
H Αντιγόνη Τσεγγελή είναι πτυχιούχος Ειδικός Εφαρμογών Αισθητικής,  
Διπλωματούχος στο Ζεν Σιάτσου με επαγγελματική κατάρτιση στις Ολιστικές Μεθόδους 
Ευεξίας. 

‘Εχει εκπαιδευτεί στην βιοενεργειακή εξισορρόπηση των chakras, Fascia therapy, Διαχείριση 
του Άγχους και Στρες με το Σιατσου, Κρυσταλλοθεραπεία, Ηχοθεραπεία, Αρωματοθεραπεία, 
Rejuvance (facelifting), Αισθητικό βελονισμό, Focusing ως Δεξιότητα Zωής και εκπαιδεύεται ως 
Certified Focusing Professional. 

Έχει εργασθεί σε ΣΠΑ Ξενοδοχείων και Ινστιτούτα Αισθητικής ως Διευθύνουσα διοίκησης, 
οργάνωσης, Επικοινωνίας και Δόμησης θεραπευτικών πρωτοκόλλων.  

 Είναι καθηγήτρια εναλλακτικών τεχνικών Σωματοθεραπείας και Αισθητικής σε Δημόσια και 
Ιδιωτικά ΙΕΚ. Συντονίζει σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης στις Ολιστικές Μεθόδους. 
Διοργανώνει σεμινάρια ενσυνείδητης πρακτικής για προσωπική ανάπτυξη και προαγωγή της 
υγείας. 

 Διδάσκει Τσι Γκόνγκ (1985-σήμερα), διαλογισμό και συνδυάζει τις γνώσεις της Παραδοσιακής 
Ανατολικής Ιατρικής και της Δυτικής Επιστήμης στην 20ετή επαγγελματικής εμπειρία της. 
Ακολουθεί συνεχή μεταπτυχιακή επιμόρφωση (CPD) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Διατελεί Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Σιάτσου και συμμετέχει σε δράσεις εθελοντισμού 
για την ανακούφιση του χρόνιου πόνου. 

Είναι ιδρυτικό μέλος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Το Σχολείο των Τεχνών.  

Πιστεύει πως η ισορροπία είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου και ΙΑΣΗ σημαίνει 
επιστροφή στην έμφυτη κατάστασης της Αρμονίας και της Ολότητας.  www.harmonize.gr 

Στην Ζεν πρακτική μου με το Σιάτσου και πέραν της βασικής μου εκπαίδευσης πολλοί δάσκαλοι 
και εκπαιδευτές έχουν εμπνεύσει την πορεία μου: η διδασκαλία της Pauline Sasaki, o Cliff 
Andrews, Carola Beresford-Cook, Annie Cryar, Nick Pole, Nicola Lay, Diego Sanchez, Akinobu 
Kishi, Alice Whieldon, Maria Charlet συνεχίζουν να με εμπνέουν ο καθένας με την δική του 
προσέγγιση. 

Εκπαιδεύτηκα στο Πρόγραμμα Focusing as LifeSkill (εμπεριέχονται τα 6 βασικά βήματα) από τις 
Patricia Foster και Ειρήνη Δαβλέρη.  

Συνέχισα στην προχωρημένη εκπαίδευση, Background Sense, Trauma and Resilience, 
Intergenerational Trauma, Beyond Trauma, Pain, Nov Violent Communication, Decision Making 
και συνεχίζω την εκπαίδευσή μου ως CFP (Certified Focusing Professional).  



Τα τελευταία 5 χρόνια συνδυάζω την Ζεν πρακτική μου με το Focusing και γεύομαι τα 
αποτελέσματα στον εαυτό μου και με τους πελάτες μου με απλότητα, ουσία, συνειδητότητα, 
χωρίς να ‘πιέζω’ να συμβούν πράγματα.  
 
 

 


