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Ce este reflexoterapia? 

 Reflexoterapia este o metoda cu radacini in lumea orientala. Are la baza o relatie 
reflexa dintre un punct din talpa si un anumit organ, realizandu-se prin masaj special al talpii.  
 Reflexologia este un sistem foarte vechi de masare a mainilor si a picioarelor, practicat 
de catre vindecatorii din Egiptul si China Antica. Teoria de baza a reflexoterapiei este aceea ca 
organismul nostru este impartit in mai multe zone. Aceasta metoda se bazeaza pe detectarea si 
corectarea unor dezechilibre ale organismului. Teoria de baza a reflexoterapiei spune ca talpa 
piciorului este o „harta” a organelor noastre. Prin masarea talpilor se trateaza anumite 
afectiuni si nu poate fi practicata de oricine, deoarece este necesara o buna cunoastere a 
informatiei legate de punctele de masaj si de ceea ce reprezinta acestea.  

Cum functioneaza reflexoterapia 

 Prin masajul talpii reflexoterapia faciliteaza circulatia sangvina, accelerand transportul 
toxinelor spre organele de eliminare sau detoxifiere. Detoxifiind organismul, se imbunatateste 
activitatea organelor, atat din punct de vedere fiziologic, cat si energetic (eliminand blocajele 
energetice de la nivelul organismului). Reflexoterapia imbunatateste circulatia sangvina care 
este vitala pentru fiecare organ sau zona a organismului, pentru transportul material nutritiv 
si plastic, hormoni, anticorpi, oxigen, deseuri metabolice si alte substante.  
 Reflexoterapia nu pune diagnostice, dar se poate descoperi o suferinţă morfo-
functională a organului corespondent palpând zona reflexogenă, zona foarte bogată în 
terminaţii nervoase şi vasculare. Reflexoterapia constata zonele cu dezechilibru energetic care 
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au determinat tulburari functionale si organice si ajuta la refacerea armoniei energetice. In caz 
de suferinţă sau dereglări, punctele reflexe devin sensibile, respectiv dureroase la palpare, 
fiind sesizate de pacient şi diagnostician. Durerea este direct proporţională cu gravitatea şi 
vechimea afecţiunii organului corespondent. In timpul executării masajului, punctele reflexe 
trebuie controlate în permanenţă, pentru a nu se traumatiza zonele învecinate şi a evalua 
deblocarea cristalelor, deoarece majoritatea afecţiunilor organelor se manifestă şi sub forma 
aglomerărilor în punctele reflexe corespunzătoare de cristale (de exemplu: acid uric, săruri, 
alte impurităţi).  
 Reflexoterapia facilitează circulaţia sanguină impunând accelerarea transportului 
toxinelor, spre organele de eliminare sau de detoxifiere. Perturbarea circulaţiei în zonele 
reflexe face ca suferinţa organului corespondent să avanseze. Masarea zonelor reflexogene 
afectate, pe parcursul mai multor şedinţe, implică "fisurarea" cristalelor de toxine, depuneri pe 
care circulaţia sanguină le va trimite prin fluxul sanguin spre organele de eliminare, 
îmbunătăţind astfel starea de sănătate generală. Factorii care determină, întreţin şi agravează 
depunerile toxice pentru organism în zonele reflexe sunt multipli şi depind de specificul 
biologic al fiecărui individ, toxinele fiind principala cauză a îmbolnăvirilor curente, iar mediul, 
hrana şi celelalte elemente indispensabile vieţii furnizorul acestora.  
 

Tratamentul de reflexoterapie 

 Reflexoterapia se poate practica simultan, cât şi în combinaţie cu fitoterapia, 
homeopatia, medicina clasica, deoarece prin tehnicile reflexologice prezentate, aplicate cu 
răbdare şi perseverenţă, se elimină din organismul uman "deşeurile" toxice, se îmbunătăţeşte 
circulaţia sanguină, se întăreşte sistemul imunitar al bolnavului, deci se tinde către recuperarea 
funcţiei, respectiv a organului afectat de boală.  

Avantajele reflexoterapiei 

 - Poate fi aplicată la orice categorie de vârstă 
 - Poate fi aplicată profilactic, bolilor cronice şi acute, dar şi bolilor nemanifestate 
 - Nu are contraindicatii majore 
 - Este un tratament netoxic 
 - Se lucrează pe cauză, nu pe simptome 
 - Se poate face în paralel cu alte tratamente naturiste sau alopate 
 - Nu se întrerupe tratamentul medicamentos 
 
 Chiar practicată profilactic, reflexoterapia menţine sănătatea tuturor celor ce o folosesc 
cu încredere, deoarece previne şi chiar vindecă fără medicamente. Practica curentă 
a dovedit că afecţiunile fiziologice sunt tratabile prin reflexoterapie în proporţie de 
85 - 90 %, iar cele organice într-un procent care este o terapie complementară foarte 
veche care are rădăcini în Egiptul Antic şi care este folosită pentru diagnosticarea, 
prevenirea şi tratarea diverselor afecţiuni. O şedinţă de reflexoterapie constă în 
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apăsarea unor puncte reflexogene ce se regăsesc în talpă, pe mână, pe coloană, prin a căror 
stimulare se eliberează din organism toxinele care influenţează negativ starea noastră de 
sănătate.                                    Reflexoterapia trebuie făcută doar de către persoane 
autorizate, care au la bază o minimă pregatire medicală şi cursurile de reflexoterapie 
finalizate. De aceea, şedinţele de reflexoterapie ce se desfaşoară în cadrul saloanelor de 
coafură sau a altora de înfrumuseţare, pot fi puse sub semnul întrebării din punct de vedere al 
pregătirii profesionale şi al cunoştinţelor anatomice ale celor care le practică. Este indicat ca 
aceste sedinte să se desfăşoare într-un cabinet medical în care să fie prezenţi un medic sau un 
kinetoterapeut.                                              Durerile care apar în cazul şedinţelor de 
reflexoterapie se datorează în mare parte toxinelor acumulate în corp, toxine ce rezultă în 
urma metabolismului celular: acid uric, resturi de pesticide şi alte substanţe chimice care pot 
bloca fluxul energetic dintre diferitele organe. Dorim să menţionăm că în cadrul cabinetelor 
noastre şedinţa de reflexoterapie presupune, pe lângă stimularea punctelor din talpă şi pe cea 
a celor din palme şi de pe coloana vertebrală.  Pacienţii care apelează la acest tip de tratament 
trebuie să adopte un regim de viaţă echilibrat înţelegând prin aceasta eliminarea exceselor de 
orice fel: alcool, grăsimi alimentare, stres, tutun, viaţă sexuală dezordonată, cafea. Când este 
vorba de reflexoterapie şi beneficiile ei, putem afirma că aceasta poate fi aplicată tuturor 
categoriilor de vârstă, în scop profilactic sau terapeutic, pentru afecţiunile cronice sau acute.                                   
 Prin reflexoterapie nu se tratează simptomatologia bolilor, ci reflexoterapia acţionează 
asupra cauzelor lor. O bună circulaţie sanguină conduce la accelerarea reconstituirii normale a 
ţesuturilor şi organelor lezate de o afecţiune şi ajută la reechilibrarea bioenergetică în zonele 
afectate. De obicei, la beneficiile acestei metode apelează pacienţii care nu au obţinut 
rezultatele dorite prin alte tratamente (ex. tratamentul medicamentos), dar şi persoane care 
vor să menţină o stare bună de sănătate.                                                                                           
Tratamentul reflexogen are efecte benefice asupra mai multor categorii de afectiuni:                                                
   1) Afecţiuni neuro – psihice: depresii, insomnii, anxietate, ameţeli, migrene, oboseală 
avansată, stres, oboseală cronică, instabilitate emoţională, atacuri de panică.                                                                
   2) Afecţiuni ale coloanei vertebrale: sciatică, lombosciatică, spondiloză, reumatism, 
artroză, artrită, gonartroză, coxartroză.                                                                     3) Afecţiuni 
digestive: gastrite, colite, enterocolite, constipatie, ulcer, reflux gastro - esofagian, hemoroizi, 
esofagite de reflux, balonări.                                                 4) Afecţiuni renale (se elimină 
nisipul şi pietricelele): litiaze, prostatite, enurezis nocturn, edeme (picioare umflate).                                                 
   5) Afecţiuni circulatorii: hipo şi hipertensiune, ateroscleroză, circulaţia periferică 
deficitară, guta, sindromul mâinilor şi picioarelor reci, dureri de picioare.                                                                     
 6) Afecţiuni hepato - biliare: litiaza biliară, hipercolesterolemie, bila lenesă.                                            
   7) Tulburări endocrine: reglarea funcţiei glandei tiroide, paratiroide, hipofizei, 
suprarenalei, afecţiuni ale ovarelor, obezitate, diabet, deficienţe de creştere la copii, reglarea 
ciclului, tulburări de menopauză, osteoporoză (stoparea degradării masei osoase), disfuncţii 
sexuale (impotenţă, frigiditate), tulburări de metabolism.                                                                                                 
   8) Afecţiuni ORL: bronşite, rinite, sinuzite, nevralgii, astm.                                               
9) Afecţiuni ale aparatului locomotor: crampe musculare, dureri de spate, inflamaţii ale 
tendoanelor.                                                                                                                                  10) 
Alte stări nefavorabile: diaree, ameţeli şi dureri de cap, greaţă însoţită de cele mai multe ori 
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de vomă, urină cu miros şi culoare schimbată, secreţii vaginale mai abundente, transpiraţie 
accentuată.                                                                 

 Există şi situaţii în care reflexoterapia este contraindicată:                                                                                   
- fleblita sau tromboflebita 
- sarcina                                                                                                                     - anevrism 
- hemoragii 
- varice deschise 
- inflamaţii acute ale venelor şi sistemelor limfatice (în acest caz, există pericolul de eliminare 
a unui cheag care poate provoca embolie sau întinderea infecţiei prin sistemul limfatic). 
 - în cazul existentei unor corpi străini localizaţi în apropierea organelor sau sistemelor vitale 
(fragmente osoase ascuţite în regiunea gâtului sau lângă aortă) 
- micoză generalizată 
- psihoze şi schizofrenie 
- insuficienţă renală acută 
- litiază renală (pietre mari care nu pot fi eliminate pe cale naturală) 
- cangrenă la membrul inferior 
- infecţii cutanate (răni cutanate) 
- febră mare  

 
     TERAPIE TSUBO asociată cu punctele reflexogene: 
 Curs instruire teoretică şi practică terapie pe punctele tsubo (tehnică terapeutică pentru 
regenerarea organismului prin forţe proprii) asociată cu punctele reflexogene 120 ore (15 zile) 
/ preţ 250 Euro.  

       Prezentarea tehnicii:  
  1 - Introducere  
  2 - Tehnica tsubo  
  3 - Punctele tsubo pe corpul omenesc  
  4 - Proceduri pentru relaxare cu aplicaţii practice  
  5 - Deblocarea punctelor Tsubo pentru meridianele principale  
  6 - Deblocarea punctelor Tsubo pentru meridianele secundare  
  7 - Deblocarea punctelor Tsubo pentru partea superioară a spatelui  
  8 - Deblocarea punctelor Tsubo pentru partea inferioară a spatelui  
  9 - Deblocarea punctelor Tsubo pentru picioare  
10 - Deblocarea punctelor Tsubo pentru umăr, gât şi cap  
11 - Asocierea punctelor Tsubo cu punctele reflexogene pentru procedurile învăţate  
12 - Recapitularea procedurilor pentru învăţate  
13 - Deblocarea punctelor Tsubo pentru partea superioară a spatelui  
14 - Deblocarea punctelor Tsubo pentru zona lombară  
15 - Deblocarea punctelor Tsubo pentru rinichi (aplicaţii practice)  
16 - Deblocarea punctelor Tsubo pentru aparatul respirator  
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17 - Deblocarea punctelor Tsubo pentru noi născuţi şi copii  
18 - Deblocarea punctelor Tsubo pentru umăr, cot şi încheietura mâinii  
19 - Recapitularea procedurilor învăţate  
20 - Deblocarea punctelor Tsubo pentru genunchi şi picioare  
21 - Recapitularea procedurilor învăţate  
22 - Asocierea punctelor tsubo cu punctele reflexogene pentru procedurile învăţate  
23 -Tratamente specifice  
24 - Asocierea punctelor tsubo cu punctele reflexogene pentru tratamente specifice. 
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