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Riklijev sprostitveni park,  ki se nahaja v neposredni bližini 
Rikli Balance Hotela, je  prostor, kjer se lahko posvetite sebi in 
si naberete novih moči za vsakdanje izzive. Upočasnite ritem 
življenja in si privoščite nekaj trenutkov za svoje dobro počutje, 
zmanjšajte stres in skrbi na Riklijevi bosonogi poti, pred 
vsakdanjimi obremenitvami pobegnite v zavetje narave, objemite 
drevo in si povrnite zdravje. Z vadbo joge v čudovitem okolju 
parka pa lahko umirite svoje misli, sprostite telo in si povrnete 
dobro počutje. 

Riklijev sprostitveni park je odprt od sončnega vzhoda do 
sončnega zahoda in je namenjen gostom Sava Hotelov Bled,  
h katerim spadajo Rikli Balance Hotel, Hotel Savica Garni,  
Grand Hotel Toplice, Hotel Park, Hotel Jadran in Hotel Trst.



Sezujte stres in skrbi na 
Riklijevi bosonogi poti
Bosonoga hoja je bila del 
atmosferskega zdravljenja, ki ga je na 
Bledu v 19. stoletju izvajal švicarski 
naravni zdravilec Arnold Rikli. Pacienti 
so se vsak dan največ 15 minut 
sprehajali bosi, zjutraj po rosni travi, 
popoldne po toplih cestah. 

To Riklijevo metodo zdravljenja smo razvili v 
Riklijevo bosonogo pot. Hoja z bosimi noga-
mi je koristna za vitalne funkcije organizma. 
S stimuliranjem točk na stopalih, ki so pove-
zane z vsemi vitalnimi organi v telesu, masi-
ramo notranje organe in izboljšamo pretok 
življenjske energije skozi njih. Bosonoga 
hoja tako krepi imunski sistem, pomaga pri 
premagovanju utrujenosti in lajšanju stresa, 
deluje protibolečinsko in protivnetno, spod-
buja pretok krvi, izboljšuje delovanje limfne-
ga sistema, pospešuje presnovo, pripomore 
pa tudi k razstrupljanju organizma. 



Osem različnih podlag iz bližnje okolice stimu
lira akupunkturne točke na stopalih:
•  Drobljenec z nasipov ob Blejskem  

jezeru stopala poživi.
•  Gozdni mah iz gozda na vzpetini Straža  

jih zmehča.
•  Prodec iz Jezernice, potoka, ki teče iz 

Blejskega jezera, stopala zgladi.
•  Smrekove iglice s smrek s planote  

Pokljuka jim dajo energijo. 
•  Stopalni kamni, obdani s timijanom s  

planote Pokljuka, stopala pomirijo.
•  Smrekovi storži s smrek s planote  

Pokljuka jih utrdijo.
•  Drevesno lubje z dreves iz gozda na  

vzpetini Straža stopala okrepi.
•  Pokošena trava, hojo po kateri je ob jutranji 

rosi priporočal že Arnold Rikli, jih osveži. 

Med hojo po poti stopite še vstran in v bazenu 
mivke stopalom privoščite naravni piling.   
Sezujte stres in skrbi ter se sprehodite  
do dobrega počutja!

Objemite drevo 
in si povrnite 
zdravje 
Drevesa imajo pozitiven učinek na 
počutje, pomirjajo in napolnijo z 
energijo. Vsako drevo ima svojo 
zdravilno moč, zato v parku poiščite 
svoje drevo, ga objemite, se močno 
privijte k njegovemu deblu ter se 
prepustite njegovi blagodejni energiji. 

Učinek: Sobivanje z naravo, ki ga je spodbu-
jal Arnold Rikli, dobrodejno vpliva na vas. Po 
drevesih se pretaka neizmerna življenjska 
energija, ki dobro dene telesu in duši. 



Objemite brezo
Breza sprošča in pomirja živčevje, blaži rev-
matične težave, težave z očmi in pljuči ter 
povrne gibljivost. Če ste čustveno obreme-
njeni, vam bo meditacija pod brezo pomaga-
la, da se uravnotežite in vam tako omogočila 
sprejemanje jasnejših odločitev.  

Objemite lipo
Lipa pomirja, blaži posledice stresa in po-
večuje koncentracijo. Začutili boste, da se v 
vas širijo notranji mir, spokoj in zbranost. 

Objemite smreko
Smreka blagodejno vpliva na dihalne or-
gane, ledvice in jetra. Živčnost in napetost 
spreminja v notranji mir in uravnoteženost 
ter pospešuje pretok energije. 

Objemite bukev
Bukev pomaga pri izboljšanju krvnega 
obtoka, uravnava krvni pritisk, pomirja 
želodec, krepi koncentracijo in odpornost 
proti stresu. 

Objemite hrast
Terapija s hrastom znižuje pritisk, popra-
vlja krvno sliko in blagodejno vpliva na 
bolezni ožilja. Bližina hrasta vam bo še 
posebej koristila, če veliko delate ali ste 
kronično utrujeni, saj vas bo oskrbela z 
novo energijo.  

Objemite brest
Brest je izrazito moško drevo. A svojo 
moč daje le tistemu, ki se bori do konca. 
Njegova energija lahko drži kar nekaj let. 
Brestov les so za sulice uporabljali sre-
dnjeveški vitezi, saj je trajen, hkrati pa jim 
je vlival pogum in neomajno vero v zmago.  



Vaje za ravnovesje telesa in misli
Pred vami je sekvenca devetih jogijskih 
asan, ki zaobjame vse vrste gibanj: položaje 
za krepitev in vzdržljivost, raztege, odpiranja 
in zasuke. Vse vaje usklajujemo z dolgim in 
globokim dihom, ki zaokrožuje celoto in pri-
naša ravnovesje telesa in misli. Preden zač-
nemo, se za nekaj minut usedemo v položaj, 
ki nam je udoben in v katerem lahko hrbte-
nico držimo ravno in pokončno. Oči zapremo 
in pozornost usmerimo na svoj dih. Najprej 
svoj dih samo opazujemo, potem pa ga za-
vestno poglobimo in podaljšujemo. Dihamo 
skozi nos. Po nekaj minutah oči odpremo in 
začnemo s sekvenco. Enako ponovimo tudi 
na koncu, ko vadbo zaključimo.

Joga je v sodobnem času ena najbolj 
pogostih oblik sprostitve in načinov 
napajanja z energijo. Na recepciji 
Rikli Balance Hotela si izposodite 
joga podlogo in brošuro z vajami 
ter se podajte na pot k vzpostavitvi 
notranjega miru. 

Učinek: Upoštevajte nasvet Arnolda Riklija o 
gibanju na svežem zraku. Z jogo v čudovitem 
okolju parka umirite svoje misli, sprostite 
telo in si povrnite dobro počutje. 

Prikličite notranji mir z jogo 
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1. Mačka-krava
Nežno dinamično gibanje, ki  povezuje dva po-
ložaja – položaj mačke in položaj krave -, naše 
telo ogreje in razgiba hrbtenico.

Postavimo se na dlani in kolena. Zapestja po-
ravnamo pod ramena in kolena pod kolke. Z 
izdihom zaokrožimo hrbet navzgor, popek pov-
lečemo proti hrbtenici in brado stisnemo proti 
prsnici. Z vdihom začnemo trebuh spuščati 
navzdol, prsnico in trtico pa vlečemo navzgor. 
Gibanje ponavljamo, dokler nam ustreza, od 5 
do 10-krat.

2. Strešica - Adho Mukha Svanasana
Nadaljujemo iz prejšnjega položaja. Smo na 
dlaneh in kolenih. Spodvihamo prste na nogah, 
dlani potisnemo v podlago in se z medenico 
dvignemo navzgor.

Teža naj bo razporejena čez celotne dlani, 
hrbet poravnamo tako, da celotno hrbtenico 
podaljšujemo navzgor. Sednici sta usmerjeni 
proti stropu. Kolena naj bodo rahlo pokrčena, 
iztegnemo jih samo, če lahko hrbet obdržimo 
raven. Popek stisnemo proti hrbtenici. Trebu-

šne mišice so aktivne. Vrat in glava sta sprošče-
na. Pete vlečejo proti tlom. Rame potisnemo 
stran od ušes, lopatici pa narazen, stran od 
hrbtenice. Položaj držimo 1 – 3 minute, ves čas 
ohranjamo dolg in globok dih.

3. Nizki lounge - Anjaneyasana
Iz strešice z desno nogo stopimo naprej med 
dlani, gleženj poravnamo pod koleno. Koleno 
in nart zadnje noge odložimo na tla. Zadnja 
leva noga se lahko premakne toliko nazaj, da 
začutimo razteg v stegnu in sprednjem delu 
kolka. Z vdihom dvignemo trup in roke navzgor. 
Trtico usmerimo proti tlom. Popek stisnemo 
proti hrbtenici in se skozi prsnico odpremo ter 
podaljšamo navzgor.

V položaju ostanemo minuto ali dve in ves čas 
pazimo na kontrolirane vdihe in izdihe. Dlani 
odložimo nazaj na tla. Stopimo nazaj v strešico 
in ponovimo položaj še z levo nogo.
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4. Bojevnik 2 - Virabhadrasana 2
Stojimo na blazini in stopimo vsaj 1 meter 
ali več narazen. Sprednje stopalo usmerimo 
naprej, zadnje odpremo navzven za 90 stopinj. 
Nogo spredaj pokrčimo in pazimo, da je ko-
leno ves čas poravnano nad gleženj – ne leze 
navznoter ali čez. Zadnja noga ostane iztegnje-
na. Nižje kot se spustimo, večja je razdalja med 
nogami. Težo enakomerno razporedimo med 
obe nogi. Roki dvignemo narazen. Sprednja 
roka se aktivno podaljšuje naprej in zadnja na-
zaj. Ramena spustimo navzdol, stran od ušes. 
Trebušne mišice povlečemo navznoter, hrbet 
obdržimo raven. Pogled je usmerjen naprej v 
smeri prednje roke. Dih je globok in dolg. Polo-
žaj držimo od 30 sekund do ene minute. Enako 
ponovimo še na drugi strani.

5. Kobra - Bhujangasana
Ležimo na trebuhu. Nogi sta iztegnjeni, narti so 
na tleh. Dlani postavimo pod ramena, komolci 
so ob telesu. Z vdihom se s hrbtnimi mišicami 
in rokami dvignemo navzgor, medtem ko noge 
aktivno potiskamo v tla. Dvignemo se samo 
toliko, da sramna kost še zmeraj ostane na 
tleh. Komolci ostanejo ob telesu, rame spusti-

mo stran od ušes in se skozi prsnico dvigamo 
navzgor. Pazimo, da ne ustvarimo pritiska na 
ledveni (spodnji) del hrbta. Zaklon naj se ena-
komerno razporedi po celotni hrbtenici. Držimo 
nekje od 20 sekund do 1 minute. Z izdihom se 
nato spustimo nazaj na tla.

6. Kobilica - Salabhasana
Ležimo na trebuhu, roki iztegnemo pred sabo, 
čelo je na tleh. Z vdihom glavo, trup, roke in 
noge dvignemo od tal navzgor. Istočasno nogi 
podaljšujemo nazaj, trup in roke pa naprej. V 
položaju se torej ne le dvigamo navzgor, am-
pak tudi podaljšujemo narazen. Vrat in glava 
sta podaljšek hrbtenice. Položaj držimo od 30 
sekund do 1 minute. Po želji lahko položaj še 
enkrat ali dvakrat ponovimo.

*Na sliki je prikazana variacija položaja z rokami iztegnjenimi 
naprej, vendar pa lahko položaj izvedemo tudi z rokami izteg-
njenimi ob telesu nazaj.



7 87. Ladjica - Navasana
Začnemo sede s pokrčenimi nogami. Z zgornjim 
delom telesa se nagnemo nazaj in počasi dvig-
nemo noge. Hrbet poravnamo, popek stisnemo 
proti hrbtenici. Med nogami in trupom najde-
mo pravi kot. Roki sta iztegnjeni ob telesu. Nogi 
lahko ostaneta pokrčeni ali ju iztegnemo. Ves 
čas obdržimo dolge in globoke vdihe in izdihe. 
Na začetku držimo položaj 10 ali 20 sekund. 
Postopoma čas podaljšujemo ali pa naredimo 
več ponovitev s krajšimi časi držanja položaja.

8. Sedeči predklon - Paschimottanasana
Sedimo na tleh, nogi sta iztegnjeni naprej. Za 
lažjo izvedbo položaja se lahko usedemo na 
zloženo odejo ali nekaj podobnega, kar nam 
medenico dvigne malo višje od stopal. Akti-
viramo (napnemo) stegenske mišice, prste na 
nogah povlečemo proti sebi. Z dlanmi ali prsti 
na rokah, ki jih postavimo ob boke, potisnemo 
v tla in se skozi prsnico podaljšamo navzgor 
in poravnamo hrbet. Vdihnemo. Z izdihom se v 
kolkih (ne v pasu) prepognemo naprej, medtem 
ko hrbet ves čas držimo raven in dolg, dlani pa 
se premaknejo naprej. Če lahko obdržimo hrbet 
raven, se počasi spustimo nižje v predklon. Ves 
čas se skozi hrbtenico podaljšujemo naprej 
in samo če jih dosežemo, primemo stopala. 
V položaju ostanemo od 1 do 3 minute. Noge 
in stopala ves čas ostanejo aktivna. Z ravnim 
hrbtom se počasi dvignemo iz položaja.



99. Sedeči zasuk - Ardha Matsyendrasana
Sedimo na tleh. Nogi sta iztegnjeni naprej. Za 
lažjo izvedbo položaja se lahko usedemo na 
zloženo odejo: na ta način dosežemo, da je 
medenica malo višje od stopal. Desno nogo 
pokrčimo in jo prekrižamo čez levo, tako da 
stopalo odložimo na njeno zunanjo stran. Leva 
(iztegnjena) noga ostane ves čas napeta, prste 
na nogah potegnemo proti sebi (dorsalna fle-
xia). Desno roko postavimo za hrbet. Levo roko 
dvignemo navzgor. Z vdihom se skozi hrbtenico 
podaljšamo navzgor in z izdihom zasukamo v 
desno in levo, dlan ali celo roko postavimo na 
zunanjo stran pokrčene noge. Z vsakim vdihom 
se skozi prsnico podaljšamo navzgor in se z 
vsakim izdihom zasukamo še malenkost dlje. 
V položaju ostanemo 1 minuto, nato se poča-
si odsukamo in ponovimo enako še na drugi 
strani.



Sava Turizem d.d., Rikli Balance Hotel, Cankarjeva 4, 4260 Bled, Slovenija
P: +386 (0)4 579 17 00,  E: riklibalance@hotelibled.com

www.sava-hotels-resorts.com


