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 Kaj je Fascija? 

Fascija je tkivo, ki obkroža mišice, skupine mišic, krv-

ne žile, organe in živ-

ce, povezvajoč struk-

ture skupaj hkrati pa 

omogoča drugim da 

se gladko premikajo 

drug proti drugemu.  

Oblikovana je tako, 

da je elastična in da 

se prosto giblje z mi-

šicami in kostmi. Po-

škodbe, stres, ponav-

ljajoči se gibi poveza-

ni z delom, in posle-

dice staranja lahko povzročijo, da fascija izgubi svojo 

elastičnost in postane krajša, ostrejša in bolj gosta. 

Zategnjena fascija potegne naše mišice in okostje iz 

pravilne poravnave in drže, kar 

lahko povzroči bolečino, nelagodje in utrujenost.  

 

 

 

 

Kaj je Strukturalna Integracija?   

Strukturalna Integracija (SI) je sistem Manu-

alne Terapije in senzomotorične edukacije 

gibanja, ki podpira izboljšanje celotnega 

človeškega biomehaničnega funkcioniranja  

in ne za zdravljenje po-

sameznih simptomov.  

Sistem je ustanovila in raz-

vila dr. Ida Pauline Rolf 

(1896—1979), izven orto-

doksne medicinske znanos-

ti. Anatomy Trains Struktu-

ralno Integracijo je  razvil Tom Myers, ki se ba-

zira na Anatomy Trains Miofascijalnim Meridi-

janima. Tom se je poučevcal neposredno z dr. 

Ido Rolf, Moshe Feldenkreisom in Buckminister 

Fuller. Njegov program Strukturalne Integracije 

je pod vplivom študija kranialne, visceralne in 

intrinzične študije gibanja z evropskimi šolami 

osteopatije.                     

Strukturalna Integracija je vrsta dela na te-

lesu (engl. Bodywork), ki se osredotoča na 

vezivno tkivo, oz. na fascijo telesa, pri čemu 

se ne osredotoča samo na lajšanje simpto-

mov, ampak na razrešitev njihovih vzrokov.  
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Kdo lahko pričakuje izboljšave 

od Strukturalne Integracije? 

 Otroci in odrasle osebe, ki imajo slabo držo 

in slabo ali nepravilno poravnanost telesa. 

 Osebe, ki se borijo z kronično bolečino. 

 Športniki in rekreativci, ki želijo izboljšati 

svojo motorično izvedbo. 

 Osebe, ki se ne ukvarjajo z športom in/ali 

rekreacijo ampak želijo izboljšati svoje gi-

banje. 

 Starostniki, ki želijo izboljšati svojo struktu-

ralno poravnavo telesa. 

 Osebe, ki so pod stresom. 

 

Potrebno se je izogibati Strukturalni Integraciji v kolikor imate težave 

z  vročino, vnetji, infekcijami ali določenih kroničnimi stanji.  

 

Prednosti Strukturalne Integracije 

 spodbuja gibljivost, 

 izboljšuje držo, 

 lahko izboljša dihanje, 

 vodi do večjega ravnovesja in stabilnosti, 

 lahko ublaži bolečine, 

 izboljšuje propriocepcijo (telesno percepci-

jo), 

 ima pozitivni učinek na um. 

 

 

Strukturna Integracija deluje na način, da po-

daljša, raztegne in mehča fascijalno tkivo,  da 

bi se  ponovno vzpostavila posturalna uravno-

teženost, enostavnost gibanja in boljši občutek 

zavedanja lastnega telesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Strukturalna Integracija otrok) 

    

Kako poteka Anatomy Trains SI Terapija? 

 Pri prvi terapiji se terapevt z vami pogovori o teža-

vah, s seboj imejte izvide svojega zdravnika. Tera-

pevt pregleda vašer telo in opravi analizo stanja. 

Po analizi vaše drže in gibanja terapevt ve, katero   

tkivo je  potrebno mobilizacije, da bi se lahko vaše 

telo ponovno postavilo v optimalno ravnovesje. S 

posebnim, natančnim dotikom, terapevt mobilizira 

zlepljeno, otrdelo ali preveč napeto fascijalno tkivo 

pri klientu. 

 

 

 

Po opravljenih dvanajstih  terapijah se opravi anali-

za popravljenega stanja. Po opravljenih terapijah 

terapevt izdela poročilo o rezultatih opravljene te-

rapije. 

Vsaka terapija je blagodejna za vaše telo. Za dolgo-

trajne učinke program tradicionalno obsega 12 tera-

pij. Vsaka terapija ima posebno temo in predvideva 

obdelavo posebnega območja telesa, s poudarkom 

na svojstvenih temah vsakega posameznika.  

  

Svetuje se, da se celotna 

terapija izvede v obdobju 

šestih do dvanajstih mese-

cev, da se doseže optimal-

na drža telesa, na katero bo 

sila težnosti delovala opti-

malno blagodejno.  

 

 

Že po prvi terapiji lahko jasno občutite spremembe 

in izboljšave. Večina posameznikov poroča o obču-

tku lahkosti pri gibanju, o občutenju predelov v 

telesu, ki se jih prej niso zavedali, prav tako o 

občutku, da se počutijo višji. 

 

SI je moderni in inovativni način  

zdravstvene   preventive.  


