
Masaža stopal



REFLEKSNA MASAŽA STOPAL

- spada med naravne metode  zdravljenja s 
katero aktiviramo zdravilne moči telesa

- pomaga preprečevati nastanek bolezni

- pomirja živce

- krepi imunski sistem

- vpliva na delovanje notranjih organov in 
drugih delov telesa



ZGODOVINA MASAŽE STOPAL

• RMS se je uporabljala že v davnih civilizacijah 
starega Egipta, na Kitajskem, v Indiji in na 
Japonskem, v tradiciji severnoameriških 
Indijancih in verjetno povsod po  svetu



SODOBNA REFLEKSOTERAPIJA

- Na začetku 20.st. je dr. William Fitzgerald razvil 
t.i. consko metodo( 10 con), s katero je dokazal, 
da so deli telesa med seboj povezani, ko je 
pritiskal na določene dele prstov je ugotovil, da 
tako lajša bolečine v drugih delih telesa v isti coni

- Njegova učenka Eunice Ingham je nadaljevala 
njegovo delo in dokazala, da imajo stopala 
najnatančnejše in najobčutljivejše cone od vseh 
drugih delov telesa



Deset con ali energijskih kanalov

Potekajo vzdolž telesa od glave 
od stopal do glave

Vsak organ, žleza ali del telesa,

ki leži v določeni coni, ima  
svoje    refleksno  območje v 

odgovarjajoči coni na 
stopalu

Občutljivo območje pogosto 
pomeni, da obstaja 

napetost ali zastoj v delu 
telesa, ki leži v isti coni



KAKO DELUJE?      

• Vsak organ oz. vsak del telesa je povezan z določeno refleksno cono na stopalu – z 
masiranjem teh con vplivamo na delovanje organov in stimuliramo pretok energije 
skozi telo, ter tako vzpostavljamo notranje ravnovesje in zdravje

• Zaradi nezdrave prehrane, premalo gibanja ali stresov se na živčnih končičih stopal 
nabirajo kristalčki sečne kisline in kalcijevih soli ( zastali toksini v telesu), ki zavirajo 
delovanje raznih organov- z gnetenjem ti podkožni kristalčki razpadejo in se nato 
izločijo iz telesa preko krvi in čistilnih organov ( znoj, seč..)- organi tako zopet 
optimalno delujejo

• Refleksoterapija deluje na vse dele človekovega bitja:
- poživlja energijo, daje zagon za nove (prave) odločitve
- prizemljuje – skozi stopala se povezujemo z energijo Zemlje- kontakt s svojim 
telesom          
- zdravi vzrok bolezni, ne le posledico ( človek pride v kontakt s svojimi čustvi)
- sprošča energetske blokade ( sproščanje potlačenih ali zadrževanih čustev)



• RMS deluje na avtonomni živčni sistem, ki deluje 
samodejno, brez naše volje in vpliva na delovanje 
notranjih organov ( dihanje, izločanje, srce, 
prekrvavitev možganov in mišic) in na delovanje 
žlez z notranjim izločanjem – harmonizira
njegovo delovanje in povzroča globinsko 
sprostitev, zato izboljša počutje in vse funkcije 
telesa

• SPROŠČENO TELO SE SAMO ZDRAVI



RMS je preventivna m. za vzdrževanja zdravja, 
terapevtsko pa pomaga pri naslednjih težavah:

• z žlezami z notranjim izločanjem
• na splošno za povečanje odpornosti
• s kožo ( ekcemi, izpuščaji, luskavica)
• s hrbtenico ( napetost mišic, išias, bolečine v križu, vratu…)
• z nespečnostjo
• pri živčnosti in mišični napetosti
• s ponavljajočimi vnetji mehurja in ledvic
• z zobmi in dlesnimi ( vnetja, paradontoza)
• z zaprtjem
• s sladkorno boleznijo
• z bronhitisom
• z astmo
• z glavoboli
• s sklepi ( boleče rame, kolki, stegna, gležnji, komolci ali zapestja)
• z jetri ali žolčnikom
• z jajčniki in maternico
• z zanositvijo
• z pogostimi prehladi, virozami  ali anginami



UČINKI RMS

• Povzroča globoko sprostitev
• Razstruplja telo
• Izboljša prekrvavitev telesa
• Zvišuje naravno odpornost
• Povzroča trden, globok spanec
• Poživlja energijo
• Je preventivna metoda za vzdrževanje zdravja
• Izboljša koncentracijo in mentalne funkcije
• Povečuje čustveno ravnovesje
• V celoti izboljšuje kvaliteto življenja
• Stimulira ustvarjalnost
• Izboljšuje medsebojne odnose 



STOPALO- PODOBA TELESA





PRIPRAVA NA MASAŽO

• MASER MORA POSKRBETI ZASE, ZA SVOJE 
DOBRO POČUTJE- SAMO, ČE IMAMO SAMI 
DOVOLJ ENERGIJE JO LAHKO POSREDUJEMO 
NAPREJ



TEHNIKE MASAŽE STOPAL

• Sprostilne tehnike- s čvrstim prijemom 
gladimo celo stopalo, ga gnetemo, krožimo, 
vlečemo, raztezamo

• Palični hod- s palcem hodimo po coni naprej-
tehnika za drobljenje kristalčkov

• Gosenični prijem- pritisk s palcem na določeno 
cono






