεία.

Ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται από ένα δίκτυο καναλιών 
– τους μεσημβρινούς – απ' όπου ρέει η ζωτική ενέργεια (τσι) και οι 
ζωτικές ουσίες του οργανισμού. Το δίκτυο αυτό, συνδέει τα όργανα 
μεταξύ τους σε ένα ενιαίο σύνολο, και κάθε ζωντανή μονάδα, μέσω του 
ενεργειακού πεδίου, με το σύμπαν.

Η υγεία στηρίζεται στην ισορροπία των σχέσεων και στη 
συνεχόμενη μεταβολή της ενέργειας σε ύλη και της ύλης σε ενέργεια, 
εμφανίζοντας έτσι ένα αδιάσπαστο όλον (γιν-γιάνγκ). Αντίθετα, η 
ασθένεια οφείλεται στην ανισορροπία, δηλαδή στη δυσανάλογη 
αποδυνάμωση, ή στην υπερβολική αύξηση ενός μεμονωμένου στοιχείου, 
προς τα άλλα.

Η θεωρητική κατανόηση και η βιωματική εμπειρία των τεχνικών 
του Σιάτσου οδηγούν στην ολότητα και ισορροπία σε σχέση με το σώμα 
μας, στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και της συνειδητότητας, στη 
συσχέτιση με τη φύση. Σε δεύτερο επίπεδο, οδηγούν στην ανάπτυξη 
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υγιών ανθρώπινων σχέσεων, σε οικογενειακό, φιλικό, ερωτικό, κοινωνικό 
επίπεδο.

Το Σιάτσου είναι μια φυσική πρακτική, την οποία ο καθένας μας 
μπορεί να προσεγγίσει, αφού χρησιμοποιείται η ενσυναίσθηση και η αφή, 
χαρίσματα που διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι. Μια πρακτική που προτείνει 
την ισορροπημένη σχέση πνεύματος και σώματος, μέσω μιας συνειδητής 
επιλογής, που μας συνδέει με τη φύση μας και τον φυσικό κόσμο.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα μεταφερθούν βασικές αρχές και 
τεχνικές Σιάτσου

− σχέση πνεύματος και σώματος
− αναπνευστική λειτουργία 
− εστίαση στο χώρο και στο χρόνο
− χαλάρωση αρθρώσεων και μυών
− χρήση ιδίου βάρους του σώματος
− κάθετη διείσδυση στους μεσημβρινούς της Π.Κ.Ι. με τις παλάμες, τα 

δάχτυλα, τους πήχεις, τους αγκώνες, τα πέλματα
− διάκριση μεταξύ παθητικής και υπερβολικής δύναμης
− μεσημβρινοί της ουροδόχου κύστεως και της χοληδόχου κύστεως
− συγκεκριμένα σημεία, ενδείξεις και αντενδείξεις

Οι τεχνικές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, μεταξύ οικογενειακών 
μελών, φιλικών και γνωστών προσώπων. 

Σε κάθε ενεργό συμμετοχή στο σεμινάριο, 
χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.     

σύνολο διδακτικών ωρών: 5

κόστος σεμιναρίου κατά άτομο: 
ενεργός συμμετοχή 50,00€ / ακροατές 30,00€

εγγραφή: με την καταβολή του συνολικού ποσού
στη γραμματεία της σχολής ή με τραπεζική κατάθεση*

πότε: Κυριακή 29/05/'11, 11:00 – 15:00 (άφιξη 10:45) 

πού: artsea.gr - Θάλασσα Πολιτισμού, ανώτερη σχολή 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, Κολοκοτρώνη 152, Αργυρούπολη

πώς: υλικά σημειώσεων, άνετα αλλά εφαρμοστά ρούχα, 
πετσέτα προσώπου, βαμβακερές κάλτσες, λαστιχάκι μαλλιών

Επικοινωνία: +30 210 996 6466

* κατά τις ημέρες και ώρες Τρίτη με Παρασκευή 5 – 9 μ.μ.
    με κατάθεση στον αριθ. λογαριασμού Εμπορικής Τραπέζης 55533555
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ΕΥΑ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης και 
Θέατρο στην Ανώτερη σχολή δραματικής τέχνης «Επιθεώρηση Δραματικής 
Τέχνης» της Ρούλας Πατεράκη.

Σπούδασε την τέχνη του Σιάτσου και του Ρεζουβάνς, με 
μετεκπαίδευση στη διδασκαλία και την εφαρμογή, στην Ευρωπαϊκή Σχολή 
Σιάτσου, με έλληνες και ξένους καθηγητές (1994 – 2002). 

Συνέχισε τη σπουδή της στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική και στο 
βελονισμό με τη Vita Revelli, που ολοκληρώθηκε με πρακτική στην Αθήνα και 
στο Πανεπιστήμιο του Chengdu στην Κίνα (2002-2005). 
Παρακολούθησε σεμινάρια τεχνικών προσέγγισης του ενεργειακού πεδίου με 
τον Cliff Andrews, κβαντικού σιάτσου με την Pauline Sasaki, διάγνωσης 
γλώσσας με τον Giovanni Maciocia , σημασίας των ονομάτων των σημείων 
βελονισμού με τον Μark Gessler και ανανέωσης προσώπου με βελονισμό με την 
Virginia Doran. 

Εργάστηκε ως εκπαιδεύτρια Σιάτσου (Ο.Μ. και Zen Center - 
Θεσσαλονίκη 1998 - 2009) και Βελονισμού στο Ν.Η.S. (2009 - '10). Διδάσκει 
Σιάτσου, Ρεζουβάνς και Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική, από το 2005.

Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου.
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