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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΑΤΣΟΥ (ΕΛ.Ε.ΣΙ.)  

HELLENIC SHIATSU SOCIETY(HSS) 

  
 

“ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ” 
του Nick Pole  

 
Μια γυναίκα έρχεται στο ραντεβού για θεραπεία που έχετε με είκοσι λεπτά καθυστέρηση, ζητώντας 
συγνώμη φανερά ταραγμένη για την καθυστέρηση της. Είχε πολλά θέματα να τακτοποιήσει στην 
δουλειά της. Έχει δική της επιχείρηση και παίρνει στα σοβαρά τα προβλήματα των υπαλλήλων της.  
‘Συμβαίνει...’ της λέτε, χαμογελώντας και ανασηκώνοντας τους ώμους αλλά αυτό δεν την καθησυχάζει 
καθόλου. Η κακή της διάθεση σας διαπερνά σαν μυτερό βέλος, η απογοήτευση της μεταφέρεται τώρα 
σε εσάς γιατί δεν την ακούτε πραγματικά.  Τι κάνετε? Ανατρέχετε στην βασική σας εκπαίδευση φυσικά. 
Κατεβάζετε την συνειδητότητα σας στη Χάρα, φαντάζεστε τον εαυτό σας σταθερά συνδεδεμένο με την 
γη. Η διαφορά είναι άμεση. Η κακή της διάθεση μαλακώνει, κάθεται κάτω και λέει: «Δεν ξέρω τίποτα 
για όλα αυτά, τις διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλά νομίζω ότι οι γυναίκες είναι πολύ πιο 
‘καλές’ στο να αισθάνονται ενοχές όταν δεν μπορούν να δώσουν σε όλους την προσοχή που 
χρειάζονται.» Μια πρόταση γεμάτη με πληροφορίες για την διάγνωση. Εξ αιτίας της σύνδεσης σας με 
ένα από τα 5 Στοιχεία, η ενέργεια της άρχισε ήδη να κινείται – η θεραπεία έχει ήδη ξεκινήσει. 
 
Όταν μαθαίνει κάποιος για τα 5 Στοιχεία στην Κινέζικη Ιατρική, συνήθως τα βλέπει με όρους 
συμπτωμάτων και ασθενειών, ίσως και σαν καρικατούρες διαφορετικών τύπων προσωπικοτήτων, για 
παράδειγμα την ένδεια για την Γη ή το ανεξέλεγκτο γέλιο για την Φωτιά. Όμως κάθε στοιχείο έχει να 
προσφέρει πληροφορίες που είναι πολύ απλές, πολύ βασικές στη φύση τους και πολύ δυνατές, οι 
οποίες  μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθώς ακούτε έναν πελάτη πριν και μετά την συνεδρία και που 
μπορείτε επίσης να τις χρησιμοποιήσετε για να επηρεάσετε το Κι του κατά την διάρκεια του Σιάτσου.  
 
Η ακοή με την ποιότητα ενός συγκεκριμένου Στοιχείου σημαίνει την ενσωμάτωση αυτής της ποιότητας 
στην πρόθεση, την αναπνοή και το Κι. Κάθε Στοιχείο προσφέρει ένα είδος φίλτρου μέσω του οποίου 
μπορείτε να δείτε τι συμβαίνει στην ενέργεια του πελάτη σας. Σε κάθε ένα πελάτη μπορεί να υπάρχουν 
δύο ή τρία φίλτρα μέσω των οποίων μπορείτε να κοιτάξετε και που το καθένα σας δίνει μια 
διαφορετική οπτική και φέρνει διαφορετικές πληροφορίες στην επιφάνεια. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα 
πιθανοτήτων για να παίξετε μαζί τους, όμως η αναζήτηση της  ‘ποιότητας  κλειδί’ για κάθε Στοιχείο 
μπορεί να κάνει τη σημαντική διαφορά στον τρόπο με τον οποίο βιώνετε το ενεργειακό πεδίο του 
πελάτη σας και στην εμπειρία που βιώνει ο πελάτης με εσάς σαν θεραπευτή του. 
 
ΜΕΤΑΛΛΟ 
 
Εάν το Στοιχείο του Μετάλλου για παράδειγμα σχετίζεται με τον προσωπικό χώρο και τον σεβασμό 
των ορίων, προσπαθήστε να οραματιστείτε τον χώρο τους σαν ένα κύκλο γύρω από αυτούς και 
παρατηρήστε πόσο μεγάλος ή μικρός φαίνεται να είναι. Εάν είναι απαραίτητο απομακρυνθείτε  ή 
πλησιάστε λίγο μέχρι να αισθανθείτε ότι βρίσκεστε στην απόσταση που εκείνοι αισθάνονται άνετα.  
Την ίδια στιγμή παρατηρείστε τον τρόπο που αναπνέουν και όταν η αναπνοή γίνεται βαθιά κάνετε και 
εσείς το ίδιο, οραματιζόμενοι ότι ο χώρος μέσα στους πνεύμονες σας είναι μεγαλύτερος. Είναι σχεδόν 
σίγουρο ότι δεν θα προσέξουν τι κάνετε αλλά σε ένα ασυνείδητο επίπεδο θα αισθανθούν ότι τους 
δίδεται ο χώρος που χρειάζονται για να ακουστούν.  
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ΓΗ 
 
Μια δεύτερη πολύ σημαντική ποιότητα της καλής ακοής είναι η ‘παρουσία’ ή αυτό που απλά λέμε ‘το να 
είστε εκεί’. Για μένα αυτό σχετίζεται με το στοιχείο της Γης. Φανταστείτε ότι είστε ένα βουνό ριζωμένο  
στη γη. Δεν πηγαίνετε πουθενά βιαστικά. Αφήστε να φύγει κάθε σκέψη να κάνετε κάτι. Στην 
πραγματικότητα όταν ακούτε με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάζεται να προσέχετε πολύ το τι λέγεται. Εάν 
το κεφάλι σας είναι απασχολημένο με το να κρίνει ή να σκέφτεται το τι θα πει μετά τότε δεν είστε 
πραγματικά παρόντες. Τολμήστε να σταματήσετε να συγκεντρώνεστε στις λέξεις που και που – ό,τι 
χρειάζεται να ακούσετε, θα φτάσει σε σας οπωσδήποτε. Χρειάζεται λίγο εξάσκηση για να το 
συνηθίσετε, αλλά το να είστε πραγματικά παρόντες για τους άλλους με έναν σταθερό και εστιασμένο 
τρόπο τους επιτρέπει να είναι περισσότερο παρόντες οι ίδιοι για τον εαυτό τους. 
 
ΝΕΡΟ 
 
Το τρίτο Στοιχείο της καλής ακοής είναι η ακινησία και σχετίζεται με το Νερό. Το ακίνητο νερό 
αντανακλά την παραμικρή δόνηση. Δοκιμάστε να γεμίσετε ένα ποτήρι μέχρι το χείλος και να κάνετε 
μερικά βήματα χωρίς να χυθεί ούτε μία σταγόνα. Παρατηρήστε πως η εστίαση της προσοχής σας είναι 
100% στο νερό που βρίσκεται στο ποτήρι και πόσο αυτό βοηθάει στο να αισθάνεστε ακίνητοι 
εσωτερικά ακόμα και καθώς κινήστε. Η ίδια ποιότητα εσωτερικής ακινησίας είναι αυτή που σας 
επιτρέπει να είστε πραγματικά ευαίσθητοι στο τι σας επικοινωνεί ο πελάτης σας. Μπορείτε να 
παρατηρείτε τις λεπτομέρειες στον τόνο της φωνής, πού δίνει έμφαση, τις εκφράσεις του προσώπου 
και τις χειρονομίες που φανερώνουν πολλά από αυτά που κάποιος εννοεί – με αυτόν τον τρόπο η ακοή 
μεταξύ δύο ατόμων ‘ζωντανεύει’. 
 
ΞΥΛΟ 
 
Είναι πάρα πολλές οι ποιότητες που σχετίζονται με το Στοιχείο του Ξύλου, για παράδειγμα η δύναμη, η 
ελαστικότητα, η εστίαση, η όραση και η ανάπτυξη αλλά σαν ασκών πως ενσωματώνετε μια ποιότητα 
που μπορεί να βοηθήσει έναν πελάτη να συνδεθεί με την δική του εσωτερική ποιότητα Ξύλου? Αφού 
μίλησα με συναδέλφους στο επαγγελματικό παράλληλο σύμπαν των συμβούλων στελεχών 
επιχειρήσεων, συνειδητοποίησα ότι το Ξύλο αφορά την ανάπτυξη και τον σκοπό, οπότε όλα 
καταλήγουν στο πόσο πολύ έχω πίστη στην ικανότητα του πελάτη να πετύχει αυτό που θέλει από την 
συνεδρία του Σιάτσου. Σαν πελάτης και εγώ όταν ο θεραπευτής με τον οποίο δουλεύω φαίνεται να 
πιστεύει πραγματικά στην ικανότητα μου να αναπτυχθώ και να επεκταθώ, το κάνει πιο εύκολο για μένα 
να αναγνωρίσω ‘το κόλλημα μου’ ή την απογοήτευση μου και να ξεκλειδώσω την δημιουργικότητα που 
χρειάζομαι για να συνεχίσω. Η πίστη σχετίζεται με την ιδέα ότι ένας μικρός σπόρος μπορεί να 
μεγαλώσει και να γίνει ένα δέντρο αν του δοθούν οι κατάλληλες συνθήκες και λίγη τύχη. Όταν ακούς 
κάποιον με αυτόν τον τρόπο οι ερωτήσεις που γίνονται είναι αυτές που θα τους κάνουν να 
σταματήσουν να σκέφτονται τα προβλήματα (που δεν θέλουν) και να αρχίσουν να σκέφτονται θετικά 
για το τι είναι αυτό που θέλουν.  Οπότε, πως πιστεύετε σε κάποιον? Η πίστη δεν μπορεί να 
κατασκευαστεί. Όμως ένα χρήσιμο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να ψάξετε για μικρές και 
λεπτοφυείς προκαταλήψεις που μπορεί να έχετε (όλοι μας έχουμε) που κάνουν δύσκολο το να 
πιστέψετε στο δυναμικό αυτού του ατόμου. Το δεύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε είναι να είστε 
απλά ανοιχτοί στην ιδέα ότι μπορούν πετύχουν ό,τι θέλουν να πετύχουν. Το να δουλεύετε αυτό το 
κομμάτι της σχέσης σας μαζί τους συστηματικά για καιρό μπορεί να είναι πολύ δυνατό στοιχείο.  
Έρευνές έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι οι προσδοκίες ενός δασκάλου για ένα παιδί μπορούν να 
επηρεάσουν σημαντικά την απόδοση του. Το ίδιο ισχύει για εσάς και τον πελάτη σας.  
 
ΦΩΤΙΑ 
 
Το Στοιχείο της Φωτιάς σχετίζεται με ένα  λαμπερό διαλογιστικό άνοιγμα της καρδιάς και η ποιότητα 
που φαίνεται ότι έρχεται από αυτό είναι η ‘αποδοχή’. Εάν δυσκολεύεστε να αποδεχθείτε κάτι για έναν 
πελάτη σας τότε θα υπάρξει μπλοκάρισμα στην πρόοδο που μπορείτε να κάνετε μαζί του. Το κόλπο 
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εδώ είναι το να εφαρμόσετε την ποιότητα της αποδοχής στον εαυτό σας – να αποδεχθείτε το ότι δεν 
μπορείτε να αποδεχθείτε κάτι είναι απόλυτα αποδεκτό! 
Τελικά, το Στοιχείο της Φωτιάς για μένα, περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα, έχει σχέση με την 
συνειδητοποίηση ότι δεν υπάρχει πραγματικός διαχωρισμός μεταξύ πελάτη και θεραπευτή. Αυτό 
φτάνει πέρα από λόγια –και έτσι θα έπρεπε- άλλωστε οι πραγματικές ποιότητες των Στοιχείων είναι 
στοιχειώδεις και άπειρες. 
 
Αυτό που μου αρέσει πολύ στην δουλειά με τα Στοιχεία με αυτόν τον τρόπο είναι η στιγμή που το 
Στοιχείο ‘αναλαμβάνει δράση’ και για ένα ή δυο λεπτά γίνεσαι Γη ή Μέταλλο και βλέπεις το Κι του 
πελάτη να ανταποκρίνεται άμεσα.  
 
Στον κόσμο των επιχειρήσεων η ακοή θεωρείται ‘δεδομένη και εύκολη’ ικανότητα, κάτι που είναι 
ειρωνεία. Συχνά διαβάζουμε στατιστικές για το πόσες μέρες εργασίας χάνονται κάθε χρόνο εξ αιτίας 
πόνων στην μέση ή επανειλημμένων μικροτραυματισμών. Αναρωτιέμαι πόσες δουλειές εκατομμυρίων 
χάνονται κάθε μέρα επειδή δεν ακούμε πραγματικά. Το να ακούσουμε πραγματικά έστω και λίγο 
συντελεί αποφασιστικά σε ό,τι κάνουμε και αν μάθουμε να δίνουμε στον κόσμο λίγο χώρο, να είμαστε 
παρόντες, να προσέχουμε 100%, να πιστεύουμε σε αυτούς και να μένουμε όσο ανοιχτοί μπορούμε και 
ως προς τον πελάτη αλλά και ως προς τον εαυτό μας, τότε θα ανακαλύψουμε πόσο δύσκολο είναι να 
αγνοήσουμε αυτήν την ‘εύκολη’ ικανότητα. 
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