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Uvod 

 

 

Um povezava z dušo in istočasno izraz naše duše 

Skozi um se lahko izrazimo, lahko živimo globine naše duše 

Mogočen a lahko hitro zapade pod vplive lažne realnosti 

Misli postanejo sredstvo pozornosti, vir pa je pozabljen 

Postali smo product našega okolja in kulture namesti da bi bili povezani z izvorom 

Povezava med umom in dušo 

Ponovna povezava 

 

Mišični test 

 

Mišični test je v TFH inštrument, s katerim ugotavljamo energijsko neravnovesje v 

telesu. Z mišičnim testom dobimo naravno povezavo (komunikacijo) s telesom, 

mislimi in energijo posameznika. 

 

Mišični test ne govori o tem, ali je mišica močna ali šibka, temveč nam pove, ali je 

energija v ravnotežju (balansu) oziroma neravnotežju (disbalansu). 

 
OSLABLJENOST TOKA ENERGIJE  RAVNOTEŽJE TOKA ENERGIJE 
oslabljenost      trdnost 
 

Ker je mišični test merilni inštrument, ga je treba najprej umeriti »Kaj kaže 
inštrument?« 
 

Pred izvedbo mišičnega testa spodbudimo energije našega centralnega računalnika, 

da postane pozoren na subtilne energije. 

 

V TFH uporabljamo tri enostavne vaje, ki aktivirajo energijo. Vaje izhajajo iz znanj o 
akupresuri. Vaje uporabljamo kot priprava za testiranje mišic, pa tudi za dvig energije 
za katerokoli drugo aktivnost. Vaje aktivirajo različne telesne dimenzije, ki v človeku 
delujejo bipolarno (zgoraj-spodaj, levo-desno, spredaj-zadaj). 
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Vključitev energije (energijska kavica) 

Pred vsakim testiranjem naredi vajo »Energijska kavica«, da pripraviš telo za 
komunikacijo. 
 
1. Točki pod ključnico, ob prsni kosti in popek 
2. Nad in pod ustnico ter popek  
3. Trtica in popek 
 

Testiranje Mišice indikatorja (MI) 

 
Mišica indicator nam daje informacijo o podzavestnem dogajanju, če je umerjena 
na 3 nivojih. 
 

A) Spoznavanje z Mišico Indikatorjem (MI) 
B) Izziv na 3 nivojih 

 
AD A 
 
Mišico testiramo in ugotovimo ali je mišica primerna za testiranje. 
Mišica, ki je že v samem začetku boleča, je za testiranje neprimerna, ker je v njej že 
stres. 
 
AD B 
 
Uravnovešanje merilnega inštrumenta poteka na 3 nivojih 

1. Fizični izziv 
2. Čustveni izziv 
3. Biokemični izziv 

 

Fizični stres 

S stiskanjem mišico izpostavimo fizičnemu stresu. Ob testiranju se mišica 
„odklene“. 
Mišico nato pogladimo in se zaklene. 
Če mišica ne izkaže takega odziva, mišici dovedemo energijo ali uporabimo drugo 
mišico. 
 

Čustveni stres 

Pomislimo na nekaj neprijetnega. Tako mišico izpostavimo čustvenemu stresu. . Ob 
testiranju se mišica „odklene“. 
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Pomislimo na nekaj prijetnega in testiramo mišico. Ta se mora zakleniti. 
 

Biokemični stres 

Povohamo nekaj neprijetnega. Tako mišico izpostavimo biokemičnemu stresu. . Ob 
testiranju se mišica „odklene“. 
Nadihamo se svežega zraka in testiramo mišico. Ta se mora zakleniti. 
 
 
 

“Pogovor z mišico” 

 
Pred testiranjem vedno povprašaj za subjektivno evalvacijo počutja pd 1 do 10. 
 
Predtesti: 

A) Možgani so medsebojno povezani 
B) Možgani se odzivajo 
C) V telesu je dovolj vode 

 

Možgani so medsebojno povezani 

Stestiramo ali je katerakoli od prijemov v energijskem neravnovesju 
1. Točki pod ključnico, ob prsni kosti in popek 
2. Nad in pod ustnico ter popek  
3. Trtica in popek 
 
Postopek: 

1. Uporabiš uravnovešen MI 
2. Primeš točke 
3. Stestiraš MI 

4. Če je MI , narediš vajo za vključitev toka energije 

5. Stestiraš še enkrat. MI mora biti  
 

Možgani se odzivajo, računalnik deluje 

 
Protokol 

1. Uporabiš uravnovešen MI 
2. Potegneš energijo po sredini telesa navzgor 
3. Stestiraš MI 

a. Če je MI , narediš vajo podporo toku energije* 
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b. Če je MI  je OK 
4. Potegneš energijo po sredini telesa navdol 

a. Če je MI , je OK 

b. Če je MI  narediš vajo za sproščanje toka energije** 
5. Potegneš energijo po sredini telesa navzgor 
6. Stestiraš MI 

7. MI mora biti  OK 
 
*Večkrat potegneš energijo navzgor 
** »pobrišeš energijo« in potegneš  energijo navzgor 
 
 

Hidracija 

Brez vode mišični test ne deluje, telo nima dovolj tekočine, da bi se prenašali signali 
 
Protokol 

1. Uporabiš uravnovešen MI 
2. Primeš za lase 
3. Stestiraš MI 

a. Če je MI , popiješ vodo 

b. Če je MI  je OK 
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Posebne točke na telesu 

 
Vedno obstajajo področja medicine, za katera sploh niste vedeli, da obstajajo, 

dokler vam nekdo ne odstrani preveze z oči. Čeprav predvidevam, da je večina ljudi 

že slišala za Kitajsko Tradicionalno Medicino in z njo povezano akupunkturo. Manj 

znana pa so refleksna področja (točke) na telesu, ki odslikavajo disfunkcijo 

določenega tkiva.  

 

V okviru tega seminarja bomo obravnavali Chapmanove refleksnih točkah, ki so 

fizična predstavitev notranje disfunkcije ali patologije organskega sistema. Če imate 

težave s srcem, bi morali biti sposobni najti in zaznati otipljivo območje na telesu, ki 

se občutno razlikuje od tistega, ko ste zdravi. Chapman je ubral obratno pot, z 

identifikacijo točk v telesu je ugotovil disfunkcije notranjih struktur.  

 

Na primer: imate težave z očmi; na vašem telesu je čarobna točka, kjer zaznate 

težave (lahko še preden se pojavijo na fizični ravni) in jih lahko sanirate. Bolečine v 

spodnjem delu hrbta, znane veliko ljudem! Obstaja več točk v katerih spodbudimo 

tok energije, da se telo začne zdraviti.  

 

Chapmanove refleksne točke 

Prvič jih je opisal dr. Frank Chapman v dvajsetih letih 20. stoletja kot "gangliformno 

skrčene vozličke limfoidnega tkiva". 

Čeprav se točke imenujejo Chapmanove, pa so za razširitev njihove uporabnosti 

zaslužni tudi drugi zdravniki osteopati kot so Charles Owens, H.L. Samblanet, in 

Paul Kimberly. Ti so razširili obravnavo teh vozličkov kot somatske manifestacije 

splošne visceralne disfunkcije, vključno z limfnih in endokrinih žlez. 

 

Chapmanove refleksne točke se nanašajo na kontrakcije v živčnih ganglijih 

(ganglij=skupek nevronskih celic, ki delujejo kot relejna postaja in pomagajo pri 

prenosu impulzov med nevroni), ki se nahajajo globoko v koži in podkožnem tkivu, 

najpogosteje znotraj globoke fascije ali ob kosteh. Te nevrolimfne točke najdemo 

na določenih delih telesa. Preko njih lahko ugotovimo disfunkcije tkiv. Bolečina na 

kateri koli od teh točk predstavlja potencialno notranjo disfunkcijo ali patologijo 

določenega organa in nastane zaradi limfne kongestije ali blokade živčnih ovojnic 

na prostih živčnih končičih. Točke lahko otipamo kot majhne, diskretne in gladke 
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otipljive vozliče, premera približno 2 mm. Čeprav se Chapmanove točke ne 

uporabljajo v namen diagnosticiranja, pa se lahko z njimi manipulira tudi v 

terapevtske namene. 

 

 

Chapmanove točke 

Chapmanove točke so gladki in diskretno otipljivi vozlički, ki se nahajajo globoko v 

fasciji v predelih, ki so z dermatomom povezani z disfunkcionalnimi notranjimi 

organi. Te konice so ostre, natančne, brez sevanja in anatomsko skladne med 

posamezniki. 

 

Kako se te točke „sprožijo“? 

Visceralna disfunkcija v obliki okužbe, vnetja, ishemije itd. aktivira visceralne 

aferentne receptorje, kar povzroči prenos nenormalnega obsega informacij v 

hrbtenjačo. Ta nenormalni vnos senzibilizira internevrone za nadaljnje dražljaje in 

povzroči čezmerne eferentne odzive. V primeru Chapmanovih točk se ti signali 

prenašajo po simpatičnem živčnem sistemu nazaj v disfunkcionalni organ in 

okoliško limfno tkivo, kar povzroči disfunkcijo limfnih tkiv in ustvarja gangliformne 

kontrakcije, ki ovirajo limfni pretok. Preko točk pa to lahko zaznamo. Zato 

imenujemo te točke tudi nevro-limfatične točke. 
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Izvedba obravnave 

 

Protokol 1 – splošna stimulacija limfnega sistema v celotnem telesu 
 

Vsako točko masiraj 20-30sek  

 

Protokol 2 – ponavljajoča težava določenega tkiva 
 

1. pripravi merilni inštrument 

2. Zmasiraj glavni dve točki celotnega telesa 

3. Stestiraj vsako NL točko 

4. NL točka  (pomeni neravnovesje) 

5. Zmasiraj točko 

6. Ponovi test 

7. Mišica Indikator mora biti  (ravnovesje) 

 

PRIMERI TEŽAV 

 
GLAVNE 
TOČKE Lokacija spredaj zadaj težave 

možgani 
na obeh 
straneh 

ob ramenski 
gubi 

tik pod lobanjo 
C1 

slaba koncentracija, zmedenost, slab 
spomin, megla v glavi 

živčni sistem 
na obeh 
straneh 

nad 
bradavicami 
med 2. in 3. 
rebrom 

med T2 in T3 
levo in desno 
ob hrbtenici 

nervoza, močno potenje ob stresu, 
slaba koordinacija, živčna obolenja, 
depresija 

     

DEL TELESA lokacija spredaj zadaj težave 

vrat     

oči 
na obeh 
straneh 

na robu 
nadlahtnice 
ob 
ramenskem 
obrču 

ob mastoidu 
posterior težave z očmi 

ušesa 
na obeh 
straneh 

na grebenu 
lopatice nad 
1. rebrom ob C1 anterior težave s sluhom 

vrat 
na obeh 
straneh 

nad 
bradavicami 
med 2. in 3. 
rebrom 

ob C2, C3, C4, 
C5, C6, C7 

težave s požiralnikom, mandlji, 
glasilkami, sinusi, napetost v vratu, 
vnetje grla 

ušesa in oči 
na obeh 
straneh 

nad 
bradavicami ob C7 pekoče oči, vnetje ušes 
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med 2. in 3. 
rebrom 

     

DEL TELESA lokacija spredaj zadaj težave 

prsni del     

roke zadaj  

na notranjih 
robovih 
lopatice 

bolečine v rokah, omrtvičene roke, 
težave s sklepi v rokah 

srce 
na obeh 
straneh 

med 2. in 3. 
rebrom 

med T2 in T3 
levo in desno 
ob hrbtenici  

ščitnica 
na obeh 
straneh 

med 2. in 3. 
rebrom 

med T2 in T3 
levo in desno 
ob hrbtenici slabo delovanje ščitnice 

požiralnik 
na obeh 
straneh 

med 2. in 3. 
rebrom  GERD, zgaga 

pljuča - 
zgornji del 

na obeh 
straneh 

med 3. in 4. 
rebrom 

med T3 in T4 
levo in desno 
ob hrbtenici astma, bronhitis 

pljuča - 
spodnji del 

na obeh 
straneh 

med 4. in 5. 
rebrom 

med T4 in T5 
levo in desno 
ob hrbtenici pljučnica 

spolni organi 
na obeh 
straneh 

med 4. in 5. 
rebrom pri 
bradavicah 

na zunanjem 
robu lopatice 
spodaj slaba cirkulacija krvi, krvni strdki 

želodec 
(kislina) 

na levi 
strani 

med 5. in 6. 
rebrom 

med T5 in T6 
levo ob 
hrbtenici čir na želodcu 

želodec 
(peristaltika) 

na levi 
strani 

med 6. in 7. 
rebrom 

med T6 in T7 
levo ob 
hrbtenici GERD, zgaga 

vranica 
na levi 
strani 

med 7. in 8. 
rebrom 

med T6 in T7 
levo ob 
hrbtenici 

povečana vranica, slabo delovanje 
imunskega sistema 

jetra 
na desni 
strani 

med 5. in 6. 
rebrom 

med T5 in T6 
desno ob 
hrbtenici zamaščena jetra 

jetra 
(žolčevodi) 

na desni 
strani 

med 6. in 7. 
rebrom 

med T6 in T7 
desno ob 
hrbtenici povečan holesterol 

trebušna 
slinavka 

na desni 
strani 

med 7. in 8. 
rebrom 

med T7 in T8 
desno ob 
hrbtenici vnetje trebušne slinavke 

tanko črevo 
(duodenum) 

na desni 
strani 

med 8. in 9. 
rebrom 

med T8 in T9 
na obeh 
straneh čir na dvanajsterniku 

tanko črevo 
(Jejunum) 

na desni 
strani 

med 9. in 10. 
rebrom 

med T9 in T10 
na na obeh 
straneh celiakija 
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tanko črevo 
(Ileum) 

na desni 
strani 

med 10. in 11. 
rebrom 

med T10 in T11 
na obeh 
straneh crohnova bolezen 

tanko črevo 
obe 
strani 

rob prsnega 
koša 

na obeh 
straneh med T8 
in T11 prepustno črevo SIBO 

pyloris, 
dafragma 

na desni 
strani 

na sredini 
prsnega koša na T10 GERD, zadihanost 

slepič 
obe 
strani na 11. rebru na T11 vnetje slepiča 

jajčniki 
obe 
strani  

med T10 in T11 
na obeh 
straneh vnetje jajčnikov 

nadledvična 
žleza 

obe 
strani 

med 11. in 12. 
rebrom 

med T11 in T12 
na obeh 
straneh utrujenost 

ledvica 
obe 
strani 

levo in desno 
od popka med T12 in L1 vnetje ledvic 

ileocecal 
valve 

obe 
strani 

zgornji rob 
črevnice in 
stik med ramo 
in ključnico med T12 in L1 kolobarji pod očmi 

nadledvična 
žleza 

obe 
strani 

levo in desno 
od popka med T10-T12 napetost in neprestana akcija 

     

DEL TELESA lokacija spredaj zadaj težave 

ledveni del 
in noge     

mehur 
obe 
strani 

popek in 
sramna kost med L1 in L2 vnetje mehurja 

mehur 
obe 
strani 

popek in 
sramna kost 

notranja stran 
vrha črevnične 
kosti inkontinenca 

slepo črevo 
desna 
stran 

desni zgornji 
zunanji del 
stegna L2, L3, L4 vnetje slepiča 

dvigajoče 
debelo črevo 

desna 
stran 

desni srednji 
zunanji del 
stegna L2, L3, L4 zaprtost 

debelo črevo 
(jetrni del) 

desna 
stran 

desni spodnji 
zunanji del 
stegna L2, L3, L4 crohnova bolezen 

sigmoidni del 
črevesa 

leva 
stran 

levi zgornji 
zunanji del 
stegna L2, L3, L4 polipi 

spuščajoče 
debelo črevo 

leva 
stran 

levi srednji 
zunanji del 
stegna L2, L3, L4 napenjanje 

debelo črevo 
(vranični del) 

leva 
stran 

levi spodnji 
zunanji del 
stegna L2, L3, L4 napihnjenost 
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danka 
obe 
strani 

zgornji 
notranji del 
stegen S3 zaprtost 

dvanajsternik 
obe 
strani 

spodnji 
notranji del 
stegen 

zunanja stran 
vrha črevnične 
kosti rana na dvanajsterniku 

jajčniki, 
testisi 

obe 
strani sramna kost 

levo in desno v 
vdolbinicah ob 
L5 težave z zanositvijo 

tanko črevo 
obe 
strani 

zgornji 
notranji del 
stegen 

na najvišjih 
izrastkih 
črevnične kosti vnetje tankega črevesa 

maternica, 
nožnica 

obe 
strani 

levo in desno 
pod sramno 
kostjo 

zgornji notranji 
del stegen PMS, boleče menstruacije 
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Nevro taktilna refleksna integracija 

 
Ljudje smo čutna bitja in brez topline dotika, smo prikrajšani za enega 
najpomembnejših načinov vzdrževanja energije. Dotik se od vseh čutov najprej 
razvije, pomeni odnos z okoljem, tolaži, daje občutek topline, ugodja, gotovosti, 
obnavlja življenjske moči  pove, da nismo sami. 
 
Koža je izjemno velik organ in se začne razvijati takoj ob spočetju. Spominsko so 
celice kože zelo povezane z živčnim sistemom. Ko pomirimo celice kože, se 
avtomatično pomiri celotni sistem.  
 
Ste vedeli, da naša koža predstavlja kar 40% našega celotnega telesa in je največji 
organ. 
 

Mikrobiom 

Ljudje smo večinoma mikrobi, več kot 900.000 miljard jih je. Število mikrobov 
presega naše človeške celice deset proti ena. Večina jih živi v našem črevesju, zlasti 
v debelem črevesu, ter na koži. Mikrobi upravljati naše telo in skrbijo za zdravje. 
Zato je skrb za mikroorganizme na koži tako pomembna. Z oljem jih nahranimo, 
pomirimo in negujemo. 
 
Na koži imamo ogromno mikroorganizmov, ki uravnavajo našo interakcijo z 
zunanjim okoljem. Mikroorganizmi sestavljajo naš mikrobiom – imamo ga povsod, 
kjer imamo kožo.  
 
Mikrobiom sestavljajo mikrobi, ki so hkrati koristni in potencialno škodljivi. Večina 
je simbiotskih (dobro tako za človeško telo kot za mikrobiom), nekateri pa so v 
manjšem številu patogeni (spodbujajo bolezni). V zdravem telesu patogeni 
mikroorganizem in simbiozna mikrobiota brez težav sobivata. Toda če pride do 
motenj v tem ravnovesju – ki jih čustvena neravnovesja, negativne misli, 
izpostavljenost strupenim snovem, nepravilna prehrana, premalo gibanja, premalo 
vode, uporaba antibiotikov ali drugih zdravil, ki uničujejo bakterije – pride do 
disbioze, ki prekine te normalne interakcije. Posledično lahko telo postane bolj 
dovzetno za bolezni. Avtoimunske bolezni, kot so sladkorna bolezen, revmatoidni 
artritis, mišična distrofija, multipla skleroza in fibromialgija je povezana z 
disfunkcijo v mikrobiomu. Na njej se kopičijo mikrobi, ki čez čas povzročajo bolezni, 
spreminjanje genske aktivnosti in presnovnih procesov in povzroči nenormalen 
imunski odziv proti snovi in tkivom, ki so v telesu. Avtoimunske bolezni prenašajo v 
družinah ne z dedovanjem DNK, ampak z dedovanjem družinskega mikrobioma. 
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Mikrobiom spodbuja imunski sistem, razgrajuje potencialno strupene živilske 
spojine in sintetizira nekatere vitamine in aminokisline, vključno z vitamini B in 
vitaminom K. Ključne encime, potrebne za tvorbo vitamina B12, na primer najdemo 
le v bakterijah, ne v rastlinah in živalih. Mikroorganizmi mikrobioma za nas 
proizavajajo tudi določene hormone na primer seratonin. Snovi, ki jih 
mikroorganizmi mikrobioma proizvajajo, vplivajo tudi na izražanje genov v človeku. 
Mikrobiom vsebuje vsaj 200x večji nabor genov, kot človek in s svojim delovanjem 
vplivajo na procese v človeku.  
 
Vsaka oseba ima popolnoma edinstven mikrobiom, ki ga izvorno določa njegova 
DNK. Človek je mikroorganizmom že med spočetjem, potem v nosečnosti in zelo 
močno med porodom v porodnem kanalu in z materinim mlekom. Mikrobiom je 
zato pretežno odvisen od matere, delno tudi od očeta (spočetje in spolni odnosi). 
Kasneje lahko izpostavljenost okolju in način življenja spremenita posameznikov 
mikrobiom tako, da je koristen za zdravje ali pa povzroči večje tveganje za nastanek 
bolezni. 
 
Vendar obstajajonačini, kako lahko vplivamo na mikrobiom – na prvem mestu je tu 
prehrana. To ni samo hrana, ki jo damo v usta, temveč tudi »hrana«, ki jo damo na 
kožo. 
 

Ščetkanje kože 

Limfni sistem pomaga odstraniti odpadke telesa. Zdrav, aktiven limfni sistem za to 
uporablja naravne premike gladkega mišičnega tkiva. Vendar kopičenje odpadnih 
snovi, toksinov, različna zdravstvena stanja ali druge poškodbe povzročijo 
kopičenje tekočine v limfnem sistemu in bezgavkah. 

Ščetkanje telesa mehansko odluščijo odmrle kožne celice in odmrle 
mikroorganizme, poveča prekrvavitev in tok limfe ter tako očisti kožo. Ščetkanje 
požene limfo in pospeši praznenje bezgavk. Suho ščetkanje je vrsta ajurvedske 
medicine, ki obstaja že stoletja. Ima številne koristi za zdravje. Nekatere prednosti 
so: 

• spodbujanje limfnega sistema 
• piling kože 
• pomaga telesu, da se znebi toksinov 
• povečanje cirkulacije in energije 
• pospeši razgradnjo zastalih maščobnih žepkov (celulita) 
• obnavlja delovanje imunskega sistema 
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• pomaga pri uravnovešanju kroženja energije po telesu 

Suho ščetkanje pomeni drgnenje krtače po koži v določenem vzorcu. Ideja je, da 
bodo groba vlakna pomagala odstraniti odmrlo kožo in izboljšati sposobnost kože, 
da odstrani toksine skozi pore. 

S počasnimi, kratkimi ali dolgimi gibi ščetkate bo limfni sistem stimuliran bolj kot 
običajno, kar bo pomagalo telesu pri razstrupljanju, tako da se boste počutili 
osveženi in polni energije. Gibanje stimulira tudi čutne živce in pomaga, da se 
počutite poživljeno. 

Vedno ščetkate proti limfnim vozlom (bezgavkam). Na slikah je prikazana smer 
suhega ščetkanja.  

 



18 
 



19 
 

 
  



20 
 

Abhyanga 

Ni večjega izraza ljubezni do sebe kot masaža sebe od glave do pete s toplim oljem-
ta praksa se imenuje Abyanga. Vsakodnevna praksa Abyanga obnovi ravnovesje v 
energijah v telesu in izboljša dobro počutje. 

Abhyanga je ajurvedska masaža celega telesa, ki uporablja toplo olje za 
spodbujanje splošnega zdravja in dobrega počutja. Vključuje gladenje telesa od 
glave do pet z zeliščnim oljem, posebej izbranim za uravnovešanje doš ali energij v 
vašem telesu.  
 
Sanskrtsko besedo Sneha lahko prevedemo kot »olje« in »ljubezen«. Menijo, da so 
učinki Abyange podobni tistim, ki jih prejmemo, ko smo nasičeni z ljubeznijo. Tako 
kot izkušnja ljubezni lahko Abyanga daje globok občutek stabilnosti in topline. 
 
Obstajajo tri doše – vata, pitta in kapha – in vsaka ima svoje lastnosti in lastnosti. 
Vsakdo ima edinstveno količino vsakega v svojem telesu in ideja je, da lahko 
njihovo uravnoteženje pomaga doseči boljše zdravje. 
 

Koristi abhyange 

• Neguje celotno telo - zmanjšuje učinke staranja 
• Daje mišični tonus in moč dhatusu (tkivom) telesa 
• Daje trdnost okončinam 
• naredi sklepe bolj čvrste in prožne 
• Poveča prekrvavitev 
• Stimulira notranje organe telesa 
• Pomaga pri odstranjevanju nečistoč iz telesa 
• Pomaga premikati limfo in pomaga pri razstrupljanju 
• Poveča vzdržljivost 
• Pomirja živce 
• Izboljšuje spanec: bolj globok in regenerativen 
• Izboljša vid 
• Omogoča, da lasje (lasišče) rastejo bujno, debeli, mehki in sijoči 
• Mehča in gladi kožo; gube se zmanjšajo in izginejo 
• Pomirja Vato in Pitto ter stimulira Kapha 

 
Pomaga pri zmanjševanju stresa. 
Študija iz leta 2011, ki je vključevala 10 moških in 10 žensk, je pokazala, da so 
udeleženci občutno zmanjšali stres, merjeno z njihovim srčnim utripom in včasih 
krvnim tlakom, po enourni masaži abhyanga. Na podlagi teh ugotovitev je študija iz 
leta 2018 pokazala, da je ritmična masaža z aromatičnim oljem zagotovila merljivo 
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umiritev srčnega utripa, kar kaže na sprostitev in lajšanje stresa. Ko se umirimo, se 
izboljša tudi kakovost spanca. 
 
Izboljša cirkulacijo krvi in limfe 
S potegi preko celega telesa se izboljša kroženje tekočin. Tkiva dobijo hranilne 
snovi in oddajo izločke, ki jih limfa odnese. Tako zagotovimo neprestano 
pomaljevanje našega telesa. 
 
Umiritev žuvčnega sistema 
Abhyanga je odlična za pomiritev in pomiritev celotnega živčnega sistema. 
Pogosteje ko to počnete, večji bo učinek. Morda boste opazili splošen občutek miru 
in spokojnosti, tudi sredi razgibanega vsakodnevnega življenja. Abhyanga nam 
lahko pomaga ohraniti več jasnosti in umirjenosti, če se soočimo s težkimi 
situacijami ali odločitvami. 
 
Poveča stamino, življenjsko energijo 
Masaža pospeši metabolizem, pomaga nahraniti in obnavljati tonus kože in mišic, 
uravnava delovanje notranjih organov in optimizira sposobnost telesa za izpiranje 
in odstranjevanje toksinov. Tako se telo revitalizira in energizira celice telesa.  
 
Čas za tebe 
Izraz ljubezni do sebe. Fascinantno je in mislim, da ni naključje, da sanskrtska 
beseda sneha pomeni tako "olje" kot "ljubezen", saj so učinki abhyange - fizično, 
čustveno in psihološko - podobni negovanju z ljubeznijo. Obe izkušnji dasta globok 
občutek stabilnosti, topline in udobja. 
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Protokol samomasaže 

1) Izberite olje – v idealnem primeru takšno, ki je prilagojeno vaši prevladujoči 

doši: VATA: sezamovo; PITA: kokosovo; KAPA: gorčično olje 

2) Olje nalijte v steklenico, nato pa jo segrejte tako, da steklenico za nekaj 

minut postavite v vrček vroče vode. 

3) Medtem ko se olje segreva, naredite piling kože s srednje trdno do trdno 

krtačo s ščetinami. 

4) Na tla položite brisačo, da vam ne zdrsne. 

5) V dlan vlijte nekaj olja, nato pa ga z dolgimi potezami nanesite na vsak del 

telesa. Uporabljajte krožne gibe tudi po kolenih, komolcih in drugih sklepih. 

Skozi celotno masažo izrazite hvaležnost svojemu telesu in vsemu, kar naredi 

za vas. 

6) Nanesite majhno količino olja na glavo in obraz. Uporabite krožne poteze po 

lasišču in nežno ščipanje po ušesih. 

7) Pustite, da se olje vpije približno pet minut. Nato se oprhajte ali kopajte. Olja 

ne odstranjujte takoj z milom. Samo nadaljujte z vtiranjem v kožo, saj vam 

topla voda odpre pore. 
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Vpliv misli na naše zdravje 

 

Predstavljaj si, da se ne počutiš preobremenjeno z vsem delom in obveznostmi v 

svojem življenju. Znaš upravljati svoj osebni, družinski in družabni čas. Si sproščen 

in uživaš življenje v največji možni meri. Brez skrbi, ker si v ravnovesju z vsem in ker 

globoko v sebi veš, da bo vse ok. 

Ja, to si lahko ti! 

 

Večino naših bolezni se začne s stresom. Kaj pa je stres? 

 

Stres je stanje duševne ali čustvene obremenitve ali napetosti, ki je lahko posledica 

neugodnih okoliščin ali pa odziva posameznika na okoliščine. Stres je lahko 

pozitivna ali negativna izkušnja; vendar je večina ljudi negativno prizadeta. Si se 

kdaj vprašal zakaj? 

 

Če stresa ne odpravimo ali ga ne sprostimo, bodo toksini, ki se kopičijo v telesu, 

povzročili bolezni. Ko si pod stresom, zaskrbljen ali razburjen, se tvoje telo fizično 

odzove. Na primer, lahko se vam pojavi visok krvni tlak ali razjeda na želodcu po 

posebej stresnem dogodku, kot je smrt ljubljene osebe. 

 

Zakaj dogodke jemljemo večinoma negativno? 

Odgovor je preprost, zaradi naše pogojenosti v čustvovanju in miselnih procesih, ki 

izvira iz zgodnjih v otroštvu. Še vedno smo tam, še vedno delujemo enako. Le sled 

med tistim časom in časom zdaj je zabrisana. 

 

Kako priti do čustev, misli, ki povzročajo stres in posledično bolezen? 

Čustveno zdravje se začne z zavedanjem svojih misli, občutkov in vedenja. Učenje 

zdravih načinov obvladovanja stresa in težav je običajen del življenja. Pomembno 

je, da se dobro počutite in imate zdrave odnose. 

 

Epigenetika 

Dr. Bruce Lipton je ameriški znanstvenik, ki je razvil teorijo o vplivu človekove 

podzavesti na izražanje naših genov - epigenetiko*. 
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*(Epigenetika (epi- pomeni zunaj) je področje molekularne biologije, ki preučuje 

spremembe v izražanju genov organizma, ki niso povezane s spremembami v 

zaporedju DNK. Predstavlja spoznanje, da lahko na izražanje genov vplivajo tudi 

dejavniki okolja, ne da bi se pri tem moral spremeniti zapis DNK. Gre za kemično 

modifikacijo molekule DNK, ki se lahko v določenih primerih tudi deduje. 

 

Epigenetika se večinoma ukvarja z molekulami, ki se vežejo na določen odsek DNK 

in s tem povzročijo »vklop« ali »izklop« prepisovanja posameznih genov. To so 

kemijski dodatki na verigi, med katerimi je najbolj preprosta metilna skupina (en 

ogljikov in trije vodikovi atomi), ki lahko povzroči, da se nek zapis gena ne bo 

prevajal v beljakovine in bo tako neaktiven. Najočitnejši primer za delovanje 

takšnih molekul je celična diferenciacija. Vse celice več-celičnega organizma 

namreč vsebujejo enak genski zapis, kemijski modifikatorji (npr. hormoni, rastni 

faktorji ipd.) pa med razvojem povzročijo, da se posamezne zarodne celice 

diferencirajo v specializirane elemente tkiv. Epigenetika je tako eden osnovnih 

principov biologije. 

 

Epigenetski dejavniki so številni in prisotni povsod okrog nas: kaj jemo, kako 

telesno aktivno smo, naše interakcije z drugimi ljudmi, če smo izpostavljeni težkim 

kovinam, pesticidom, dizelskim izpustom, tobačnemu dimu, radioaktivnosti, 

virusom in bakterijam, kaj razmišljamo, kako čustvujemo. 

 

 

Hitro nam postane jasno, da ima praktično vse, kar nas obdaja, potencial, da vpliva 

na izražanje naših genov – na bolje ali slabše. To znanje lahko izkoristimo v svoj 

prid, saj je veliko naštetih dejavnikov pod našim nadzorom! 
 

Kdo vozi avtobus? 

 

Izvor večine naših čustvenih stresov je v podzavesti. Kako spoznati, kaj nas spravlja 

v stres? Včasih nas stres samo preplavi, odreagiramo na situacijo in sploh ne vemo, 

kaj je povzročilo našo burno reakcijo: jeza, bes, strah, tesnoba, depresija, žalost, 

sram,…  
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Lahko zavestno rečemo: Mateja je v osnovi dobra ženska, vendar ima nekaj 

motečih navad, naša podzavest pa se odziva na podlagi tona glasu, hitrosti 

izgovorjenih besed, naglasov in poudarkov, specifičnih besed, ki v nas sprožijo 

spomin na doživljanje starša (vzgojitelja) v otroštvu. 

Da začnemo lahko naredimo spremembe, je najprej pomembno vedeti, da ljudje 

delujemo naučeno. To strokovno v znanosti osebne odličnosti imenujemo tudi »da 

delujemo po vzorcih«, ki smo se jih naučili. Zato je naša sposobnost prepoznavanja 

vzorcev bistvo naše sposobnosti učenja. 

Vzorci delovanja so zavedni in nezavedni, zato je pomembno raziskovati sebe, da 

odkrijemo kaj nas upravlja, zakaj se odločamo kot se odločamo, kakšna čustva nas 

ženejo. Vzorce, ki imajo rezultate, ki jih imamo radi, tudi radi ponavljamo. Pri 

vzorcih, ki imajo neljube rezultate, pa se vprašamo: »Kdo upravlja avtobus?« 

 

Z raziskovanjem svoje notranjosti ugotovimo, kaj smo se v preteklosti (predvsem 

kot otroci) naučili in ali je takšen način delovanja za nas še primeren.  

Ker živimo, kar mislimo, da smo, je pomembno, da postavimo standarde, kaj 

hočemo postati in prakticiramo nove standarde, nove navade in nove načine 

vedenja. Veselje pride, ko živimo sebe. Umetnost življenja je, da vzorci delovanja 

niso nezavedni, temveč z njimi upravljamo sami in jih uporabimo, ko so potrebni. 

 

Orodje za prepoznavanje čustev 
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En najbolj neposrednih dostopov do podzavesti je mišični test. Ko razmišljaš o neki 

situaciji v življenju, bo mišični test pokazal ali je zate ta situacija stresna ali ne.  

 

Ker mišica ne pozna »ne vem« in ne ločuje med zavednim in nezavednim, bo 

pokazala stres v obeh primerih, torej če se zavedamo ali ne stresnega vpliva 

situacije na nas.  

 

Kako je to mogoče? 

Preprosto – naše telo se odziva na signale možganov, ne glede ali smo zavedni ali 

nezavedni proizvodnje signalov. Vemo tudi, da je večina signalov iz možganov 

nezavednih, saj bi se nam zmešalo, če bi se morali zavedati vsega in zavestno 

odločati o vseh signalih v možganih.  

 

Pomisli na hojo – ali razmišljaš katere mišice se med hojo zategnejo in katere 

spustijo, da lahko delaš korake. Ali razmišljaš, ko hodiš po neravnem terenu, kako 

boš postavil noge, da se obdržiš pokonci in v ravnotežju? V telesu je veliko 

senzorjev, ki delujejo popolnoma podzavestno in neprestano sporočajo naš položaj 

v prostoru, na podlagi tega pa se naša podzavest odloči za signaliziranje premikov. 

Ko v sistem »vstavimo informacijo«: fizično (premik), čustvo ali misel, to lahko 

zbudi pretekle spomine in zavestno ali podzavestno se odzovemo. 

 

Kako najdemo pripadajoče podzavestno čustvo, ki »se je vklopilo« v sistem? 
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Protokol  – najdi čustvo za limfno točko 
 

1. pripravi merilni inštrument 

2. Zmasiraj glavni dve točki celotnega telesa 

3. Stestiraj vsako NL točko 

4. NL točka  (pomeni neravnovesje) 

5. Poglej h kateri strukturi spada NL točka in stestiraj vsa čustva 

6. Čustvo   (pomeni neravnovesje) 

7. Zmasiraj točko  - zadrži se toliko časa, da točka ob testiranju drži  

8. Drži točke za sproščanje stresa* (protokol je spodaj) 

9. Ponovi vse teste 

10. Mišica Indikator mora biti  (ravnovesje) 

 

Protokol sproščanja stresa 

1. Rahlo drži čelne točke. Čelne točke se nahajajo 2/3 med očmi in lasiščem. 

Pod prsti lahko začitiš pulsiranje, običajno nesinhronizirano. 

2. Čelne točke spustiš, ko začutiš sinhrono pulsiranje ali klient zazeha ali opaziš, 

da so se premiki oči umirili ali klient enostavno reče: »Dovolj je.« 

3. Faza običajno traja 1-5 minut (lahko tudi dalj časa), da klient preide vse 

aspekte doživljanja stresne situacije. 

4. Umakni prste s čela. 

5. Klient naj ponovno misli na čustvo 

6. Ponovno testiraš MI. 

7. MI ne drži – točke je treba še držati. Vrnite se na točko 1. in 2. Klient naj 

hkrati razmišlja, kako razrešiti stresno situacijo, in razrešitev vizualizira. 

8. Ponovno testiraš MI. Tokrat bi morala biti mišica v ravnovesju  (ravnovesje) 
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ORGANI ZDRAVA ČUSTVA ČUSTVENE TEŽAVE 

Pljuča Zdrava razdalja 
Spoštovanje 
Spokojnost 
Tiho opazovanje 

 

Krivda 
Žalost 
Stiska 

Ošabnost 
Ponižnost 

Skromnost 
Prezir 

Netolerantnost 
Zaničevanje 

Zatrtost 
Neizpolnjenost 

Stiska 
Žalovanje 

 

Debelo črevo Odpuščanje 
Vrednotenje 
Nedolžnost  
Vztrajnost 

 

Perfekcionizem 
Zahtevnost 

Obžalovanje 
Lastna nevrednost 

Brezbrižnost 
Apatija 

Neusmiljenost 
Žalost 
Sram 

Nemoč 
Pretirana zavezanost 

 

Mehur Prožnost 
Navdušenje 
Sproščenost 
Globina 

 

Strah 
Nemir 
Groza 

Panika 
Tesnoba 

Frustracija 
Nepotrpežljivost 

Nezaupanje 
Ne zadosti dober 

 

Ledvica Volja 
Pogum 
Jasno razmišljanje 
Nežnost 

 

Zaskrbljenost 
Fobija 

Spolna negotovost 
Ustvarjalna negotovost 

Sram 
Plašnost 

Brezskrbnost 
Nepremišljenost 

Neodločnost 
Nezvestoba 

Sumljivost 
Strah 

 

Žolčnik Odločnost 
Pobuda 
Presoja 
Predanost 

 

Sovraštvo 
Nemoč 

Nesposobnost sprejeti ukrepe 
Obup 

Jeza 
Letargičnost 

Popustljivost 



29 
 

Obsojanje 
Dolgočasnost 

Pasivnost 
Ponižnost 
Izbirčnost 

Neodločnost 

 

Jetra Organiziranost 
Odgovornost 
Ciljna usmerjenost 
Ustvarjalnost  

 

Jeza 
Bes 

Maščevalnost 
Zamera 

Nesrečnost 
Razdražljivost 

Sovražnost 
Krivda 

Zagrenjenost 
Frustracija 

Panika 

 

Srce Dojemanje 
Strast 
Zdravljenje duha 
Mir 

 

 
Zapuščenost 

Zavrnitev 
Nizka samopodoba 

Majhna lastna vrednost 
Dvom o sebi 
Negotovost 

Nevarnost 
Nervoza 

Samo-destrukcija 
Sovraštvo 
Nasilnost 

Avtoriativnost  

 

Reprodukcija/cirkulacija Varnost 
Zadovoljstvo 
Sledi svoji resnici 
Zaupanje v sebe 

 

Mračnost 
Trma 

Ljubosumje 
Poželjenje 

Neodgovornost 
Škrtost 

Zavist 
Napadalnost 
Osamljenost 

Ponižanje 
Ujetost 

Neljubljenost 

 

Tanko črevo Dovzetnost 
Ločevanje 
Intuicija 
Radost 

 

 
Ranljivost 

Brezčutnost 
Globoka žalost 

Žalost 
Necenjenost 

Živčnost 
Pretirana navdušenost 

Brez poguma 
Pretirana asimilacija 

Prizadetost 
Nehvaležnost 

Pomanjkanje veselja 
Zanikanje 
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Nadledvična/ščitnica Ravnovesje  
Gibanje 
Toplina 
Prepoznavanje  

 

Paranoja 
Obup 

Potrtost 
Osamljenost 

Ponižanost 
Brezupnost 

Pretirana uslužnost 
Samota 

Izmučenost 
Ujetost 

 

Želodec Zorenje  
Osrediščenost  
Družabnost  
Prehod  

 

Pretirana odgovornost 
Zavrnitev 

Brezbrižnost 
Nezaupanje v prihodnost 

Zaskrbljenost 
Odtujenost 

Izolacija 
Pretirana empatija 

Globoko pomanjkanje veselja 
Cinizem 

Brezupje 

 

Trebušna 
slinavka/vranica 

Brezskrbnost  
Podpora  
Odprtost  
Sočutje  

 

Nezanesljivost 
Kriticizem 

Nizka samopodoba 
Razočaranje 

Pomanjkanje 
Odvisnost 

Praznina 
Pohlep 
Apatija 

Zgražanje 
Obsesivnost 

Gnus 
Dvom 

Zagrenjenost 
Kontrola 
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Veselje 
Šok 

Globoka žalost 
Žalost 

Ponotranjenje 
Necenjenost 

Živčnost 
Pretirana navdušenost 

Brez poguma 
Asimilacija 
Hranjenje 

Prizadetost 
Nehvaležnost 

Živost 

Vznesenost 
Obup 
Potrtost 
Lahkotnost 
Teža 
Osamljenost 
Ponižanje 
Brezupnost 
Uslužnost 
Ravnovesje 
Zagon 
Samota 
Samoizpolnitev 
Izmučenost 

Odpuščanje 
Sočutje 

Samozavest 
Zlomljeno srce 

Skrivnostno 
Strast 

Samopodoba 
Lastna vrednost 

Dvom o sebi 
Negotovost 

Varnost 
Jeza 

Sovraštvo 
Ljubezen 

Mračnost 
Odreči se preteklosti 
Nekontrolirana čustva 
Trma 
Ljubosumje 
Kesanje 
Zadovoljstvo 
Igrivost 
Mirnost 
Odgovornost 
Velikodušnost 
Zaskrbljenost 
Pomirjenost 

Ljubezen 
Sovraštvo 

Nemoč 
Nesposobnost sprejeti ukrepe 

Obup 
Upravičena jeza 

Ljubeznivost 
Motiviranost 
Popustljivost 

Obsojanje 
Občudovanje 
Dolgočasnost 

Pasivnost 
Ponižnost 

Izbiranje 
Ponos 

Jeza 
Bes 
Ekstremna jeza 
Stiska 
Maščevalnost 
Zamera 
Upravičena jeza 
Transformacija 
Odgovornost 
Nesrečnost 
Sreča 
Razdražljivost 
Sovražnost 
Zadovoljstvo 
Krivda 
Zagrenjenost 

Zaskrbljenost 
Fobija 
Spolna negotovost 
Ustvarjalna negotovost 
Praznoverje 
Paranoja 
Previdnost 
Brezskrbnost 
Nepremišljenost 
Neodločnost 
Nezvestoba 
Sumljivost 
Domiselnost 
Strah 

Strah 
Nemir 
Groza 

Panika 
Mir 

Varnost Anksioznost  
(občutek pričakovanja  

nevarnosti, težav ali groženj) 
Odločenost 

Močan strah 
Frustracija 

Nepotrpežljivost 
Notranja usmeritev 

Zaupanje 
Ne zadosti dober 

Pogum 
Jalov 

Vesel 
Depresiven 
Lažni ponos 

Ošabnost 
Ponižnost 

Skromnost 
Odprtost 

Prezir 
Netolerantnost 

Predsodki 
Zaničevanje 

Zatrtost 
Neizpolnjenost 

Stiska 

Krivda 
Žalovanje 
Obžalovanje 
Osvoboditev 
Lastna vrednost 
Navdušenje 
Depresija 
Brezbrižnost 
Apatija 
Spuščanje 
Neusmiljenost 
Sočutje 
Žalost 
Sram 
Moč 
Nemoč 

Zavrnitev 
Zaupanje 

Brezbrižnost 
Vera v prihodnost 

Zaskrbljenost pred prihodnostjo 
Premišljenost 

Združenost 
Spominjanje 

Močno zaupanje 
Odtujenost 

Žalovanje nad nesrečo drugega 
Vključitev v čutenje drugega 

Globoko pomanjkanje veselja 
Cinizem 

Zavist 

Nezanesljivost 
Kriticizem 
Zadovoljstvo 
Razočaranje 
Pomanjkanje 
Lakota 
Žalovanje nad nesrečo drugega 
Vključitev v čutenje drugega 
Praznina 
Lakota 
Slabost 
Pohlep 
Harmonija 
Gnus 
Dvom 
Zagrenjenost 
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Centralni 
Samospoštovanje 
Preobremenjenost 
Sramežljivost 
Uspeh 
Sramota 
Zmedenost 
Nepovezanost 

Vodilni 
Brez podpore 
Nepoštenost 
Nezaupanje 
Resnica 
Obremenitev 
Celovitost 
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Vaje 
 

Svetovalski list        Datum: 

 

Ime in priimek:            

Starost:   0-10 11-17 18-30 31-45 46-60 61-75 76+ 

 

Ocenitev počutja osebe:           

             

 

Razlaga  DA  NE 
Dovoljenje  DA  NE 
Analiza drže telesa  DA  NE 
Priprava merilnega inštrumenta  DA  NE 

Fizični nivo  DA  NE 
Čustveni nivo  DA  NE 
Vključitev energij  DA  NE 
Zadrga (Zip-up)  DA  NE 
Hidracija  DA  NE 

Križni gibi  DA  NE 
Cilj   

              

              

 

Subjektivna ocena glede cilja (od 1 do 10):  

Koliko je že prisotne energije za cilj?   (%) 

 

URAVNOVEŠANJE (napiši uporabljene tehnike) 

 

 

 

Subjektivna ocena glede cilja (od 1 do 10):  

Koliko je že prisotne energije za cilj?   (%) 

 

Ponovna ocenitev počutja osebe. Kako se počutite zdaj? Kaj je že drugače? 

             

             

 

Pozitivna sprememba  DA  NE 
 

Pričevanje 

             

             

 

Podpis osebe       Podpis svetovalca  
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Zapiši katere refleksne točke so v neravnovesju 
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Zapiši katere refleksne točke so v neravnovesju 
 
 
 
 
 
 
 
Zapiši katera čustva so bila v neharmoniji 
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