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A szerző előszava

A reflexológia gyakorlatát alátámasztó buddhista szemléle-
tű tanácsaimat saját tapasztalatomból és alapvető buddhista 
tanításokból merítettem. Ha az olvasó szeretne mélyebben 
megismerkedni a buddhizmussal és a meditációval, ajánlom 
figyelmébe az 1. és a 2. függeléket.

A különböző reflexológiai témájú kiadványokban feltüntetett 
zónatérképek nem feltétlenül azonosak. A jelen könyvben talál-
ható ábrákon úgy jelöltem be az egyes szervi, illetve szervrend-
szeri zónákat, ahogy azt a főiskolán tanultam. Megjegyzem, 
hogy praxisom során ezek a térképek bizonyultak számomra 
a legjobban használhatónak.*

*  A zónák helye és a masszírozási sorrend eltérő lehet a Magyarországon 
megszokottól, de ettől még hatásosan alkalmazható. Mindez a refle-
xológia empirikus (tapasztalati) úton fejlődő tudományával magya-
rázható – a lektor.
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Bevezetés

A reflexológia terápiás alkalmazásával kapcsolatos első tapasz-
talataimat a húszas éveim elején szereztem. Bár már korábban 
is hallottam erről a technikáról, de mint az egészséges embe-
rek többsége, én sem érdeklődtem mélyebben a gyógyítás, az 
orvoslás vagy a betegségek iránt, így fogalmam sem volt, hogy 
mit takar a reflexológia kifejezés. Abból, hogy mégis elmélyed-
tem ebben a témában, hogy magam is reflexológussá váltam és 
megírtam ezt a könyvet, az olvasó sejtheti, hogy nem sikerült 
egészségesnek maradnom. Hiába, a sors néha különös fordu-
latokat hozhat.

Mielőtt rászántam volna magam, hogy kipróbáljam a ref-
lexológiát, már évek óta betegeskedtem: ún. krónikusfáradt-
ság-szindrómát (chronic fatigue syndrome, CFS) állapítottak 
meg nálam. Az időm nagy részét fekve vagy tolószékben ülve 
töltöttem. Az orvosok szerint a betegségemet az okozta, hogy 
a testem nem volt képes regenerálódni egy korábbi mirigygyul-
ladás után. Kezelést azonban nem tudtak javasolni, bár a ka-
pott antidepresszánsok átsegítettek egy súlyosabb mélyponton. 
Orvosaim nem figyelmeztettek, hogy a mirigygyulladás olyan 
betegség, amely után egy körülbelül két hónapos lábadozási 

reflexologia.indd   15 2015.05.18.   10:52:07



16   /   Reflexológia

időszakra van szükség erőnk teljes visszanyeréséhez. Ennek 
elmulasztása krónikusfáradtság-szindrómához vezethet, ahogy 
ez az én esetemben is történt.

Három, családom és magam számára igen keserves év után 
egy barátom mutatott egy cikket a reflexológiáról. Elolvastam, 
és úgy döntöttem, hogy mivel úgysincs vesztenivalóm, adok 
egy esélyt ennek a módszernek. A helyi telefonkönyvben buk-
kantam rá egy képzett szakemberre, s már az első kezelés után 
enyhültek a tüneteim, az energiaszintem emelkedni kezdett, és 
nyugodtabban, optimistábban viszonyultam az élethez.

Ezzel párhuzamosan két másik terápiás módszerrel is meg-
ismerkedtem: a reikivel és a Bach-virágterápiával. Kétségkívül 
e három módszer együttese indított el ismét az egészség és 
a lelki jóllét útján. Bár soha többé nem szeretnék ilyen súlyos 
betegséget átélni, olyan sokat tanultam belőle, és olyan irányt 
vett az életem, hogy ez kárpótol minden kellemetlenségért és 
fájdalomért. Betegeskedés közben az embernek rengeteg ideje 
van a gondolkodásra, arra, hogy szembenézzen önmagával, és 
hogy új nézőpontból tekintsen az életére. Aki tudja, hogy mi-
lyen érzés betegnek lenni, az együttérzéssel és könyörülettel 
fordul embertársai felé. Ezek a tapasztalatok pedig igencsak 
értékesek a terapeuták és gyógyítók számára.

A reflexológiából emberileg és szakmailag is rengeteget pro-
fitáltam. Csodálatos, sokoldalú, egyszerű, ám mégis hatékony 
gyógyító eljárás. Bárki gyakorolhatja, és bárki érezheti jótékony 
hatásait. Az elhatározás, hogy megírjam ezt a könyvet, és meg-
osszam másokkal a tudásomat, abból fakadt, hogy önmagam 
példájából és más emberek tapasztalataiból okulva magam is 
meggyőződhettem ezekről a hatásokról.

Legélvezetesebb, legmeghatóbb és lelkileg legkielé gí tőbb ke-
zeléseimet egy rákbetegekkel foglalkozó hospice alapítványnál 
végeztem. Ha valaha volt is szemernyi kétségem afelől, hogy 
a reflexológiának a testi ráhatáson túl szellemi aspektusa is 
van, ezeknek az élményeknek köszönhetően minden kétely 
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szertefoszlott bennem. Itt sokszor éreztem azt, hogy a gyógyí-
tás a finomenergia szintjéről, a tárgyi valóságon túlról érkezik 
– különösen olyan betegek esetén, akik már nem akartak to-
vább élni. Emellett azt is megtanultam, hogy a gyógyítás valódi 
értelme jóval túlmutat a fizikai egészség helyreállításán. A belső 
békéhez vezető út aggodalmaink elengedésén, pozitív életszem-
léleten, másokat segítő tetteken, önmagunk megértésén és fej-
lesztésén át vezet. Ráadásul ezek a jó egészség alapfeltételei is.

Buddha nyomdokain

Az egyik reflexológus oktatóm hívta fel figyelmemet egy 
buddhista meditációs központra, amely az angol Tóvidéken 
(Cumbriában) működött Manjushri Center néven (www.
manjushri.org.uk). Egy barátommal elmentünk ide, hogy köze-
lebbről is megismerkedjünk az itt tanított meditációval, és hogy 
a várostól távol, kellemesen töltsük a hétvégét. Így kezdődött 
hihetetlen utazásom a tibeti buddhizmus világába, mely a mai 
napig nem ért véget. Buddha tanításai és a meditáció nyomán 
egyre jobban megértettem, hogy a reflexológiának milyen fon-
tos szerepe lehet a gyógyítás és betegségmegelőzés területén. 
Reflexológusként és egyszerű, boldogságra törekvő emberként 
is nagy hasznát láttam azoknak a megkérdőjelezhetetlen és gya-
korlatias buddhista magyarázatoknak, amelyek megvilágították 
a betegségek okait, kezelésük különböző formáit, valamint kije-
löltek egy valódi szabadsághoz és boldogsághoz vezető ösvényt.

Meggyőződésemmé vált, hogy mindaz, amit a buddhizmus-
tól tanultam, más reflexológusok – és a reflexológiával csak 
most ismerkedő személyek – érdeklődését is kivívja majd, sőt 
hozzám hasonlóan nekik is hasznukra válik. Tény, hogy a ref-
lexológiát már az ókori Indiában, Buddha szülő- és lakóhelyén 
is gyakorolták, ahogy arról az ősi védikus szövegek is tanús-
kodnak. Mielőtt Buddha megkezdte volna spirituális utazását 
a megvilágosodás felé, gazdag hercegként, egy nagy birodalom 
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örököseként éldegélt a palotájában, és eközben – más élveze-
tek mellett – nyilván a reflexológia áldásos hatásaiban is része-
sült. Tehát igazán figyelemre méltó eredményekkel járhat, ha 
a buddhizmust és a reflexológiát korunk igényeinek megfele-
lően ötvözzük.

A reflexológia egy erőteljes és hatékony gyógymód, bár egy-
általán nem invazív, azaz nem hatol a bőr alá. Ha ezen könyv 
alapos és módszeres tanulmányozása után gyakoroljuk, nem 
okozhatunk kárt vele sem magunknak, sem másoknak. Noha 
az önmagunk, családunk és barátaink kezeléséhez szükséges 
alapokat viszonylag rövid idő alatt elsajátíthatjuk, ha profesz-
szionális terapeutaként kívánunk boldogulni, nélkülözhetet-
len, hogy a megfelelő tanfolyamok vagy iskolák elvégzésével 
képesítést szerezzünk, majd praxisunk megkezdése előtt gon-
doskodjunk a hivatásos működéshez szükséges háttérről (biz-
tosítás, adózás stb.).

A reflexológia – akár hivatásként kívánjuk gyakorolni, akár 
hobbinak vagy kellemes időtöltésnek szánjuk – mindenképpen 
sok örömet okoz. Egy életre elköteleződhetünk mellette, mert 
igazán nagyszerű látni, hogy milyen jót tehetünk a barátaink-
kal, a családunkkal vagy más beteg emberekkel. Hiszem, hogy 
az olvasó érdekesnek és hasznosnak találja majd a könyvet, 
ahogy az útkeresőket is remélhetőleg megfelelő irányba tereli.
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1.

Mi a 
reflexológia?

Az Oxford értelmező kéziszótárban a reflexológia következő 
definícióját találjuk:

A lábfejen található pontok masszírozása; célja a 
feszültség feloldása és bizonyos betegségek kezelése.

A reflex meghatározása pedig a következő:

Inger által kiváltott akaratlan vagy automatikus 
mozgás.

Ezek az általános leírások a maguk területén természete-
sen helytállók, a reflexológia azonban olyan művészet, amely 
sokkal bonyolultabb ennél. A reflexet a hagyományos orvos-
tudománytól eltérően értelmezi, mivel nem egy külső ingerre 
kapott választ keres, hanem olyan ingereket vagy reakciókat, 
amelyek egy adott fizikai, mentális vagy emocionális funkció 
növekedésének, csökkenésének vagy egyensúlyának formájá-
ban jelennek meg.

Egy bizonyos szinten a reflexológia célja elsősorban a test és 
a lélek egészségének minél gyorsabb helyreállítása, hogy a beteg 
végre szabadon élvezhesse az életet. Csodálatos volna, ha ezt 
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minden alkalommal meg tudnánk valósítani, de sajnos nem 
a létező világok legjobbjában élünk. A reflexológiának reális 
elvárásokat kell maga elé tűznie, amelyeknek az egyes pácien-
sek kezelése során valóban meg tudunk felelni.

Időnként csak a tünetek enyhülését remélhetjük, s a szinten 
tartáshoz további rendszeres kezelésekre van szükség. Azon-
ban a terápiát mindenképpen sikeresnek lehet minősíteni, ha 
a beteg elégedett az eredménnyel.

Kiemelkedően fontos, hogy a páciens hogyan viszonyul 
a saját állapotához. Ez az a pont, ahol a reflexológia áttörést 
hozhat. A terapeuta eszköztárának fontos része a pozitív men-
tális és érzelmi minőségek erősítése, a páciens meghallgatá-
sa és a megértő beszélgetés. A pozitív gondolkodás a kezelés 
csodálatos „mellékhatása”, és egyben a sikeres terápia egyik 
alapfeltétele. Tudományos kísérletek bizonyítják, hogy a pozitív 
hozzáállás elősegíti a gyógyulást. Ez már hivatalos: a boldogság 
jót tesz az egészségnek!

A reflexológus elsődleges célja tehát a megfelelő mentális at-
titűd kialakítása. Ennek okairól később részletesen is beszélni 
fogunk, előzetesen csak annyit jegyeznénk meg, hogy a boldog 
elme egy nagyon hasznos eszköz. Sok ember él a világban, aki 
ilyen vagy olyan formában súlyos szenvedést él át, mégis pozi-
tív módon, elégedetten viszonyul a sorsához, és semmi másra 
nem vágyik, mint boldogságra. Szerintünk ezek az emberek 
egészségesek? Vagy kezelésre van szükségük?

Mi köze a fentieknek a reflexológia meghatározásához? Ha 
elszántunk magunkat arra a kalandra, amely a „gyógyulás mű-
ködésének” megértéséhez vezet, akkor a kezdetektől ki kell 
fejlesztenünk magunkban egyfajta belső bölcsességet, amellyel 
szilárd mederbe terelhetjük szenvedélyes együttérzésünk ere-
jét. Csak így tudunk segíteni másokon. A bölcsesség kulcsfon-
tosságú: lehetünk akár a legképzettebb vagy a legjóindulatúbb 
terapeuták, bölcsesség hiányában a gyakorlati megvalósítás 
könnyen félresiklik, s minden erőfeszítésünk hiábavaló lesz. 
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Bármennyire furcsán hangzik is, de a gyógyító célja nem kizá-
rólag az egészség visszaállítása. Erről szintén részletesebben 
beszélünk majd a betegségek okait, a kezelési módokat és az 
elme működését taglaló részben (8. fejezet).

A reflexológia hatásai

A reflexológia eredete homályos; a legrégebbi dokumentum 
(nagyjából i. e. 2330 és 2500 között keletkezhetett), amely 
„említést tesz” róla, egy egyiptomi orvos, Ankhmahor sírjában 
található Szakkarában. Egy falfestményről van szó, amelyen 
két férfi két másik férfi lábfejét masszírozza. A felirat tanúsága 
szerint a páciens így kérleli a gyógyítót: „Ne okozz fájdalmat 
nekem”, míg a kezelő így válaszol: „Úgy végzem a dolgom, hogy 
dicséretemet zenged majd.” (A reflexológia történetét lásd az 1. 
függelékben.)

Ha a lábmasszázst a reflexológia legegyszerűbb formájának 
tekintjük, akkor nyugodtan kijelenthetjük, hogy ez a módszer 
még az emberiségnél is idősebb. Több majomfaj, különösen az 
emberszabásúak képviselői, szintén végeznek egymáson egy-
fajta primitív lábmasszázst. Valószínűleg fogalmuk sincs, hogy 
a szervezet öngyógyító képességét mozgósítják ezzel; viselke-
désük ösztönös, célja csupán egy kellemes érzet előidézése. Az 
emberek közül is sokan szeretik, ha masszírozzák a lábfejü-
ket, hiszen nyugtató és élvezetes, valamint oldja a feszültséget. 
A lábmasszázs és a reflexológia között azonban éles határvo-
nal húzódik, annak ellenére, hogy mindkét technika – azonos 
okokból – hasznára válik a testnek és a léleknek.

Több különböző magyarázat létezik arra, hogy a reflexológia 
miként fejti ki hatását. Sajnos pillanatnyilag egyikről sem állít-
hatjuk biztosan, hogy helyes – ettől függetlenül a reflexológia 
gyakorlati eredményei valóságosak.

Az egyik magyarázat szerint – amelyet elsősorban a hagyo-
mányosabb felfogású reflexológusok vallanak – a lábfej érző-
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ideg-ellátása rendkívül fejlett, s az itt található idegvégződések 
a test különböző részeivel állnak kapcsolatban. Ezt a nézetet 
vallotta Eunice Ingham is, akit a modern reflexológia anyjaként 
tartunk számon. Való igaz, hogy a lábfejen szokatlanul sok az 
idegvégződés (ezért is vagyunk annyira csiklandósak a talpun-
kon), és még ma is sokan vélik úgy, hogy ezek a test „zónáinak”, 
azaz reflexterületeinek feleltethetők meg. Dr. William Fitzgerald 
fedezte fel, hogy a test tíz hosszanti zónára osztható. E zónák 
mindegyike a fejtől a lábujjakig fut, és a tíz ujjal és tíz lábujjal 
van összeköttetésben (lásd 1. ábra), így az egyes ujjakra gyako-
rolt nyomás a hozzá kapcsolódó testi zónában fejti ki hatását.

1. ábra. A test zónái a zónaelmélet alapján

Az idegvégződések térképére tulajdonképpen leképezhetjük 
az ember anatómiai felépítését. Ha egymás mellé igazítjuk a két 
lábfejünket, testünk egy vázlatos képét vetíthetjük rá: a nagy-
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lábujjak a fejnek és a nyaknak, a kislábujjak töve a bal és jobb 
vállnak, míg a belső talpél a gerincnek felel meg.

Természetesen ez a megközelítésmód is helytálló, bár nem 
létezik olyan döntő bizonyíték, amely alapján vitathatatlannak 
nyilváníthatnánk. A lábfejen található idegvégződések nagy 
száma és szövevényessége miatt nem tudjuk pontosan megmon-
dani, hogy a lábfej és a test mely területei állnak kapcsolatban 
egymással. Mivel az idegrendszer rendkívül szerteágazó, az 
egész testre kiterjedő hálózat, egyetlen apró pont élvezetes vagy 
fájdalmas ingerlésével drámai hatást érhetünk el.

Annak ellenére, hogy nem rendelkezünk tudományos bizo-
nyítékokkal, esettanulmányokból és személyes beszámolókból 
mégis kirajzolódik egy összkép: a reflexológia jótékony hatást 
fejt ki a szervezet egészére (amit az egyszerű lábmasszázsról 
nem mondhatunk el), így nem túlzás azt állítani, hogy a lábfej 
meghatározott módon való masszírozása közvetlen előnyökkel 
jár mind a testre, mind az elmére nézve.

Most térjünk át a másik magyarázatra: ma már sok terapeuta 
a kínai orvoslás területén szerzett ismereteivel hozza összefüg-
gésbe a reflexológia sikereit. A kínai gyógyítók szerint a testen 
láthatatlan energiacsatornák, ún. meridiánok futnak keresztül, 
amelyekben életenergia, csí kering. Ha a csatornák – például 
stressz vagy más káros befolyás következtében – elzáródnak, 
akkor a test adott területén betegség alakul ki. Ismert módszer 
a blokkolt energia feloldására és áramoltatására az akupunktúra 
és az akupresszúra, de mivel a főbb meridiánok a lábfejen indul-
nak vagy ott végződnek, a meridiánok reflexológiai technikák-
kal is ingerelhetők. Azonban még egy teljes kezelés sem képes 
az összes meridián normális működését helyreállítani, mivel jó 
néhányuk mégsem érinti a lábfejet, ráadásul a főbb energiaösvé-
nyeken kívül kisebb mellékútvonalak is léteznek. Ezért is végzik 
az akupunktúrát és az akupresszúrát a test egészén. (Az aku-
punktúra több ezer éves gyakorlat, így ha elégséges lenne a láb-
fejet stimulálni, akkor követői nyilván már rájöttek volna erre.)
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