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KAJ JE REFLEKSOTERAPIJA

• V modernem času je refleksoterapija postala
umetnost dotika, zelo učinkovita terapija na 
širokem polju holistične medicine in obenem
znanost.

• Znanost zato, ker temelji na poznavanju človeške 
psihe, delovanju živčevja in razumevanju 
delovanja organskih sistemov.

• Umetnost zato, ker je vsaka terapija kreacija, kjer 
terapevt spretno uporabi svoje znanje, dinamiko 
dotika ter način dela in obenem ustvarja odnos 
med seboj in stranko kot entiteto in enkratnost.



DEFINICIJA

Refleksoterapija je metoda, 

ki označuje splošni 

terapevtski proces, pri 

katerem s pritiskanjem na 

refleksne cone na stopalih 

in na dlaneh izzovemo 

refleks, ki preko živčnih, 

električnih, kemičnih in 

magnetnih impulzov 

vzpodbuja samozdravilni 

mehanizem telesa.



ZAKAJ – ZRCALJENJE
telo se skoraj dobesedno zrcali na stopalih 



Refleksne cone prebavil



Refleksna cona pljuč ter ledvic in mehurja



REFLEKSNA CONA HRBTENICE
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REFLEKSNA CONA PRSNEGA 
KOŠA, RAMENSKIH SKLEPOV  
IN MEDENICE

STOPALI

Zanimivo je, da se okostje, 
ki ga vrišemo na stopali, 
razporedi v pravilnih 
razmerjih in odnosih glede 
na telo, če pokrijemo oba 
palca.



KONTRAINDIKACIJE

BOLEZENSKA STANJA, 
PRI KATERIH NE 

SMEMO IZVAJATI RCM

• akutna žilna in limfna vnetja,

• infekcijske in vročinske bolezni,

• rizična nosečnost,

• poškodbe, ulkusi, gangrena, 
glivična obolenja,

• težje psihične motnje; vse 
psihične motnje, kjer ni stalnega 
stika z realnostjo (manična 
depresija, shizofrenija ipd.

DELNE 
KONTRAINDIKACIJE

• neurejen diabetes,

• onkološka obolenja,

• pred- in postoperativna stanja,

• srčna obolenja, 

• lažje psihične motnje,

• epilepsija (grad mal).
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REAKCIJE MED TERAPIJAMI

• sproščujoča utrujenost,

• poživljenost,

• globok/slab spanec,

• nemir,

• krči,

• povečajo se lahko telesni izločki: pot, urin, blato/napenjanje, izcedki iz rodil, 
ušesno maslo, nosna in žrelna sluznica...spremenijo se lahko njihova barva, 
vonj, prozornost. Zaradi  močnejših izcedkov, se lahko vzdražijo okolna 
tkiva.

• če telo ne more izločiti toksinov, se na koži ahko pojavijo mehurčki ali 
rdečina, 

• vročina; telo imoblizira lastne obrambne sile. Vročino znižujemo izjemoma!

• zabolijo lahko stare brazgotine (možni izločki) in/ali zobna žarišča,

• ponoven izbruh starih ne(o)zdravljenih bolezni; po izbruhu se lahko 
popolnoma pozdravijo,

• sprožijo se lahko zadržana ali potlačena čustva (jok, smeh).



MASAŽNE TEHNIKE

Stiskanje oz. ožemanje:
stopalo primemo z obema 

rokama. Palca sta na 
podplatu, ostali prsti so na 
nartu. Izmenično stisnemo 

v desno in v levo stran 
stopala, navznoter in 

navzven. Pritisk je zmerno 
močan.

Kroženje s prsti, ki ga 
uporabo za masažo narta. 
Palca sta na spodnji strani 
stopala in mirujeta, ostali 
prsti so na nartu;  z rahlim 
pritiskom blazinic krožno 

masiramo.

Raztezanje, roki položimo 
na stopalo tako, da palca 

na podplatu položimo 
prečno čez podplat 

vzporedno eden nad 
drugim. Ob rahlem pritisku 
se raztezajoče pomikamo 

proti prstom stopala.
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Z različnimi masažnimi tehnikami stranko sprostimo, ogrejemo in razgibamo stopala. Že 

sama sprostitev pozitivno vpliva na »prebuditev« samozdravilnega mehanizma. 

Najpogosteje velja, da najučinkoviteje uporabimo roko, ki je bliže refleksnim conam, ki jih 

bomo obdelovali. Druga roka bo za oporo in mora stranki vzbujati občutek varnosti. 

Oporna roka mora biti topla, mirna, njen prijem pa ravnopravšnji. 

Gladenje deluje sproščujoče. Prste 
obeh rok položimo ob nartu; z rahlim, 
drsečim potegom pomaknemo roko proti 
prstom stopala. 

Gnetenje: kot bi gnetli testo. Gnetemo s 
prsti ali pestjo; uporabimo jo lahko, kjer 

je več mišic.
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NAČINI PRITISKANJA

Palčni hod – gosenični hod: palec se pokrči v prvem sklepu (kot bi bil gospod, ki se priklanja ) To
je glavni način za izvajanje RCM in ključ do učinkovite masaže. S palcem se počasi pomikamo v
smeri masaže. Vsa aktivnost je v palcu, ostalih mišic rok ne napenjamo. Palec črpa moč tudi iz
oporne roke. Z vajo postaja gibanje palca samodejno, njegov pritisk enakomernejši, premiki se
zmanjšujejo. Za dosego pravilnega pritiska je pomemben upogib palca. Ostali prsti se prilagodijo
obliki stopala. Preden osvojimo ta način, se lahko pojavijo bolečine v prvem sklepu palca. Palčni hod
uporabimo za masiranje obsežnejših področjih.
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NAČIN DELA

• Naoljimo, pregnetemo in ogrejemo stopala,

• Iz priloženih shem izberemo motene refleksne cone,

• Preverimo, če na stopalu odslikavajo dejansko stanje,

• Odločimo se za tehniko pritiskanja na refleksne cone,

• Izvedemo masažo stopal po refleksnih conah, ki smo 
jih izbrali,

• Masažo zaključimo z zadnjo shemo, kjer nežno 
obdelamo vse limfne organe,

• Za nekaj trenutkov položimo dlani na stopala in s tem 
zaključimo masažo.
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ZAKLJUČEK-KAKO

Leonardo da Vinci je nekoč izjavil: »Človeško 
stopalo je mojstrovina inženirstva in 

umetniško delo.«, ter most do zdravja

z DOTIKOM

Maja Vrhunc, tel; 041 456 477

mail; majchi.v@gmail.com
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