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Β! ΚΑΠΗ Μελισσίων, Δήμου Πεντέλης
Συντονίστρια: Παναγιώτα Πολυχρόνη-Giannino

Feedback
Κάναμε συνολικά 12 συνεδρίες Σιάτσου σε 12 γυναίκες. Μας απάντησαν:

- Και τι είδους εμπειρία ήταν η εμπειρία που είχατε από το Σιάτσου;
1. Μαγική. Δεν το κάνεις αυτό αν δεν έχεις αγάπη. Περνάει μέσα σου αυτή η τόση αγάπη.
2. Πολύ ωραία, χαλαρωτική. Πρώτη φορά στη ζωή μου χαλάρωσα τόσο πολύ. Κόντεψε να με
πάρει ο ύπνος.
3. Πολύ ήρεμη και χαλάρωση πάρα πολύ.
4. Ανακούφιση, ζεστασιά, ηρεμία, έκπληξη γιατί έγινε σε όλο το σώμα. Γενικά πολύ ευεργετική
όλη η αίσθηση.
5. Πάρα πολύ ωραία, ανακούφιση, ευχάριστη. Δεν είχα κάνει ξανά. Νορμάλ, μαλακό,
ξεκούραστο.
6. Θεραπεία, ανακούφιση, ευχαρίστηση, χαλάρωση, ευδαιμονία.
7. Πολύ χαλαρωτική. Ευχάριστη, νιώθω ότι δεν έχω κανένα μέλος του σώματος να με βαραίνει.
8. Χαλαρωτική. Ηρέμησα πάρα πολύ. Πήγε να με πάρει ο ύπνος. Δεν σκεπτόμουνα τίποτα.
Επικεντρώθηκα στην αναπνοή.
9. Ήταν πολύ ευεργετική, χαλαρωτική και πιθανόν θεραπευτική.
10. Ένιωσα εκπληκτικά!!!!, χαλαρά!!!!, υπέροχα!!!!, ανακουφιστικά!!!!
11. Ανακούφιση, χαλάρωση, ειρήνη, αίσθηση φροντίδας και σεβασμού στο σώμα και στον
άνθρωπο.
12. Χαλαρωτική, κοιμήθηκα, πολύ όμορφα.
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- Και υπάρχει κάτι άλλο γύρω από αυτή την εμπειρία;
1. Χαλάρωση ένιωσα, δεν ξέρω πως να το πω, η ενέργεια που ένιωθα από τα αγγίγματα ήταν
ιδιαίτερα ευχάριστη, ένιωθα, ενώ ήταν απαλά, ένιωθα να πηγαίνει πολύ εσωτερικά.
2. Άδειασε το μυαλό μου από σκέψεις. Στον κόσμο μου. Ξεκουράστηκε το σώμα μου.
3. ------4. Όλες οι κινήσεις είχαν μια ψυχική ανάταση, ηρέμησε αρκετά τον οργανισμό μου γιατί είμαι
μετά από τραυματικό σοκ και είναι στην σκέψη μου να επαναλαμβάνω αυτή τη διαδικασία κατά
τακτικά διαστήματα, την οποία μου είχε συστήσει ο ομοιοπαθητικός γιατρός προ δυο ετών.
5. Ότι καλύτερο δεν υπάρχει. Ηρεμία και χαλάρωση.
6. Πόσο ωραίο θα ήταν να το κάνω κάθε μέρα. Προσπαθούσα να απομνημονεύσω τα σημεία
του αγγίγματος που μου προκαλούσαν αισθήσεις.
7. Ένιωθα θαλπωρή και ζεστασιά από τα χέρια της θεραπεύτριας. Σας ευχαριστώ.
8. Χαλαρωτικό, κενό το κεφάλι μου. Αισθανόμουν ωραία.
9. Όχι απλά ευχαριστώ θερμά.
10. Καμία σχέση με το Σιάτσου που μου είχαν κάνει παλιότερα.
11. Μου ήρθαν στο μυαλό δυο άτομα που επανασυνδέθηκα πρόσφατα, μετά από πολύ καιρό
απομάκρυνσης. Λυτρωτικό.
12. -------
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