
Thai Foot Massage   

________________________________________ 

Οι ρίζες του Thai Foot Massage προέρχονται από την Κίνα. 

Εξελίχθηκε στην Ταϊλάνδη, απ’ όπου και πήρε το όνομα, 

Εμπεριέχει στοιχεία από διάφορες τεχνικές μάλαξης σε όλο το πόδι 

(δακτυλοπιέσεις & ειδικά ξυλάκια) και στοιχεία από τη γιόγκα. Όλα αυτά -μαζί με 

ιδιαίτερες κινήσεις- ενεργοποιούν τα εσωτερικά όργανα και αυτά με τη σειρά 

τους βοηθούν τον άνθρωπο να διατηρείται σε καλή κατάσταση υγείας και 

ευεξίας. Βοηθάει στη βαθιά χαλάρωση, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος 

και ενεργοποιεί τα κέντρα στο σώμα που απευθύνονται στο σωματικό και στο 

νοητικό επίπεδο. Η ταϋλανδέζική μάλαξη στα πόδια πραγματοποιείται με αιθέρια 

έλαια. 

________________________________________ 

Αρωματοθεραπεία 

________________________________________ 

Ο όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1920 από τον Γάλλο χημικό 

Gatterfose, ο οποίος ερευνούσε τις θεραπευτικές ιδιότητες των ελαίων. 

Βέβαια οι ιδιότητες των φυτών ανακαλύφθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από πολύ 

νωρίς. Έτσι, χρήση αρωματικών και αιθέριων ελαίων συναντάμε σε διάφορους 

πολιτισμούς ανά τους αιώνες κι αυτό φαίνεται στα διάφορα μυροδοχεία που 

έχουν ανακαλυφθεί κατά καιρούς. 

Αρωματοθεραπεία είναι η χρήση ελαίων που παράγονται από φυτά με 

θεραπευτικές ιδιότητες (βότανα), με σκοπό τη βελτίωση της σωματικής και 

ψυχολογικής ευεξίας, τη βελτίωση της διάθεσης και γενικά την εναρμόνιση 

ψυχής, σώματος και εξωτερικού περιβάλλοντος. Τα αιθέρια έλαια βοηθήσουν στη 

μείωση του στρες και της έντασης, προσφέρουν αναζωογόνηση, αυξάνουν τη 

σωματική αντοχή, εξισορροπούν τα συναισθήματα και αυξάνουν τη νοητική 

διαύγεια δρώντας με απόλυτα φυσικό τρόπο που δεν παραβιάζει τις ανοχές, ούτε 

διαστρέφει τις ανάγκες του οργανισμού μας. 

________________________________________ 

 

 

 



Πιεσοθεραπεία  

________________________________________ 

Με την πιεσοθεραπεία  ασκούμενος προσφέρει μια πολυδιάστατη θεραπεία. Οι 

τεχνικές εφαρμόζονται κυρίως στα πόδια , στα χέρια και στο κεφάλι, όπου  

υπάρχουν αντανακλαστικά  τα οποία αντιστοιχούν στα εσωτερικά όργανα, 

αδένες, σπονδυλική στήλη, στα μέλη του σώματος,  αλλά και στα σημεία της 

ενεργειακής  ανατομίας/μεσημβρινούς. Με αποτέλεσμα να διαλύονται τα 

ενεργειακά μπλοκαρίσματα και η αρμονία να αποκαθίσταται σε όλα τα 

συστήματα του σώματος, στη ψυχολογία και στο νου.  Με την πιεσοθεραπεία 

επιτυγχάνουμε ενεργοποίηση της κυκλοφορίας του αίματος καθώς και την 

εξισορρόπηση του νευρικού και ορμονικού συστήματος & χαλάρωση των 

σκελετικών μυών. 


