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nataša kos križmančič, obrazna refleksoterapevtka

dotik je zdravilen, 
posebno  
ko je  
domišljen
Svetovno priznana refleksoterapevtka in raziskovalka Lone Sorensen je iz 
tradicionalnih zdravilskih metod in zapisov starodavnih kultur, živečih na 
območjih Južne Amerike, Vietnama, Indije, Kitajske in Japonske, sestavila 
metodo obrazne refleksoterapije sorensensistem, ki deluje na fizično, duševno, 
čustveno in energijsko raven. Nataša Kos Križmančič je edina licencirana 
učiteljica te metode v Sloveniji in širši regiji ter vodi šolo refleksoterapije.
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Kaj lahko poveste o dotiku?
Dotik je najbolj primaren način 
komunikacije. Paradoksalno je obenem 
tudi najbolj kompleksen način izmenjave 
informacij, saj deluje na različnih ravneh, 
tudi nezavedni. Ljudje ne moremo brez 
dotika, potrebujemo ga, otroci za normalen 
psihomotorični razvoj, starejšim daje 
občutek pripadnosti. Je zdravilen, posebno 
ko je kultiviran, domišljen, usmerjen, 
srčen. Umetnost dotika je tisto, kar učim 
na svoji šoli refleksoterapije.

Terapevt bere telo, kajne? Kako ga vi?
Metoda obrazne refleksoterapije 
sorensensistem mi omogoča, da z 
manualno analizo podkožja obraza 
zelo natančno ugotovim, kje v telesu 
so neravnovesja. Denimo kateri organ, 
žleza ali del telesa potrebuje podporo, 
da bi organizem deloval ubrano. Ko 
z refleksoterapijo dosežem skladnost 
delovanja organizma, se začne proces 
samozdravljenja. 

Kaj pa um?
Metoda, ki jo izvajam kot terapevtka 
in poučujem na svoji avtorizirani šoli 
sorensensistema, vpliva tako na fizično 

telo kot tudi na um in čustva. Spremeni 
se način doživljanja fizične in psihične 
bolečine. Izboljšajo se koncentracija, 
spomin, umske sposobnosti. Dokazano 
se zviša inteligenčni količnik. Raziskava 
je bila narejena na avtističnih otrocih. 
Bistveno se zniža raven stresa in s tem tudi 
vse negativne fizične in psihične posledice, 
ki jih stres prinaša s seboj.

Z dotiki torej obravnavate celoten 
organizem?
Tako je, to je izhodišče refleksoterapije. 
Z usmerjeno stimulacijo, ki se izvaja na 
najbolj oživčenih delih telesa – obraz, 
stopala, roke ali ušesa – dosežemo prek 
centralnega živčnega sistema refleksni 

odziv celotnega organizma. Z dotiki 
obraza, stimulacijo živčnih točk in 
refleksnih con, zaznavam in uravnavam 
delovanje posameznih notranjih 
organov, hormonalnih žlez in delujem 
protibolečinsko.

Kaj je tako posebnega na obrazu, da je 
s stimulacijo obraza mogoče vplivati na 
vse telo?
Obraz je eden najbolj oživčenih delov 
telesa, poleg tega je najbliže možganom. 
Prav nanje s to metodo najbolj izrazito 
vplivamo. Terapija je sestavljena tako, da 
v eni uri intenzivno stimuliramo različne 
telesne sisteme: živčevje, meridiane, 
hormonalni sistem, krvožilje in limfo. 
Rezultat je globoka sprostitev, podobna 
meditativnemu stanju.

Ali vam kaj pove tudi to, ali je 
posameznik žalosten ali nasmejan?
Obrazna refleksoterapija je metoda, ki mi 
omogoča, da z dotikom preverim stanje 
organizma in delujem na fizično, psihično 
in čustveno telo. Za uspešno delo s čedalje 
bolj kompleksnimi težavami, s katerimi se 
srečuje sodobni človek, pa so dobrodošle 
vse moje profesionalne in osebne izkušnje, 

spretnosti in znanje. To, kar nekdo kaže 
navzven, ni nujno to, kar dejansko doživlja 
in je. Dober terapevt zna poslušati, vidi pod 
kožo, pod površje, bere med vrsticami, vidi 
širši kontekst. Nasmejan obraz je lahko 
le fasada, za katero se skrivajo veliko bolj 
raznovrstne, včasih tudi tragične zgodbe.

Kje se nam, Slovenkam in Slovencem, 
pojavljajo največja neravnovesja?
Zanimivo je opazovati, kako kulturno 
okolje, miselni vzorci, kolektivna zavest 
vplivajo na naše telo in duha. Tudi na 
psihofizični ravni smo Slovenci nekje med 
severno in južno Evropo. Neravnovesje 
najpogosteje najdem na tako imenovani 
refleksni coni želodca, kar nakazuje na 
stresne reakcije telesa, oslabljen imunski 
in limfni sistem, vnetja v telesu, včasih 
tudi na dejanske težave z želodcem, 
vranico ali trebušno slinavko. Na miselni 
ravni so to stres, zaskrbljenost, notranji 
nemir, pretirana odgovornost, naglica in 
površinskost. V zadnjem času opažam vse 
več neravnovesja na tako imenovani coni 
ledvic, kar povezujem z vse bolj pogosto 
izgorelostjo, neplodnostjo, strahovi in 
nelagodjem zaradi negotove prihodnosti.

Kako pritisk na posamezne refleksne 
cone na obrazu pomaga omiliti širok 
spekter težav?
Vitalni organi, možgani, žleze, čutilni 
organi, mišice in vse druge strukture v 
telesu so med seboj povezani. Bolj ali manj 
skladno delujejo kot celota. Ko stimuliramo 
določeno refleksno cono, delujemo na več 
povezanih telesnih struktur. Medsebojne 

Z dotiki obraza, 
stimulacijo živčnih 

točk in refleksnih con 
zaznavam in uravnavam 
delovanje posameznih 
notranjih organov, 
hormonalnih žlez in 
delujem protibolečinsko.


