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Moje drahá Miládko (Barešová), 
 
když se blížil konec tvých dnů zde mezi námi, často jsme si povídali o tom, že až 
umřeš, stejně mi nedáš pokoj a budeš mě shůry pořád bedlivé sledovat a pěkně 
dohlížet jestli mi to jde... 
 
Celé roky jsem se tě snažil přesvědčit, aby jsi napsala knihu. Souhrn všech 
jedinečných postřehů a zkušeností, jež jsme sice měli a dostávali, ale pouze 
fragmentovitě, neuceleně a po dávkách. Zbylo mi po tobě spousty poznámek, 
nahrávek a diáků – vše jsem uspořádal, dodal vlastní komentář, případně 
dokončil kapitoly jež jsme spolu začali psát. 
 
Pevně věřím, že by jsi s níže popsaným textem souhlasila. 
 
Stále s vděkem vzpomínám na vše, co jsi mi v životě dala a co jsi mě naučila....  
 
Díky 
 
Michal 
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 Tato skripta jsou koncipována jako pomocný text k probíhajícímu kurzu 
základů akupunktury A1 – B3 a nekladou si za cíl být komplexní učebnicí 
akupunktury, natož TCM. V jednotlivých oddílech jsem se snažil vyzdvihnout 
základní části učiva, které bude dále rozvíjeno v jednotlivých přednáškách. 
Velice důležitou součástí jsou tabulky a obrázky, neboť jak klasik říká: „jedna 
dobrá tabulka vydá za 100 stránek textu.“ Nepochází ode mne, vytvořili je 
postupně různí akupunkturisté, ale osvědčily se během let natolik, že je 
pokládám k pochopení učiva ze nezbytné.  
Samostatnou kapitolu výuky tvoří téma aurikuloterapie, k němuž je ale dostupné 
literatury dost, a proto je v tomto textu zmiňována pouze okrajově a tvoří 
samostatnou část výuky. 
Před započetím studia akupunktury je třeba si uvědomit, promyslet a přijmout 
několik základních postulátů:  

 Kurz, jehož rámec je značně omezen počtem výukových hodin se 
omezuje pouze na základní poznatky o akupunktuře, která je ale jen 
jedním z tzv. „základních kamenů“ TCM. Kurz by tak měl být pro vás 
jakýmsi odrazovým můstkem, pobídkou k dalšímu studiu. 

• Jsem přesvědčen, že ten, kdo chce opravdu akupunkturu používat ve své 
každodenní praxi, jí musí propadnout natolik, že tento pohled na svět se 
mu stává posléze „životním názorem“, „mentálním postižením“, že zkrátka 
terapeut sám by měl žít podle zásad, které v terapii užívá, že by se mu 
pohled TCM měl stát jeho duševně-duchovním pohledem na svět. 

• Je nutné si hned zpočátku uvědomit, že v množství terapeutických 
možností a postupů, nejen v akupunktuře, ale v celé TCM, lze najít 
obrovské množství kombinací, pohledů na jednu situaci. Zdánlivou 
nepřehlednost a počáteční pocit marnosti nad tímto množstvím poté 
vystřídá úžas nad možností každému pacientovi opravdu vytvořit jeho 
individuální terapeutický plán. 

• Tento zdánlivý paradox vede dříve nebo později k tomu, že každý terapeut, 
jež používá akupunkturu ve své běžné praxi si pomalu ale jistě vytváří 
vlastní „rukopis.“ Co to pro vás znamená?  

• Nezůstaňte pouze u jedněch teorií, hledejte, zkoumejte, studujte, 
zkoušejte. V jistém slova smyslu se dá říci, že akupunktura je studium na 
celý život.  

 
Pevně doufám a věřím, že Vám tento drobný paperback pomůže ve Vaší 
cestě za akupunkturou a za Vašimi pacienty. 
 
Léto 2015      MUDr. Michal Jelšík, MBA 
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Kratičký výlet do historie 
 
 
Domnívám se, že není až zase tolik důležité, zda je akupunktura stará 4000 či 
6000 let. Je přece i tak zcela nezpochybnitelné a historicky doložitelné, že ve 
stejné době, kdy v našich krajích vrcholila Doba bronzová a lidé Ůnětické kultury 
odlévali do primitivních forem své zbraně, na druhé straně zeměkoule již po 
tisíciletí vzkvétala jedinečná civilizace. Tato Říše středu v podstatě přetrvává, 
jako jediná, dodnes. 
A pochopitelně ve své jedinečnosti a homogenitě nese myšlenkový odkaz 
pohledu na svět z dávnověku, jež nebyl nikdy přerušen. 
Co to znamená? 
Zdánlivě nepochopitelná označení zdravotních potíží, básnické obraty 
v diagnostice, rýmování názvů akupunkturních bodů...atd., to vše je dodnes 
Číňanům přirozeně blízké, korespondující s jejich normálním běžným životem! 
Osobně právě v tom spatřuji obrovskou sílu a výjimečnost TCM. Bezmála dvě 
miliardy lidí (a to nepočítám okolní přilehlé asijské země) smýšlí, uvažuje a žije 
v kontextu TCM. Který pohled na léčbu našich pacientů je tedy vlastně 
alternativní a který klasický....?? 
 
 
 

13 démonů 

Název bodu funkce 
GV1 Chang qiang- síla růstu všeobecný bod LUO, spojovací bod 

LUO k přední střední dráze, bolesti 
v křížové oblasti, manické stavy 

GV 
16 

FENG FU- úřad v zimě  mistrovský bod pro hypofýzu, bod 
Nebeské okno a Moře kostní dřeně, 
zakázaný bod 

GV 
24 

SHEN TING- Božský dvůr, 
Dvůr duchů 

centralizační bod spojení s drahou 
žaludku, emocionální labilita, 
apoplexie 

GV 
26 

AHUI GOU, REN ZHONG- 
Hrot vody 

symptomatický bod pro křeče, šok a 
bezvědomí 

CV 
24 

CHENG JIANG-Přijetí 
vlhkosti 

1.pomoc při bezvědomí, 
akupunkturní znecitlivění při extrakci 
zubů 

CV 
25 

HAI GUAN (EM 19)- Mořská 
fontána 

diabetes mellitus, žízen, zvracení, 
glositida, neuritis nervi hypoglossi 

ST 6 JIA CHE- Osa čelisti motorický bod, migrény, neuralgie 
trigeminu 

SP 1 YIN BAI- Skrytý jas bolesti břicha, peritonitida, spasmy 
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dělohy 
PC 6 NEI GUAN- Vnitřní bariéra, 

Vnitřní průsmyk 
spojovací bod LUO, všeobecný bod 
LUO, jeden z nejdůležitějších bodů, 
ovlivní nitrohrudní orgány, kardinální 
bod dráhy  YIN WEI MAI, vhodný při 
vyčerpání 

TE 5 WEI GUAN- Vnější brána, 
Vnější průsmyk 

spojovací bod LUO, všeobecný bod 
LUO, mistrovský bod pro parézy, 
kardinální bod spojený s drahou 
YANG WEI MAI, vhodný při 
vyčerpání. 

LU 
11 

SHAO SHANG- Malý 
obchodník 

speciální bod při onemocnění krku, 
bod 1. Pomoci při ztrátě vědomí, 
zástavě dýchání, epilepsie 

LI 11 QU CHI- Bolavé jezero tonizační bod, imunostimulační a 
homeostatický bod, mistrovský bod 
pro léčbu paréz, anémie 

BL 
60 

KUN LUN- Pohoří Kunlun, 
Opora nebes 

speciální bod pro všechny bolesti, 
funkční bod řídící produkci hormonů 
v předním laloku hypofýzy, účinný 
při endokrinních poruchách, slabá 
porodní činnost 
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Úvaha nad lékařským pohledem na pacienta dle pravidel TCM 
 
 
Ačkoliv tato skripta jsou určena ke studiu tzv „alternativní, východní, 
jiné“ medicíny, přesto vycházejí z neměnného faktu, že jsem vystudoval Karlovu 
Univerzitu a na základě těchto poznatků buduji svůj pohled na pacienta a jako 
další možnost přidávám jiný úhel pohledu, jiné možnosti, jinou variantu.  
Naší celoživotní snahou by měl být pokus o syntézu různých medicínských a 
terapeutických pohledů na danou obtíž - tedy nesnažím se lpět rigidně pouze na 
pravidlech TCM, když mohu například laboratorním biochemickým vyšetřením 
ověřit dané d.dg. podezření rychleji, ale zároveň se nesnažím používat 
standardizované medikační postupy tam, kde mohu například použít bylinný 
preparát. 
 
Další důležitý pohled na akupunkturu a TCM obecně je ten, že v historii ve 
starověké Číně měl lékař, opravdový lékař, zcela výsadní postavení. Byl živen 
svým výhradním pacientem a jeho rodinou, u nichž také žil. Měl právo a možnost 
dennodenního styku se svými pacienty a tudíž možnost korekcí a jemných 
nuancí léčby. Jeho zásahy byly především ve fytoterapii, dietetice, eventuálně 
cvičení, ale akupunkturu používal spíše výjimečně.  
Co to znamená?  
V dnešní době nejsme schopni dosáhnout takovéhoto blízkého stavu s našimi 
klienty/pacienty a musíme si nutně napomáhat dalšími diagnostickými metodami, 
jež nám právě nabízí tzv. Západní medicína. Zároveň z tohoto vyplývá, že 
akupunktura a celá Tradiční čínská medicína je ve své komplexnosti 
koncipována jako preventivní a funkční medicína! 
Bohužel v naší každodenní praxi se nám dostavují pacienti především 
s chronickými potížemi, kteří mnohdy akupunkturu vnímají jako poslední možnost, 
když „vše ostatní zkusili a nic nepomohlo.“ 
Na druhou stranu se v poslední době, jako jedno z negativ volné dostupnosti 
informací, zároveň s tendencí a určitým módním trendem nemocných, stalo 
vyhledávání alternativních způsobů léčby – někdy za každou cenu.  
Dochází k rozmachu různých tzv. přírodních léčitelů, bez dostatečného 
medicínského nejen vzdělání, ale i aspoň rozhledu! Ti potom při léčbě pacienta 
často příliš rigidně lpí na pravidlech TCM a bez dostatečného lékařského 
vzdělání vůbec nejsou schopni spolehlivě určit hranice a limity východního 
způsobu léčby.  Nejen, že potom při nečekaných komplikacích pošlou pacienta 
za opravdovým lékařem (= Vámi!), ale ještě hanobí dobré jméno akupunktury.... 
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Pozice TCM  a diagnostika dle TCM v moderní době 
Zasazení do celkového kontextu léčby, možnosti a limity 
 
Jak již bylo zmíněno v úvodu, smyslem a náplní těchto skript není učebnice TCM, 
ale syntéza všech perspektiv možné léčby s jediným cílem: pomoci co 
nejefektivněji nemocnému člověku. Jinými slovy - nezáleží přece na tom, jestli 
medicína je východní, nebo západní, klasická, nebo alternativní, moderní či 
tradiční, ale úkolem naší doby je extrahovat ze všeho to nejlepší a namíchat 
koktejl léčby pro danou situaci a pro daného pacienta.  
Proč to tak zdůrazňuji?  
Protože si myslím, že důležitější než teoretické základy TCM a rigidní lpění na 
jejích postupech je právě individuální pohled na pacienta a s ním související 
léčba. Domnívám se, že právě tento rozdíl, kontrapunkt, mezi na jedné straně 
guidelines, které dnes svazují každého moderního lékaře (především 
z forenzních důvodů) - a individuální terapií, je příčinou neustálých svárů a 
kritického pohledu na akupunkturu a TCM vůbec.  
Individuální funkční a holistická léčba samozřejmě zabere mnohem více času, 
proto je naším úkolem tento proces co nejvíce zefektivnit.  
 
Anamnéza je dodnes nejdůležitější a naprosto nedílnou součástí zjišťování 
stavu pacienta, ač se na něj díváme od západu či od východu. To, co nám 
pacient subjektivně řekne, je samozřejmě velice důležité. Nicméně ještě 
důležitější je to, co my dokážeme z jeho řeči vyčíst takříkajíc mezi řádky. Často 
právě a pouze větší ochota k naslouchání a větší trpělivost přivádí diagnostiky 
dle TCM k překvapivým diagnostickým závěrům  a jejich kritiky bohužel 
k osočování z různých esoterických a šamanských praktik. Naštěstí současná 
doba čím dál tím více naslouchá i psychosomatickým potížím, hluboké spojitosti 
s duševními a mnohdy i duchovními příčinami nemoci, což bylo v době našich 
starých primářů opravdu nemyslitelné....  
Vhodným doplňkem anamnézy je tzv. časová osa - viz přednáška MUDr. Chvály.  
Dalším důležitým doplňkem, na nějž se často zapomíná, je se k anamnestickým 
datům se vracet.  Často pacient napoprvé neřekne vše. Ne, že by nechtěl, 
jednoduše si nevzpomene. Nedílnou součástí anamnézy je i celkový pohled na 
pacienta. Jeho vzorec chůze, držení těla, gesta, mimika, atd.. 
(moje drahá učitelka Barešová vždy a zásadně vyšetřovala a následně 
ošetřovala pacienty pouze ve spodním prádle a mnohdy bylo až k neuvěření, co 
vše zjistila pouze z pohledu a pohmatu pacienta). 
 
Pomocná diagnostika dle mikrosystémů.  
 
Nejdostupnějším mikrosystémem je ušní boltec. Doplnění našich diferenciálně 
diagnostických předpokladů lze v projekci orgánů na uchu dohledat a ověřit 
velice rychle a efektivně. (Bližší detaily celé problematiky aurikuloterapie viz 
přednášky MUDr. Fialy v běhu A2, B1.)  
Diagnostika dle plosky nohy, tzv. reflexní terapie. (V ČR tuto metodiku 
důkladně rozpracovali např pan Janča, jeho následovník pan Pattaki a jiní.) 
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Tlakovým působením na vybrané lokalizace projekcí nejen orgánů, ale i 
například jednotlivých úseků páteře lze dosáhnout velice rychlého efektu, zvlášť 
vhodného při akutních potížích, eventuálně v kombinaci s AP. 
Diagnostika dle jazyka. Opět velmi jednoduchá metodika pro rychlé 
zorientování v základních patologických procesech. Výborně rozpracována 
v česky přeložené knize Giovanno Machiocha Diagnostika dle jazyka. 
Další, velice důležitou metodou zjišťování zdravotního stavu pacienta a nedílnou 
součástí TCM je pulsová diagnostika, jíž bude věnována samostatná kapitola. 
 Lékaři ve staré Číně si ale všímali i dalších důležitých znaků, jež bychom 
my spíše zahrnuli do podrobné anamnézy a aspexe pacienta. Vzhled a turgor 
kůže, kvalita, tvar a vzhled nehtů, vlasů, pohled do očí, souměrnost obličeje, 
rytmus dechu, eventuálně zápach z úst, typ potivosti atd.  
 Je třeba si uvědomit, že všechna tato časově náročná zkoumání pacienta, 
která dnes suplujeme rychlým biochemickým vyšetřením právě nahrazovala ony 
laboratorní možnosti moderní doby. Lékaři staré Číny, ale i Indie, Egypta 
jednoduše neměli jiné možnosti, ale právě díky obrovské trpělivosti a pečlivosti 
dosahovali mnohdy fenomenálních výsledků.  
 Není nutno každého pacienta takto podrobně zkoumat, ale je třeba o 
všech těchto možnostech vědět a znát je a použít je právě v nejasných 
případech, hraničních situací, u různých tzv. syndromů, kdy pravá příčina potíží 
pacienta není zcela jasná a mnohdy jeho základní stesky přivádějí lékaře na 
scestí.  
 V moderní době k těmto výše zmiňovaným tradičních mikrosystémům 
přibyly ještě: Irisdiagnostika, mikrosystém ruky SU-JOK, cerebrální akupunktura, 
EAV...  
 
 Mezi tradiční diagnostické postupy patří dále tzv 8 pravidel terapie, teorie 
pěti prvků, dokonalá znalost vlastností a charakteru jednotlivých orgánů, průběhu 
drah, vlastností jednotlivých bodů na těchto drahách, ale i drah mimořádných, 
případně šlachosvalových aj. Z těchto všech esencí se poté tvoří celkový obraz 
potíží a jejich cesta ke hledání příčiny těchto potíží a nejenom odstraňování 
důsledků. 
 Akupunktura má přirozeně jako každá metoda své limity, jasné prioritní 
indikace, ve kterých je mnohdy suverénně nejlepší volbou, ale zároveň má i 
přesně dané kontraindikace, které je nutno beze zbytku ctít a nepřekračovat. Je 
třeba zároveň zdůraznit, že úspěšnost AP není v celkovém měřítku větší, než u 
klasické medicíny. Pouze jde na mnohé nemoci jinak a především často bez 
vedlejších toxických účinků léčiv. 
 
Indikace akupunktury 
 
Jak již bylo uvedeno, akupunktura, tedy působení na bod, jeho napichováním 
kovovou jehlou, je pouze jednou z mnoha možností léčby dle TCM. Hovoříme o 
tzv sedmi základních kamenech TCM, kdy AP je pouze jedním z nich a dlužno 
dodat, že ne tím nejdůležitějším. Za nejdůležitější prvek léčby dle TCM je 
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považována fytoterapie, dále dietetika, cvičení, požehování, tzv moxibusce, TCM 
ale znala i chirurgii a traumatologii. 
 
Mezi nejvděčnější indikace AP, při nichž dosahujeme opravdu a prokazatelně 
výborných výsledků patří vertebrogenní potíže, svalové spasmy, bolesti kloubů, 
blokády, otoky, záněty šlach, pooperační ortopedické stavy. 
Další velkou indikační skupinou jsou neurologické potíže, stavy po iktech, 
roztroušená skleróza, zánikové jevy, radikulární dráždění, paretické stavy, 
vertigo, migrenózní stavy, atd.. 
AP v gynekologii je dalším vděčným okruhem léčby. Poruchy cyklu, sekundární 
amenorrhea po HA, sterilita, záněty močového měchýře, chronické výtoky. 
Imunodeficitní stavy, poruchy metabolismu, dermorespirační syndromy, 
pseudoastmatické záchvaty, atd. 
Alergie ve všech možných podobách, astma, chronické metabolické poruchy, 
léčba obezity, odvykání kouření... 
 
 
 Kontraindikace akupunktury 

 
Metodické opatření k provádění akupunktury (MZ ČR 1981) 
 

• Hemofilie  

• Akutní psychózy s poruchami vědomí a psychomotorickým záchvatem 

• Akutní přenosné onemocnění 

• Dekompenzace respiračního a kardiovaskulárního systému a 

selhávání funkce parenchymatózních orgánů  

• Těžší formy diabetes mellitus 

• Výrazná vyčerpanost 

• Nemoci silně ovlivněné analgetiky, sedativy, hypnotiky 

• Opilost 

II. Návrh nové koncepce AP přijaté ve VR ČLK 
  
V.2. Kontraindikace: kontraindikace AP vycházejí ze všeobecných zásad 
platných v ostatních lékařských oborech 
 
V.2.1. Absolutně kontraindikovány jsou některé způsoby ovlivňování 
akupunkturních bodů u vybraných onemocnění (stavů). 
 

• Nádorově změněná, či ozářená tkán  
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• Při hemofilii nebo jiných krvácivých stavech obecně, dále aplikace do 

pupku a do mamin 

• V těhotenství je kontraindikována stimulace přesně určených AP bodů 

(aby nedošlo k negativnímu ovlivnění jeho průběhu) 

V.2.2. Akupunktura je relativně kontraindikována vždy tam, kde by její 
učinek zastřel obraz probíhajícího nediagnostikovaného onemocnění: 
 
• Bezvědomí nejasného původu 

• Akutní příhody v dutině hrudní a břišní 

• Syndrom kaudy apod. 

V takovýchto případech je možné použít AP jen jako součást první lékařské 
pomoci. Kontraindikováno je léčení psychotických stavů zvláště s motorickým 
neklidem výjimkou léčení těchto stavů psychiatrem - akupunkturistou. 
 
V.2.3. Akupunktura je málo účinná u: 

• Poruch vitálních funkcí 

• Stavů metabolického rozvratu 

• Stavů selhávání funkcí parenchymatózních orgánů 

• Peroutně probíhajících infekcí 

• Terminálních stavů maligních onemocnění 

• 3-6 měsíců po RTG ozařování 

• Při celkové hormonální léčbě (kortikoidy aj.) 

• U osob silně ovlivněných alkoholem a některými léky (analgetika, 

psychofarmaka, hypnotika, apod.) nebo drogami 

Legislativa, kterou je upraveno používání AP 
• 11/1980 Směrnice Ministerstva zdravotnictví pro používání AP, od 

11/1996 je akupunktura zařazena mezi funkční specializace ČLK. 

• Směrnice MZ pro provádění AP a postupy z ní vyplývající: 

• Pacienta je třeba nejprve klinicky vyšetřit, provést důkladnou 

anamnézu 

• Diagnózu, pracovní diagnózu, diferenciální diagnózu a vše 

související zapsat do dokumentace, poté teprve aplikovat AP 
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• Je nezbytné si nechat od pacienta podepsat informovaný souhlas 

Akupunkturu může provádět každý lékař, který má osvědčení získané po 
absolvování kurzu ILF, není třeba rozšiřovat registraci NZZ na OU. Osvědčení 
z kurzu jsou mezinárodně platná. 
 
Komplikace akupunktury 

• Jehlová AP 

• Kolapsový stav - mdloba 

• Chycená jehla, ohnutá jehla, zalomená jehla, případně hematom 

• Nepříjemný pocit při silné stimulaci 

• Bolest při vpichu non lege artis 

• Infekce, poškození orgánů, cév, nervů 

• Prudká reakce na neadekvátní léčbu 

• Nové symptomy –LR svalová slabost, LU kůže, HCD, anxieta, sex, tinnitus, 

migréna, impotence 

• Zhoršení stavu 

• Zapomenutá jehla 

• Zapomenutý pacient 

• Moxa 

• Popálení kůže, přehřátí 

• Non lege artis- psychické poruchy, agitovanost 

• Laser 

• Bolest hlavy, nausea, závratě, pocení 

• Tachykardie 

• Popálení 

• Zrak 

• Elektro akupunktura 

• Tachykardie, arytmie 
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• Bodové popálení 

• Farmakopunktura 

• Hnisání pro povahu látky nebo nedostatečnou sterilitu 

• Podráždění kůže u perkutánních aplikací 

• Baňky  

• Popáleniny obzvláště okrajem banky nebo při nadbytečném množství 

lihobenzinu v tamponu 

• Hematomy 

Selhání akupunktury 
AP je informační léčba a ne vždy tedy účinkuje. 

• 10-15% pacientů na AP nereaguje (non respondeři) 

• Selhání akupunkturisty 

 
 

 
Pojem Čchi, Jin a Jang, Monáda  
 
Tradiční čínská medicína a potažmo akupunktura zacházejí a pracují s těmito 
zdánlivě neuchopitelnými pojmy. Jak si představit Čchi? Co to je?? 
Učení o Jinu a Jangu, o polaritě energií, komplementaritě a zároveň 
antagonismu této polárnosti je výrazem nutnosti existence rovnováhy a harmonie 
ve světě. Pojmy Jin a Jang lze chápat rovněž silově, energeticky, jako dvě 
stránky tého jevu, vycházejíce z Einsteinovy teorie, tedy z faktu, že energie a 
hmota jedno jsou. 
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Svět je jeden a je polárně orientován. Výrazem této polarity v jednotě je Monáda. 
Tento geniální obraz lze v podstatě aplikovat na cokoli v lidském životě, přírodě, 
vztazích, duchovním růstu... A lidé východního myšlení tak opravdu činí! (Nejsou 
i u nás pojmy Peklo a Ráj něco obdobného...?) Důležité je si uvědomit, že 
v  každém okamžiku jsou vždy přítomny obě poloviny,nikdy se nevyskytuje jedna 
kvalita sama o sobě, pouze se mění jejich poměr. Silové projevy organizované 
živé hmoty lze registrovat jako EKG, EMG, EEG, v detailu pak lze registrovat i 
akční potenciály jednotlivých buněk. Je třeba si přitom uvědomit proměnlivost a 
dynamičnost těchto kategorií, protože na různých úrovních kategorizace se totiž 
táž struktura nebo funkce dostává jednou mezi fenomény jangové, podruhé mezi 
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fenomény jinové. Důležité je stále vědět, že ačkoliv jin a jang jsou principy 
protikladné, jsou také komplementární, tedy nemohou existovat samy o sobě, a 
proto si vzájemně pomáhají a v sebe se transformují. Rovnováha mezi nimi je ve 
stavu trvalého vyvažování a proměny a je základní podmínkou zdraví. 
 
 
 
 

 
 

JANG JIN 
mužský princip ženský princip 
chaos, svoboda sterilní pořádek 
nepředvídatelné, nevypočitatelné předvídatelné, říditelné 
dynamicky mnohostranné ohraničené 
software hardware 
energieq země 
slunce, světlo, teplo, den, léto měsíc, chlad, tma, noc, zima 
 

JANG je aktivita a funkce JIN je hmota, struktura, orgán 
sympatikus parasympatikus 
kontrakce, systola, nádech relaxace, dilatace, diastola, výdech 
manifestuje se na basi jin uchovává jang 
 

JANG JIN 
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dorsálně ventrálně 
na povrchu uvnitř 
kraniálně kaudálně 
vlevo vpravo 
duté orgány FU plné orgány CANG 
žaludek, žlučník, střeva, močový 
měchýř 

plíce, srdce, slezina, játra, ledvina, 
nadledvina 

 

JANG a jangové symptpmy JIN a jinové symptomy 
horkost, vazodilatace chlad, bledost 
zvýšená dynamika tělesných funkcí snížená aktivita tělesných funkcí na 

úrovni orgánů, krve, tělních tekutin a 
v oblasti humorální a buněčné 
imunity 

zvýšená kožní a orgánová teplota, 
horečka 

 

motorický neklid apatie, deprese, únava 
hypertonie hypotonie 
hypersekrece hyposekrece 
zvýšená sociabilita, narovnaný 
pacient 

schoulený pacient 

obtíže ve dne, v horku, při práci obtíže v noci, v klidu 
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PRVKY DŘEVO OHEN 
Základní charakteristika Pevnost, opracovatelnost Hořlavost, vývoj horka 
Jin-Jang Částečný jang Jang 
období  dne ráno poledne 
roční období jaro léto 
energie sezony průvan horkost 
klima větrno horko 
teplota vlažno teplo 
světová strana východ jih 
planeta Jupiter Mars 
barva zelenomodrá, zelená červená 
zápach zatuchlý spálený 
chuť kyselá hořká 
zdroj glycidů med pšenice 
maso kuře koza, ovce 
zelenina sléz pór 
etapa vývoje rostlin klíčení, pučení růst, květ, zrání 
etapa vývoje zvířat zrození, dětství dospívání 
orgán plný játra srdce, perikard 
orgán dutý žlučník tenké střevo, 3 ohně 
příslušná tkán svaly, šlachy cévy, krev 
vstupy oči jazyk (uši) 
smysly zrak hmat 
sekrety slzy pot 
minerály draslík  fosfor 
imunoglobuliny  IgD IgE 
signální tkán nehty kůže 
reakce na stresy vzrušení nedostatek emocí 
zvyková pozice chůze měnlivá, neklid 
specifická funkce prokrvení psychika 
nálady hněv radost 
emoce agresivita excitace, mánie 
zvykový výraz křik smích 
vlastnosti optimismus aktivita 
psychická funkce duch-intelekt duše 
sklony charitativnost mysticismus 
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ZEMĚ KOV VODA 
plodnost  tavitelnost kapalnost 
nediferencovaná částečný jin jin 
odpoledne večer noc 
4 mezisezony podzim zima 
vlhkost suchost chlad 
vlhko sucho  chladno 
mírně čerstvě studeno 
střed západ sever 
Saturn Venuše Merkur 
žlutá-hnědá bílá-šedá-černá modročerná, 

zelenočerná 
vonný dráždivý, štiplavý hnilobný 
sladká pikantní slaná 
žito rýže fazole 
kráva, buvol kůň vepř 
salát šalotka cibule 
zralost sklizen skladování, setí 
stabilita stárnutí smrt, početí 
slezina plíce ledvina 
žaludek tlusté střevo močový měchýř 
mesenchym, organické 
tekutiny 

kůže, kožní adnexa kosti, CNS 

dutina ustní nos uši 
chuť čich sluch 
sliny hleny moč 
hořčík  vápník sodík 
IgM IgA IgG 
trofika a tonus svalů stavy výměny plynů vitalita vlasů, šedivění 
zažívací poruchy, ikterus dechové obtíže, kašel třesavky, zimnice 
sed leh stoj 
fyzický stav energie vodní hospodářství 
přemýšlení smutek strach 
starosti, úzkost deprese fobie 
zpěv pláč sténání 
odpovědnost skromnost tvořivost 
rozum-mysl vitalita vůle 
věrnost spravedlnost moudrost 
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Množství čchi je v každém u nás jedinečné, ale konstantní. Terapeut tedy 
nemůže přidat, či ubrat. Pouze regulovat. Z ideálního stavu vyrovnanosti vzniká 
neustále se měníci absolutní/ relativní nadbytek či nedostatek. 
 
Jinové dráhy probíhají vždy mediálně a vzestupně = ze Země k Nebesům. 
Jangové přesně opečně. Tedy laterálně, sestupně = seshora dolů. 
 

 
 
 
 
 
Teorie pěti prvků, základní energetické přesuny 
 
Většina historických filozofických pohledů, včetně té helenské z níž jsme vzešli, na 
svět rozlišovala čtyři prvky (Oheň, Voda, Země, Vzduch), neboť svět patří nám, lidem. 
Pohled vpřed/ vzad, doprava/ doleva obsáhne celý svět. 
Naopak již kdesi v dávnověku staré Číny vznikl koncept odlišný. Zde se lidé odjakživa 
považovali za součást kosmu a své stanoviště = Zemi považovali za stanoviště středu. 
(Proto i například čínský znak pro Čínu a její název jsou Říše středu). Nedejme se 
zpočátku zmást složitostí Tao. Je to jen podobně jako v hudbě jiná stupnicevnímání 
hudby – ale tóny jsou tytéž. Jistou pravdou je, že myšlenky Tao a potažmo budhismu, 
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jsou obsaženy v myšlení každého Číňana – tak jako v nás, byť mnohdy skrytě, kolují 
v základu křesťanské hodnoty.  
Vlastnosti jednotlivých orgánů, jejich pojem jinovou, či jangovou povahu, lze velice 
efektivně využít. Existuje totiž charakteristická funkce koloběhu Čchi mezi jednotlivými 
orgány. Jednou z velice účinných metodik AP je využití typických vlastností 
jednotlivých orgánů a za pomoci Pulsové diagnostiky a využití specifických bodů 
možnost rychlého vyrovnání energetického potenciálu pacienta, tedyJin/ Jangu. Pro 
větší názornost a pochopení poslouží schema kolobehu a přeměny Čchi mezi orgány, 
tzv.  „medvídek“. 
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Teorie pěti prvků – mateřský a otcovský cyklus 
 
Země na stanovišti středu má vztah ke všem ostatním prvkům. Pomocí země lze 
ovlivnit kterýkoli jiný prvek. 
Příslušnost orgánů k prvkům. 
K systému bodů patří body pěti přehrad- pět přepravních bodů: 
Na straně jinové: dřevo – oheň – země – kov – voda  
Na straně jangové: kov – voda – dřevo – oheň – země 
Zrovnoprávněním všech prvků se dostává země mezi oheň a kov a jsou 
ustanoveny cykly mateřský a otcovský, kde jsou cykly podpory a kontroly.  
* Každý prvek je matkou následujícího po obvodu ve směru hodinových ručiček. 
Matka rodí, živí a podporuje svého syna. 
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* Každý prvek je otcem prvku následujícího ob jeden prvek. Otec dohlíží a 
kontroluje svého syna, aby se nedostal do velkého nadbytku. 
* K pěti prvkům pak můžeme přiřadit všechny stavy a jevy. Potom tento systém 
představuje uzavřený kruh, kde jsou k jednotlivým prvkům  přiřazeny i orgány- ke 
každému prvku patří jeden orgán plný, CANG a jeden orgán dutý, FU. Vyjdeme–
li z typických charakteristik těchto dvojic a doplníme tuto úvahu poctivou 
Pulsovou diagnostikou, máme v ruce úžasně účinnou metodiku. 
Ohni patří dnes dvojice dvě. K původní dvojici HT / SI bylo na podkladě nový 
poznatků a úvah notno přidat ještě jeden „ohňový pár“, jenž nemá vlastní orgán a 
vyjedřuje více metabolické a emoční pochody v těle. Dvojice orgánů patřící 
k jednomu prvku nazýváme orgány sdružené. 
 
Substance a energie Čchi vyjádřená v systému Cang/Fu orgánů 
 
Souhrn všech fyziologických aktivit organismu nazýváme mentální energií SHEN. 
Je to v podstatě mysl, aktivity mozku, ale též zhmotnění Ducha v našem Já i já. 
Shen je všemu nadřazená.  Má samozřejmě JIN a JAN stránku a je dynamická. 
JINovou stránku vyjadřuje podvědomí, emoce a aference. JANGovou pak 
vědomí, myšlení, eference. Nepřipomíná Vám to moderní pohledy 
psychosomatiky? 
Prenatální, dědičné a primární substance a energie jsou obhospodařovány 
ledvinami, postnatální neboli získané jsou buďto nebeské, řízeny prostřednictvím 
plic, anebo zemské z potravy, řízeny prostřednictvím sleziny a žaludku. Všechny 
tyto energie se mísí dohromady a vzniká smíšená energie, jež nabývá povah: 

• YUAN je původní, originální energie, nachází se v celém těle 

• ZONG je osnovná energie, nezbytná pro dýchání a cirkulaci krve 

• YING je vyživovací energie, cirkulující ve 14 drahách ve frekvenci 50 krát 

za 24 hodin, z části se tvoří krev 

• WEI je ochranná energie, která cirkuluje zcela mimo dráhy, řídí 

termoregulaci a ochranu před zevními vlivy, cirkuluje ve frekvenci 25 krát 

za 12 hodin, systém orgánů 

* Plné orgány pracují s energií a substancemi, jež obdrží od FU, zajišťují funkce 
organismu a hospodaří s energií. Jak vyplývá z obrázku, systém má pět 
funkčních okruhů, jež jsou pojmenovány po prvku, který symbolizují a zahrnují 
jeho roční období a jeho orgány. Šestým funkčním okruhem jsou mimořádné 
duté orgány. (viz tab) 
V TCM jsou vnímány nejen jako anatomické orgány, ale především jako 
vyjádření funkcí pod tyto orgány spadající.  
 
 

Funkční okruh  Roční období Orgány 
Kov Podzim Plíce, tlusté střevo 
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Voda Zima Ledviny, močový měchýř 
Dřevo Jaro Játra, žlučník 
Oheň Léto Tři ohně, tenké střevo, 

srdce, perikard 
Země Pozdní léto Žaludek, slinivka- slezina 
Mimořádné duté orgány  děloha 

 
 
 

Orgány CANG, duté orgány přijímají potravu, zpracovávají, vylučují zbytky a 
získávají energii a substance, lze je vnímat jako dílny, zpracovatelské orgány, 
skladiště. Generují energii, kterou dodávají plným orgánům, s nimiž jsou 
propojeny.  
 

Srdce  

Funkce: realizuje cirkulaci krve, zpracuje krev a cévy, prostřednictvím cirkulace 
ovlivňuje všechny orgány. Dle TCM nejdůležitější, základní dutý orgán. 
Psychika: péče o psychiku, srdce je v čínském pojetí sídlem psychiky, člověka,  
srdce tvoří a obhospodařuje mentální energii Shen (vědomí, podvědomí, myšlení, 
temperament), tedy také spánek , řeč, paměť, hmat, emoce - aferenci, eferenci. 
Tkáně patřící k srdci: srdce, cévy, krev, psychika- příslušná část CNS, jazyk, 
vnitřní ucho. 
Sekret: pot 
Diagnostika: kolorit kůže, zejména obličeje, oko-koutek, arterioly, špička jazyka. 
Symptomatologie: meurotické stesky, bolest spojená s úzkostí, prekordiální 
bolesti, oprese na hrudi, palpitace, pocity plnosti na hrudníku, poruchy srdečního 
rytmu, nespavost a noční můry pavor nokturnus- divoké sny, neklid, excitace, 
nepřiměřená euforie, mentální poruchy, zejména manické stavy, „plaché oči“, 
hypomanie, fatické poruchy, motorické, event. hysterické, poruchy paměti. 
Specifická symptomatologie orgánů: třes horních končetin charakteru jako u 
hyperthyreozy, tedy ne parkinsonský, jemný třes horních končetin, parestesie 
v loktech a ramenou, aterosklerosa. 
Srdce znamená: psychiku, cirkulaci, úzkost, paměť, chování.  
 

Plíce  

Funkce: vládnou energií, tedy jsou zdrojem energie pro cirkulaci krve, hlas, 
rozdělování ochranné energie WEI, tělních tekutin, kůži, vlasům. Výměna plynů – 
plíce tkáně, kůže: dýchaní zevní, vnitřní, tkáňové a kožní. Vládnou sestupu a 
regulaci, cirkulaci vody. 
Vládnou hornímu prameni vody (v. cava superior), lze přes ně ovlivnit otoky 
obličeje, horních končetin, horní poloviny těla a také alergické otoky. 
Zajišťují průchodnost nosu, neporušený čich, stav hrdla, hlasivky a hlas, 
ohraničení těla- kůže, sliznice dýchacích cest- obojí tvoří hranici tělo/vzduch. 
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Tkáně patřící k plicím: plíce, horní i dolní cesty dýchací, nos, vedlejší dutiny 
nosní, čich, hleny tvořící se na sliznicích, kůže, chlupy, potní žlázy, sliznice, 
kapiláry. 
Diagnostika: manifestují se stavem výměny plynů (dýchání, kolorit kůže- 
cyanóza), stavem kůže, stavem oka- konjunktivy, jazyk- špička, společné se 
srdcem. 
Symptomatologie: poruchy čichu, kašel, dušnost, palpitace, alergie (projevy 
zejména na dýchacím systému a kůži), kožní onemocnění, choroby z nachlazení 
provázené pocením a oligurií (zánět horních i dolních cest dýchacích), dysurie, 
oligurie, edémy. 
Specifická symptomatologie orgánu: bolesti lokte, únavnost horních končetin. 
 

Slezina 

Funkce: řídí a ovládá imunitu humorální i buněčnou, metabolismus živin, tvorbu, 
distribuci a cirkulaci krve, sekretů, tělních tekutin, energie YONG (výživná, 
harmonizující), WEI(ochranná) 
Přenos informací přes nervové, krevní a lymfatické pleteně. Slezina je z tohoto 
hlediska velmi důležitá, neboť v akupunktuře je esenciální, aby informace 
dorazila v nezměněné podobě tam, kam byla určena. Přenos informací je taktéž 
klíčový pro základní funkce organismu, což je tkáňové dýchání, tkáňový 
metabolismus, vodní hospodářství, metabolismus malých iontů, stopových prvků, 
sekrety, detoxikace. Pokud je slezina porušena, vede tento stav k poruše 
detoxikace a hromadění toxinů. 
Slezina v širším smyslu je totožná se systémem základní regulace dle 
Pischingera. Embryologicky vzniká z laterální části somitů (primární mesenchym), 
tento společný základ přetrvává v dospělosti v identické podobě, jako 
v embryonálním vývoji (endometrium, červená pulpa sleziny, stroma střevních 
klků). 
Anatomicky: ubikvitární, odděluje/spojuje buňky, tkáně, orgány, intersticiální 
tekutina a její obsah- terminální pleteně nervové, krevní, lymfatické, zajišťuje 
přenos informací.  
Histologicky: je to systém mezibuněčných prostor, tvoří určitou matrici, je 
organizován, tkáňová tekutina, řídké vazivo, bloudivé buňky (histiocyty, 
mastocyty, mikrofágy, lymfocyty, fibrocyty). Tyto bloudivé buňky pocházejí 
z pluripotentních fibroblastů, jsou polymorfní, schopné se diferencovat a 
dediferencovat zpět na fibroblast dle potřeby organismu.  
Fyziologicky: realizace přenosu informací mezi buňkami, tkáněmi, orgány a krví, 
lymfou, nervovým systémem. Proto se slezina v širším smyslu uplatňuje při 
začátku a fixaci patologických pochodů. Hlavní funkcí je detoxikace. 
Tkáně patřící slezině: podkoží, tuk, maso, červená pulpa sleziny, stroma 
střevních klků, endometrium, retikoloendoteliální systém, pankreas, dutina ústní, 
chuť, sliny. 
Diagnostika: manifestace svalem - stav a tonus, červeň rtů, oko-sclera, střed 
jazyka. 
Symptomatologie:  Symptomatologie sleziny je různá dle tkáně. 
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Parenchym-červená pulpa sleziny- poruchy krvetvorby, poruchy imunitních 
procesů. 
Mesenchym- vazivo - kvalita vaziva (ligamenta, kloubní pouzdra, fascie, kosterní 
svaly - poruchy tonu a trofiky, hypermobilita, vazivo v cévách- varixy, myokard, 
hladké svaly - ptózy orgánů, hematomy, hemorrhagická diatéza (zvýšená 
propustnost cévní stěny). 
Sliznice- genitální poruchy, poruchy menstruace, záněty adnex, endometritidy. 
Střevo - klky, průjem 
Ústní dutina- anorexie, pachutě - typické pro slezinu, fádní chuť (jakoby pacient 
jedl popel). 
Funkce: detoxikace, poruchy z ekologicky vadné výživy nebo nedostatečné 
detoxikace, které vedou ke znečištěné matrix, poruše přenosu informací a 
k informačnímu šumu (fokusy, rušivá pole). 
Projevy: neurózy, pseudoneurózy, pseudoasthenie, únavnost, nechuť k pohybu - 
adynamie, pocit rozlámanosti. 
Poruchy stoupání vlhkosti v organismu - porucha cirkulace intersticiální tekutiny, 
prosaky, edémy, zejména na dolních končetinách a periartikulární. 
Poruchy sekretů, jež mohou být: 1) viditelné (hleny, šťávy) - sekrety, hleny (rýma, 
bronchiální zahlenění, porucha sekretu GIT- hyperacidita, hypersekrece) 2) 
neviditelné (poruchy metabolismu) – hubnutí, katechizace, poruchy metabolismu 
cukru a tuků (diabetes mellitus, arterosclerosis, poruchy metabolismu bílkovin, 
imunodeficience, porucha metabolismu minerálů, adynamie, únavnost). 
Speciální symptomatika orgánů: slabost DK, bolesti ve stehnech. Kvůli slezině je 
důležité držet se zásad zdravé výživy. 
 

Játra  

Funkce: starají se o kvalitu i kvantitu distribuované krve podle potřeb tkání 
organismu - při aktivitě zajišťuje přívod krve, energie k pracujícímu orgánu nebo 
svalu. V klidu uskladňuje krev, likviduje metabolity, detoxikuje, tvoří žluč. Dále 
obhospodařuje šlachy, svaly, klouby, nervy, zajišťují metabolismus síry, funkci 
oka.  Hlídají volnou cirkulaci energie v organismu, bolest je hlad tkáně po 
proudící energii. Játra jsou silně závislá na výživě jedince. 
Psychika: projekt života, rozhodování  
Tkáně patřící játrům: játra, jaterní buňka, žluč, glykogen, zevní genitál, šlachy, 
svaly v kontraktuře, spasmu, zrak, slzy. 
Diagnostika: stav nehtů, pevnost šlach, oko- duhovka, jazyk- postranní partie. 
Symptomatologie jater: poruchy kvality i kvantity distribuované krve, orgánové 
poruchy z deficitu prokrvení (ischemie, venózní stáza), orgánové poruchy 
z metabolických dysfunkcí, cefalea na temeni hlavy, závrať, zhoršení vizu - 
mžitky před očima, šeroslepost, spasmy, křeče, kontraktury a poruchy hybnosti.  
Poruchy menstruace: oligomenorrhoea, dysmenorrhoea, návaly v klimakteriu.  
Poruchy volné cirkulace energie vedou ke změnám emoční aktivity - deprese, 
paranoia, plačtivost, popudlivost, nespavost, agresivita. 
Hypertenze: červený typ hypertenze, stáza krve a energie, tinnitus. 
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Maldigesce: říhání, nauzea, zvracení, nadýmání, průjem, bolesti v podžebří, 
porucha tvorby žluče. 
Stáza krve a čchi vede k bolestem a napětí v hrudníku, meléna, epistaxe, 
hyperbilirubinemie. Nedostatečná pevnost šlach - spontánní ruptura Achillovy 
šlachy. Nehty - lomivé, křehké, oči - zarudnutí, suchost, bolest, poruchy visu. 
 

Ledvina 

Ledviny spolu s plícemi tvoří základ energie - kořen. Dle TCM druhý 
nejdůležitější orgán. 
Funkce: Vládne energií čchi, ovládá tonus fyzický, psychický, sexuální. Na 
ledvině závisí aktivita, dynamičnost, potence, menses (s játry), fertilita- řídí 
oplodnění a pokud k němu dojde, vývoj organismu až do smrti. Souvisí s ní vůle 
a moudrost. 
Je sídlem zděděné substance (genetická výbava), energie, originální substance 
a energie, konzervuje originální jin a jang, původ všech transformací. 
Ledvina spolu s močovým měchýřem ovlivňují mužský i ženský genitál, vnitřní i 
zevní, ledvinu, uretery, rektum a anus. 
Vyživuje kosti, CNS a ovlivňuje hormonální regulaci (centrální i periferní, 
hypofýza, nadledvinky, gonády, ACTH, glukokortikoidy (adaptogeny), TSH, 
mineralokortikoidy- řídí vodní hospodářství spolu s plícemi (LU) - horní pramen 
vody a se slezinou (SP) řídí stoupání vlhkosti. 
Tkáně patřící k ledvinám: ledviny, nadledviny, hypofýza, pohlavní žlázy a jejich 
hormony (ACTH, TSH, kortikoidy, androgeny, GTH, FSH), uretra, rektum, anus, 
ucho- zejména střední ucho, sluch, zuby, mammy, zevní i vnitřní genitál, kosti, 
kostní dřeň, mozek, mícha, dura mater. 
Diagnostika: manifestuje se na vlasech - vitalita, padání, maštění, šedivění. Oko 
- pupila, jazyk - kořen. 
Specifická symptomatologie orgánu: pocit slabosti v kolenou (zákolení). 
Symptomatologie: každá významná involuce, neodpovídající věku dle tabulky 
cyklů (energie ledvin se během života víc e spotřebovává než doplňuje). 
Lumbalgie, slabost v bedrech, slabost v kolenou, zejména zákolenní, ranní 
průjmy. Genetická výbava - dědičné choroby a kongenitální vady, porucha 
hormonálního hospodářství, dependence ACTH, kortikoidů. Některé alergie, 
zvláště astma bronchiale, autoimunitní onemocnění. Hyperpigmentace 
Addisonského typu.  
Porucha hospodaření s energií, únavnost, adynamie, palpitace, chabá dušnost a 
šedivý kolorit kůže, noční poty, vnitřní neklid, hučení v hlavě, závratě, špatně 
rozumí řeči.  
Porucha vodního hospodářství, edémy zejména na dorzální straně končetin, za 
kotníky - nefrotické edémy, eventuelně exsikoza. 
Fuligo inguale - hnědý, suchý povlak jazyka.  
Genitál a sexuální funkce- spermatorrhoe, impotence, porucha menses, sterilita, 
infertilita. 
Pocity horka v 5 teplých centrech (dvě dlaně, dvě plosky, prekordium) nebo 
pocity zimy (dlaně, plosky), zimomřivost. 
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Vývojové poruchy- pubertas praecox nebo předčasné stárnutí. Smyslové orgány 
- tinnitus, oslabení sluchu i zraku. Psychika - nedostatek až ztráta vůle, bázlivost, 
fobie, děsy, předrážděnost, strach ze svých činů i z činů jiných lidí. Porucha 
kostního metabolismu - snížení kvality chrupavek, nehtů, zubů, osteoporóza, 
zvýšená lomivost kostí. Porucha funkce CNS - paraparézy, křeče (dětské febrilní), 
epilepsie, nespavost, chronický únavový syndrom.  
Indikace ledvinných bodů: urogenitální afekce, sexuální poruchy, neurosy, 
neurastenie, únavové syndromy, kortikodependentní alergie. 
 
Vývoj a životní cykly 
Liší se pro muže a pro ženy, ženy 7x7 let, muži 8x8 let. 

Cyklus Období- charakteristika Roky 
1. cyklus Od narození do úplné 

dentice a do dozrání 
mozku 

7 let Ž, 8 let M 

2.cyklus Začíná menarche, 
spermatogeneza 

14 let Ž, 16 let M 

3. cyklus Dospělost 21-28 let Ž 
24-32 let M 

4. cyklus Pro ženy optimum 
reprodukce, pro muže 
optimum mentální 
energie 

21-28 let Ž 
24-32 let M 

5. cyklus Pro ženy začátek 
involuce, pro muže 
optimum reprodukce 

35 let Ž 
40 let M 

6. Cyklus Pro ženy klimakterium, 
pro muže začátek 
involuce, šedivění vlasů 

42 let Ž 
48 let M 

7. cyklus Pro ženy stáří, 
menopausa 
Pro muže klimakterium 

49 let Ž 
56 let M 

8. cyklus Stáří 64 let Ž i M 
 

 
Perikard  
 
Funkce: chrání srdce, realizuje cirkulaci krve, vegetativní nervový systém (spolu 
s TE), regulace tonu medie cév. Pečuje o psychiku, neurotizace.  
Představuje energetickou rezervu organismu (jangová ledvina), pokud je perikard 
prázdný, není z AP žádný efekt. 
Řídí sexuální funkce, dráha perikardu = dráha sexu. AP je energetická terapie, 
přesun energie tam, kde je zapotřebí. Na odstartování tohoto procesu je často 
třeba energetická rezerva a za tu odpovídá perikard. 
Tkáně patřící perikardu: perikard, pleura, peritoneum, obaly orgánů, adventicie 
cév, cévy a jejich obsah. 
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Symptomatologie: neklid s projevy ve vagové sféře (nauzea, zvracení, 
prekordiální bolest, syndrom AP, Meniérův syndrom, nespavost, palpitace, 
úzkost, manické stavy, sexuální poruchy se vztahem k úzkosti - ejaculatio 
praecox, neurotizace. 
 
Orgány plné, FU – využívájí, zpracovávají a přeměňují Čchi dodanou Cangy. 
 

Žaludek  

Funkce: přijímá a uchovává potravu, rezervoár potravy, veškeré trávení 
v žaludku a ve střevech, energie je sestupná. 
Tkáně: žaludek, duodenum, dorzální část obou střev, exokrinní část pankreatu 
Symptomatologie: poruchy chuti k jídlu, poruchy trávení, veškeré žaludeční 
afekce včetně vředové choroby žaludku. 
Není-li správný směr energie, pak tento stav vede k nauzee a vomitu. 
 

Žlučník  

Funkce: uchovávání a evakuace žluči, uchováváním je mezi dutými orgány 
výjimka. 
Psychika - rozhodování. 
Tkáně: orgán žlučník a žlučové cesty. SI skloubení spolu se slezinou.  
Symptomatologie: onemocnění žlučníku a žlučových cest, včetně žlučových 
parazitů. Hořkost v ústech, hořké zvratky, obstrukční ikterus, žloutenka, žlutá 
barva - slezina. 
Nerozhodnost, obsedantní neuróza, některé druhy nespavosti (typ nespavosti 
bílé noci, nespí, má otevřené oči, ale není po vyspání unavený - stimulovat bod 
pramene žlučníku). Onemocnění spojená s křečovými bolestmi. 
 

Tenké střevo  

Funkce: odděluje čisté a nečisté 
Čisté- vstřebávání živin, hospodaření s tělními tekutinami (moč, mateřské mléko 
- využití k vyvolání laktace) 
Nečisté - posun zbytků potravy, konzistence stolice. 
Tkáně: orgán tenké střevo, podbřišek, SI skloubení (spolu s GB), péče o imunitu 
(Payerovy plaky). 
Symptomatologie: nehomogenní průjmy se zbytky potravy, oligurie, hematurie, 
bolesti v podbřišku vystřelující do varlat, labia majora, poruchy laktace, mastitida. 
Tlusté střevo (LI) 
Funkce: vstřebávání vody, vyměšování zbytků, tvorba stolice, péče o sliznice. 
Tkáně: orgán tlusté střevo po konec sigmoidea (rektum a anus patří k ledvinám), 
všechny sliznice dýchacích cest, GIT, urogenitálního traktu, dolní čelist- spolu se 
třemi ohřívači. (horní čelist - žaludek) 
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Dráha tlustého střeva jako jediná kříží střední čáru. 
Symptomatologie: dysfunkce transportní funkce, což se projevuje bolestmi břicha, 
zácpou, meteorismem a flatulencí, obstrukce nosní se sekrecí i bez ní, angína, 
pharyngitis, laryngitis, tracheitis, bolesti zubů dolní čelisti, gingivitidy,bolesti očí, 
alergická onemocnění se slizničními projevy, thyreopatie. 
Močový měchýř (BD) 
Funkce: vylučování moče, částečně i tvorba moče, tvorba ochranné a prohřívající 
energie WEI.  
Tkáně: močový měchýř, ureter, genitál bez pohlavních žláz (gonády patří 
k ledvinám) 
Symptomatologie: všechny afekce močového měchýře a uretry: dysurie, 
polakisurie, retence moče, inkontinence moče, imperativní mikce, enuréza, 
distenze v podbřišku, zimomřivost, studené nohy, snížená odolnost na chlad a 
průvan, snížená odolnost na infekty z podchlazení. 
Vše je následek nedostatku energie WEI. 
 
Tři ohně 
 
Jakoby tři těla - dutina hrudní, břišní a malá pánev. Transformace hmoty - impulz 
přichází od ledvin.  Spolu s perikardem jedním z vegetativních pilířů organismu. 
 

Oheň Funkce Orgány Klasicky 
horní kardiorespirace HT+LU disperze, 

distribuce 
střední trávení a zažívání ST+SP digesce 
dolní vylučování LR+KI separace 

 
TE mají integrační fci na úrovni orgánů, drah a přenosu energie a funkce 
endokrinní - hypotalamus a hypofýza. 
Tkáně: aorta a její větve 
Horní oheň: aa. pulmonales, aa. coronariae, aa. bronchiales, aa. carotis, aa. 
subclaviae 
Střední oheň:  truncus coeliacus (a. gastrica sin., a. lienalis, a hepatica comm.), a 
mesenterica sup. 
Dolní oheň: aa. renales, a. mesenterica inferior 
Symptomatologie: vegetativní cévní poruchy, poruchy prokrvení orgánů, 
metabolické poruchy, stáza vody (ascites, hydrothorax, edémy), retence moče, 
dysurie, onemocnění genitálu u mužů, ojediněle u žen, endokrinní poruchy osy 
hypotalamus – hypofýza. 
Mimořádné duté orgány - zvláštní orgány FU 
Jedná se o duté struktury, které mají energetický vztah k mimořádným drahám. 
Jsou podobné orgánům FU, to znamená, že jsou duté, ale funkčně odpovídají 
orgánům CANG, uschovávají v sobě různé podoby esence JING. 
Mezi mimořádné duté orgány patří: 
CNS: mozek a mícha 
Kosti: kostní systém, kostní dřeň 
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Cévy: cévní systém 
Děloha: ženský genitál 
Podle Anda dřeň SUI - rosolovitá hmota vyplňující dutiny kostí, stavební látka 
mozku a míchy. 
Podle Vietnamců a některých Číňanů sem patří žlučník a hepatobiliární systém. 
 
 
 
 
 
 
Biorytmy 
 
Důležitá součást uvažování akupunkturisty. Vždy nutno zohlednit při poslechu 
anamnézy. I naše školská medicína si již všimla jisté sezónosti nejrůznějších 
potíží pacientů. Např. vředová choroba, migrény, deprese, záněty moč. měchýře, 
bolesti kloubů.....atd. To vše jsme schopni obhájit a vysvětlit právě sezónní 
aktivitou/ útlumem jednotlivých prvků. 
Základná prvky Oheň, Kov, Voda a Dřevo mají každý během roku svou sezonu, 
trvající 72 dní, kdy rovnodennosti a slunovraty jsou vrcholem sezony. Viz. 
názorněji obrázek níže geniálně navržený Miladou Barešovou. 
A co se zemí? 
Země má  sezonu rozdělenou do tzv. čtyř mezisezon, přechodových časů, po 18 
dnech, tedy také 72 dnů. Zbývajících 5 dnů je přestupných a jsou energeticky 
chudé. Právě v době těchto mezisezón dochází často ke zhoršení potíží. Je to 
též často čas velkých zvratů v počasí. 
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Orgánové hodiny- energetické cykly 
Dráhy jednotlivých orgánů se v průběhu dne střídají v aktivitě po 2 hodinách, 
vždy jinová a jangová dráha a tvoří biorytmické cykly (= energetické oběhy). 
V rámci energetických oběhů se střídá maximální aktivita jednotlivých orgánů a 
drah. V první hodině se aktivita orgánů zvyšuje- tonizační aktivita, v druhé hodině 
se aktivita orgánů snižuje - sedativní aktivita.  

• Energetický oběh 

Dráha plic 3-5 hodin 
Dráha tlustého střeva 5-7 hodin 
Dráha žaludku: 7-9 hodin 
Dráha sleziny: 9-11 hodin 

• Energetický oběh 
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Dráha srdce 11-13 hodin 
Dráha tenkého střeva 13-15 hodin 
Dráha močového měchýře 15-17 hodin 
Dráha ledviny: 17-19 hodin 

• Energetický oběh 

Dráha perikardu 19-21 hodin 
Dráha tří ohňů 21-23 hodin 
Dráha žlučníku 23-01 hodin 
Dráha jater 1-3 hodin 
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 1.oběh energie 2. oběh energie 3. oběh energie 
dráhy LU, LI, ST, SP HT, SI, BL, KI PC, TE, GB, LR 
začátek na hrudníku v axille na hrudníku 
motorika šplh, úchop, 

obratná hybnost 
pohyb vpřed rotace 

účel výživa- dýchání útok- útěk orientace 
v prostoru, obrana 

energetika klidové stadium, 
ukládání rezerv 

pohyb, 
spotřebování 
rezerv 

příprava na 
pohyb, mírná 
aktivace, 
mobilizace rezerv 

metabolismus zpracování/využití 
živin, výměna 
plynů v organismu 

reakce na stres 
(psychika, krevní 
oběh, nadledviny) 

detoxikace (LR), 
imunita (PC, TE) 

smysly čich, chuť, pohled 
vzhůru 

sluch, event. 
hmat- zepředu, 
pohled dopředu 

zrakové a 
sluchové podněty, 
co přichází ze 
strany 

základní funkce chování, 
soustředění se 
dovnitř 

hybnost metabolismus 

filosofie orientace na 
minulost 
vužívám získané „ 
je to dobré? Bude 
dost?“, přemýšlení, 
logika 

orientace na 
budoucnost 

orientace do 
přítomnosti 

zdravotní 
ohrožení 

žijí z tradic, 
stabilita působení, 
agrese, vagotonie, 
kolapsy, hysterie 

ženou se 
dopředu- stresy, 
infarkty, ikty 

žijí teď a tady, 
infekční nemoci, 
únavové 
syndromy, křeče 

 
Lidé s převahou jednotlivých energetických okruhů jsou charakterizováni dle 
výše uvedené tabulky. Oslabení jednoho z orgánů energetického cyklu může 
vést k poruše celého cyklu - energetického oběhu a k poruše tohoto oběhu. 
Z toho rezultují zdravotní rizika a je nutné okruh vybalancovat. 
 
Energetické vrstvy 
Dvě dráhy, které za sebou následují v energetickém okruhu mají společné vnitřní 
struktury a lze je využít jako navzájem se doplňující, představují tzv. 
energetickou vrstvu. 
LI+ST YANG MING 
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Dráhy Vrstvy Charakteristika 
LI+ST YANG MING uložená nejhlouběji, 

otevírá se dovnitř 
SI+BL TAI YANG uložena nejpovrchněji, 

otevírá se zevně 
TE+GB SHAO YANG přechodová vrstva, 

neotevírá se nikam 
LU+SP TAI YIN povrchně uložena, 

otevírá se zevně 
HT+KI SHAO YIN nejhlouběji uložena, 

v centru člověka, 
obsahuje nejcennější 
orgány – srdce, ledvinu 

PC+LR JUE YIN přechodová vrstva 
 
Vrstvy dle uložení z povrchu dovnitř:  TAI YANG- SHAO YANG – YANG MING – 
TAI YIN- JUE YIN- SHAO YIN 
Syndromy a terapie se odvíjí podle jednotlivých energetických vrstev. 
Nejčastěji napadnutá vrstva bývá TAI YANG- SHAO YANG má velké vegetativní 
působení 
Nejlepší terapeutický efekt má vrstva YANG MING (LI+ST): 

• Celková tonizace organismu 

• Psychická regulace, působí také antidepresivně 

• Homeostáza 

• Imunoregulace, protizánětlivé působení 

• Motorické funkce –protipareticky, protiúnavově 

• Analgesie všech bolestivých afekcí, včetně nádorové bolesti 

• Orgánové funkce GIT 

Při postižení energetické vrstvy se dostává do aktivní fáze její poplašný bod 
(SHOKANTEN), který je při hluboké palpaci citlivý a bolestivý. Bod v aktivní fázi 
lze použít k terapii. 
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Názorný obrázek léta používaný různými autory, navržený původně Prof. 
Šmiralou. Osobně mu říkám „atletický stadion“. Krásně jednoduše ukazuje 
přesmyk kolobehu Čchi a její klinické využití, důležitost Sleziny 
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* Jiný pohled na totéž. Tento “bláznivý klaun” navržený Irenou Barešovou nabízí 
jinou, možná lépe zapamatovatelnou perspektivu. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



 39 

 

 

 

 

Jehly a jejich použití, praktické poznámky 

* I když existuje více druhů akupunkturních jehel, budeme se zde zabývat 
převážně jehlou klasickou, která se v klinické praxi užívá nejčastěji. Tyto jehly 
mohou být vyrobeny ze zlata, stříbra nebo nerezavějící oceli. Nejčastěji se však 
používají jehly z kvalitní nerezové oceli. Klasická jehla může být rozdělena 
zhruba na čtyři části: rukojeť, kořen, tělo a hrot. Rukojeť bývá obvykle z nerezové 
oceli, ale někdy může být i měděná nebo stříbrná. Jehly mohou být různé délky a 
průměru, avšak nejčastěji se používají jehly dlouhé 25-50 mm. Jehly 13-25 mm 
dlouhé se používají v oblasti hlavy, obličeje, prstů na rukou a na nohou, okolo očí 
a uší. Jehly o délce 25-40 mm se užívají pro oblast končetin, trupu a zad, a 
konečně nejdelší jehly, dlouhé 50-125 mm, se používají v oblasti stehen, horních 
končetin, hýždí, a také při propojování více bodů jednou jehlou. Průměr jehel se 
pohybuje v rozmezí 0,16-0,46 mm, ale nejčastěji se používají jehly o průměru 
0,22-0,30 mm. Čím je jehla tenčí, tím je i stimulace slabší. Proto se tenčí jehly 
používají při léčbě starších osob, dětí nebo velice oslabených pacientů. Jehly 
většího průměru se pak používají při léčbě robustních pacientů. Při zavádění 
nejtenčích jehel (méně než 0,19 mm v průměru) se obvykle používá k zavedení 
jehly dutá trubička, vyrobená ze skla nebo z umělé hmoty.  

Klasická jehla je velmi tenká a ohebná a její zavádění a manipulace s ní 
vyžaduje správnou sílu v prstech. Správná síla prstů a zručnost při manipulaci s 
jehlou se získává dlouhodobou praxí. Zpočátku se doporučuje používat jehly 
kratší a s větším průměrem (obvykle se doporučuje začínat s jehlou 25 mm 
dlouhou, o průměru 0,30 mm) a postupně zvládat i manipulaci s jehlami tenčími a 
delšími. Je vhodné začít cvičit nabodávání jehel např. na bavlněném polštářku 
nebo na bramboře, kiwi, banánu...., která při zavádění jehly kladou zhruba stejný 
odpor jako lidské tělo, a teprve poté cvičit zavádění a manipulaci s jehlou na 
vlastním těle. Před každým zavedením by měla být jehla důkladně zkontrolována, 
aby nebyla ohnutá nebo jinak poškozená, aby případně nedošlo např. k jejímu 
zalomení. Praktikující by měl mít pro takový případ po ruce pinzetu.  

V dnešní době, kdy jsou normálně dostupné, je jednoznačně nejlepší používat 
jehly jednorázové, případně mít pro každého pacienta jeho vlastní jehly, které 
však musí být také důkladně sterilní. Oblast vpichu by měla být též vždy ošetřena 
75%ním lihem a 2,5%ním roztokem jódu. Případná sterilizace jehel musí být 
prováděna za stejných kautel jako jiné chirurgické nástroje. Je ale nutno mít na 
paměti, že i při neopatrnějším zacházení, se jehly sterilizováním tupí a lze max. 
3-4x použít jehly o průměru 0,3 a výše. Jehly tenčím či filiformní prakticky hned 
po první sterilizaci zničíte. Osobně pokládám sterilizaci jehel za obsolentní. 
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* Pro výběr vhodné polohy pacienta při zavádění jehel je rozhodující oblast, ve 
které se bod nachází. Pacient by se měl cítit uvolněně a pohodlně. Někdy je 
nutné, aby bylo léčebné sezení rozděleno do dvou nebo více částí, během nichž 
musí pacient zaujmout různé polohy, aby mohlo dojít k nabodnutí určitých bodů, 
které v jiné poloze nejsou dosažitelné. V podstatě se při zavádění jehel používají 
následující pozice pacienta: poloha vsedě s předloktími opřenými o podložku 
před sebou, poloha vsedě s oporou o jednu stranu těla, poloha vleže na zádech, 
vleže na boku nebo vleže na břiše. 

* Při zavádění jehly je důležitá spolupráce obou rukou. Nejčastějším způsobem 
zavedení jehly je ten, při kterém je jehla držena a zaváděna pravou rukou, proto 
se tato ruka někdy také nazývá rukou nabodávající. Palec a ukazováček drží 
rukojeť jehly, zatímco prostředníček podporuje u kořene jehly ukazováček, čímž 
se úchop jehly stává pevnějším. Levá ruka mezitím stlačuje oblast v okolí bodu, 
proto je také někdy nazývána rukou stlačující. Aby hrot jehly pronikl co nejrychleji 
povrchem pokožky, a tím byla i bolest pro pacienta co nejmenší, je důležité, aby 
byly obě ruce během zavádění jehly dobře zkoordinované. V podstatě bychom 
mohli rozlišit čtyři základní způsoby zavádění akupunkturních jehel: 

1. Zavedení jehly za pomoci tlaku prstu stlačující ruky: nejprve je nutno stlačit 
nehtem palce nebo ukazováčku stlačující ruky oblast vedle akupunkturního bodu, 
a poté zavést jehlu podél tlačícího nehtu rychle do pokožky. Tato metoda je 
vhodná při nabodávání krátkou jehlou a používá se např. při nabodávání bodů 
HT-5, PC-6, které leží na vnitřní straně předloktí, a KI-6, který leží pod vnějším 
kotníkem atd. Tento způsob je vhodný při zavádění jehel kratších než 50 mm. 
Tato metoda má však nevýhodu v tom, že jehla přichází do kontaktu s nehtem 
palce nebo ukazováčku stlačující ruky, což příliš nevyhovuje hygienickým 
normám. 

2. Zavádění jehly za pomoci ruky nabodávající i stlačující: držet hrot jehly 
zabalený do sterilní vaty za pomoci palce a ukazováčku stlačující ruky (hrot jehly 
vyčnívá z vaty zhruba 3-5 mm), přičemž ji udržovat přímo nad zvoleným bodem a 
současně držet rukojeť jehly palcem a ukazováčkem ruky nabodávající. Jakmile 
stlačující ruka zatlačí hrot jehly do pokožky, nabodávající ruka současně začíná 
tlačit směrem dolů do požadované hloubky. Tato metoda je vhodná při 
nabodávaní oblastí se silnější muskulaturou, např. v bodě GB-30, kdy může být 
hloubka vpichu až 8 cm, nebo v bodě BL-54, který leží ve výši 4. otvoru kosti 
křížové atd. Uvedená metoda se používá obzvláště při zavádění delších jehel s 
větším průměrem.  

3. Zavádění jehly za pomoci prstů napínajících pokožku: za pomoci palce a 
ukazováčku stlačující ruky napnout pokožku v místě bodu a způsobit její 
roztažení z důvodu snadnějšího zavedení jehly. Poté zavést jehlu rychlým 
pohybem pravé, neboli nabodávající ruky. Tato metoda se používá při 
nabodávání bodů, ve kterých je pokožka uvolněná, jako např. ST-25,  CV-4,  ST-
28, přičemž všechny tyto body leží v oblasti břicha. Také se užívá u starších 
pacientů, kteří mají pokožku příliš uvolněnou. 
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4. Zavádění jehly za pomoci stlačení pokožky: palcem a ukazováčkem stlačující 
ruky stlačit (tj. nahrnout k sobě, na rozdíl od předešlé metody, kdy dochází k 
jejímu roztažení) pokožku v bodě a zavést jehlu šikmo do pokožky pravou rukou. 
Tato metoda je vhodná k nabodávaní takových bodů jako např. BL-2, na vnitřním 
okraji obočí, dále ST-4, který leží vedle koutku úst, nebo v bodě Jin-tchang = EX 
mezi obočím atd. 

Při všech těchto čtyřech metodách, poté co došlo k proniknutí jehly do povrchové 
vrstvy pokožky, následuje zavedení jehly otáčením do požadované hloubky. Při 
zavádění jehel může být také použita tenká dutá trubička z nerez oceli, ze skla 
nebo umělé hmoty. 

* Dalším předpokladem k účinnému zavedení jehly jsou správný úhel a správná 
hloubka vpichu. Úhel a hloubka zavedení jehly jsou při akupunktuře velice 
důležité. Správný úhel a hloubka napomáhají při dosažení charakteristického 
pocitu při nabodávání jehly; někdy se mu také říká pocit dostavení se čchi (qi), 
čínsky te-čchi (deqi), který se projevuje pociťováním brnění, tepla atd. v okolí 
bodu, přičemž se tento pocit může šířit do různých částí těla, což je dokonce 
mnohdy žádoucí. Pro samotnou léčbu je dosažení tohoto pocitu dostavení se 
čchi rozhodující. Když se tento pocit čchi (qi) nedostaví, výsledný léčebný efekt 
bude minimální nebo žádný. Různý úhel a hloubka při zavádění jehly ve stejném 
bodě může způsobit různý terapeutický účinek. Správný úhel a hloubka jsou 
závislé na požadovaném léčebném účelu, tělesné konstituci pacienta (zda je 
štíhlý nebo silnější), poloze bodu atd. Praktikující by měl být seznámen s 
anatomií v oblasti bodu, aby nedošlo k příliš hlubokému zavedení jehly a např. 
nabodnutí vnitřních orgánů, tepen atd. [Nutno poznamenat, že např. u neurotiků 
anebo v případech přítomnosti vnějších škodlivin v dráze nelze te-čchi určit zcela 
spolehlivě.] 

V podstatě můžeme říci, že existují tři směry při zavádění jehly: kolmý, šikmý a 
horizontální. 

1. Kolmé zavedení: při tomto způsobu je jehla zavedena kolmo do pokožky, 
přičemž svírá s povrchem pokožky úhel 90 stupňů. Tímto způsobem je 
nabodávána většina bodů na těle.  

2. Šikmé zavedení: tato metoda se používá v bodech, které se nachází poblíž 
vnitřních orgánů nebo v místech, kde je tenčí svalová vrstva. Obvykle je jehla 
zaváděna pod úhlem 45 stupňů vůči povrchu pokožky. Tímto způsobem jsou 
často nabodávány body jako: LU-7 na ruce, CV-15 v oblasti břicha, LR-14 na 
hrudi a často jsou tímto způsobem nabodávány také body na zádech, resp. 
souhlasné body šu (shu). Používá se též v případech, kdy je žádoucí ovlivňovat 
proudění čchi (qi) určitým směrem (např. nabodnutím jehly po směru dráhy 
můžeme tonizovat, kdežto zavedením jehly proti směru dráhy budeme 
redukovat). 

3. Horizontální zavedení: při této metodě je jehla zaváděna zhruba pod úhlem 
10-20 stupňů. Tato metoda je obvykle používána v místech, kde je velmi tenká 
svalová vrstva, např. v bodech GV-20, ST-8 na hlavě, BL-2 na obličeji, CV-17. 
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Též se tato metody používá k již poněkud vyspělejší technice propojování / 
penetraci dvou bodů, např. na zádech či na stehně.  

* Můžeme obecně říci, že správná hloubka zavedení jehly je jedním z 
rozhodujících faktorů pro snadnější dosažení charakteristického pocitu při 
nabodávání (te-čchi / deqi). V praxi většinou závisí hloubka vpichu na tělesné 
konstituci pacienta, na anatomickém umístění bodu, patologickém stavu, ve 
kterém se pacient nachází, ročním období a na povaze škodlivého činitele. Tato 
metoda se používá především u starších lidí nebo i osob středního věku, trpících 
obvykle nedostatečností čchi (qi) a krve, která se projevuje únavou, nadměrným 
pocením, zkráceným dechem, nedostatkem síly apod. Podle západní medicíny 
se velice často jedná o anémii. Také u malých dětí s křehkou tělesnou stavbou, u 
žen, a také při nabodávání akupunkturních bodů v oblastech jako je hlava, obličej 
a záda, se doporučuje povrchové zavedení. U mladých lidí, osob středního věku 
se silnou tělesnou stavbou, u mužů a lidí obézních nebo také při nabodávání 
bodů na končetinách a v oblasti břicha se doporučuje hlubší zavedení jehly. 
Obecně řečeno, choroby z horkosti a z prázdnoty (sü / xu) vyžadují povrchovější 
zavedení a choroby z chladu a nadbytku (š’ / shi) vyžadují hlubší zavedení jehly. 
Při určování hloubky zavedení jehly by měla být brána v úvahu také hloubka 
proniknutí choroby. Např. choroby, při nichž dochází k poškození krve nebo 
vnitřních orgánů, vyžadují hlubší zavedení jehly. Při chorobách, které poškozují 
pouze povrchovou vrstvu a nepronikají do hlubších vrstev, by mělo být zavedení 
jehly mělčí. 

* Když po zavedení a manipulaci s jehlou pacient nepociťuje ani mírný náznak 
dostavení se čchi, měly by být použity některé metody podporující dostavení se 
čchi. Pro tento účel existuje několik pomocných způsobů manipulace. Je to 
například otáčení jehlou, stlačování příslušné dráhy prstem směrem nahoru a 
dolů, které má za úkol povzbudit proudění čchi v dráze, dále pak je to cukání 
rukojetí jehly, které způsobuje její chvění a tímto napomáhá posílení stimulace a 
dosažení čchi, dále je to škrábání nehtem po rukojeti jehly, které se užívá k 
rozvinutí a rozprostření již dosaženého pocitu čchi atd. 

Pocit dostavení se čchi (qi) znamená pociťování bolestivosti, rozpínání, brnění, 
mravenčení, tíhy nebo tepla v okolí bodu, po zavedení jehly do určité hloubky. 
Současně může praktikující pocítit prostřednictvím prstů držících jehlu jemné 
vibrace či brnění v jehle.  

Bez ohledu na to, jaký způsob stimulace při akupunktuře provádíme, v každém 
případě by mělo dojít k pocitu dostavení se čchi. V klasických spisech 
Akupunktury je napsáno doslova: „Akupunkturní léčba nebude účinná, dokud se 
nedostaví čchi.“  A nebo také: „Rychlé dostavení čchi znamená dobrý výsledek 
při léčbě, pomalé dostavení čchi naznačuje pomalejší účinek léčby.“ Znamená to 
tedy, že pocit dostavení čchi je pro léčbu nezbytný a jeho intenzita a rychlost, se 
kterou se dostaví, mohou mít přímý vliv na výsledek léčby. 

1. Známky dostavení se čchi: když pacient pocítí bolestivost, otupělost, rozpínání 
a brnění, resp. jemné mravenčení v okolí bodu nebo rozšiřování tohoto pocitu 
podél dráhy směrem nahoru či dolů, jedná se o příznak dostavení se pocitu čchi. 
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Současně by měl praktikující pocítit jemné chvění v jehle. Ve starých čínských 
lékařských knihách je tento pocit praktikujícího přirovnáván k pocitu v rybářském 
prutu, na jehož háčku sebou škube ryba.  

2. Faktory negativně ovlivňující dostavení čchi: především je to nepřesné určení 
polohy bodu. Dále je to nesprávná hloubka vpichu, nesprávná manipulace s 
jehlou a nakonec může být dostavení čchi ovlivněno i slabou tělesnou konstitucí 
pacienta a jeho sníženou citlivostí. Pozor též na intoxikaci jakoukoliv omamnou 
látkou! 

* Povytahování a opětovné zavádění: poté, co špička jehly pronikne povrchem 
pokožky, je tělo jehly v bodě kolmo povytahováno a opětovně zaváděno. Je to 
takzvané povytahování a opětovné zavádění. Jehla se tímto způsobem zavádí 
do požadované hloubky. Není však vhodné ji povytahovat příliš, poněvadž by to 
mohlo způsobit bolest, poškození místní tkáně nebo úplné vytažení jehly. Avšak 
také při opětovném zavádění by jehla neměla být zavedena příliš hluboko, aby 
nedošlo k jejímu proniknutí hlouběji, než je doporučovaná hloubka vpichu. 
Použitím větší síly a rychlých pohybů při této metodě můžeme dosáhnout 
vypouštění. Naopak pomalé a jemné provedení povytahování a opětovného 
zavádění jehly má povahu doplňování  (tonizace). 

* Otáčení a rotace: když jehla dosáhne požadované hloubky, plynule otáčej a 
rotuj jehlou dozadu a dopředu (neboli doprava a doleva). Obvykle se otáčení a 
rotace provádí v úhlu od 180-360 stupňů. Otáčení jedním směrem nebo v úhlu 
větším než 360 stupňů není žádoucí, poněvadž způsobuje doslova namotání 
svalových vláken na jehlu a následnou bolest. Prudké otáčení a rotace jehlou ve 
velkém úhlu je vypouštěcí metodou stimulace, zatímco menší úhel otáčení a 
pomalejší pohyby jsou tonizační metodou stimulace. Otáčení a rotace se obvykle 
kombinuje s povytahováním a opětovným zaváděním jehly.  

* Ponechání jehly: jedná se o ponechání jehly v bodě, poté, co byla zavedena do 
požadované hloubky. Rozhodující při určení doby ponechání jehly je patologický 
stav pacienta. Obvykle bývá jehla ponechávána v bodě 15-30 minut, avšak jedná 
se pouze o obecné pravidlo, poněvadž např. velký čínský mistr akupunktury 
Čcheng Tan-an (Cheng Dan’an, 1899-1957) ponechával jehly v bodech velice 
krátkou dobu, obvykle v rozmezí 1-5 minut. Avšak v chronických případech nebo 
při úporných dlouhotrvajících bolestivých stavech, může být ponechání jehly 
přiměřeně prodlouženo až na několik hodin. Současně může být při ponechání 
jehly v bodě jehlou manipulováno (např. otáčeno) v určitých intervalech, aby 
došlo k zesílení léčebného účinku, avšak jehla může být také ponechána v bodě 
jen s minimální manipulací nebo bez jakékoliv další manipulace. U pacientů se 
sníženou citlivostí se používá ponechání jehly v bodě po určitou dobu jako 
metoda očekávání pocitu dostavení se čchi. Obecně se dá říci, že delší 
ponechání jehly může zvýšit schopnost bodu zmírňovat bolest a zklidňovat mysl. 
Např. při astmatu  se doporučuje, aby byly jehly ponechány alespoň půl hodiny. 
Během ponechání jehel by se pacient neměl pohybovat.  

* Vyjmutí jehly: při vyjmutí jehly stlačit pokožku v okolí bodu palcem a 
ukazováčkem stlačující ruky, jemně jehlou otáčet a pomalu ji povytahovat do 
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podkožní vrstvy, na několik sekund ponechat jehlu v této vrstvě, a pak ji rychle 
vyjmouta stlačit na chvíli bod a předejít tak krvácení (avšak při vypouštěcí 
metodě se doporučuje bod po vyjmutí jehly nestlačovat, někdy je dokonce slabé 
krvácení žádoucí, jedná se o metodu pročišťování horkosti). Tento postup při 
vyjmutí jehly je nejčastější a je obvykle v čínských pramenech doporučován. 
Zvláštní pozornost by měla být věnována zavádění a vyjmutí jehel v oblasti očí. 

* Doplňování (tonizace) a vypouštění (redukce) jsou dvě metody stimulace bodů, 
které slouží k dosažení různých léčebných cílů. Metoda, která má za úkol posílit 
oslabenou fyziologickou funkci se nazývá metodou doplňující  a používá se např. 
při nedostatečnosti čchi (qi) nebo nedostatečnosti (prázdnotě) krve, zatímco 
metoda, jejímž úkolem je především odstranění škodlivých faktorů (např. 
vypuzení škodlivého větru nebo chladu, nadbytku škodlivé horkosti atd.) a 
harmonizace nadměrných fyziologických funkcí, je známa jako metoda 
vypouštěcí.  Použití těchto dvou metod závisí v prvé řadě na stavu pacienta a na 
rozlišení syndromů při diagnóze. Doplňování nebo vypouštění  může být 
dosaženo určitým způsobem manipulace s jehlou. 

 1. Doplňování a vypouštění  za pomoci povytahování a opětovného zavádění 
jehly: při tonizaci se jehla nejprve zavádí povrchově poté hlouběji. Jehla je 
zaváděna prudce a silně a povytahována jemně, s malým rozsahem, pomalou 
frekvencí a kratší dobou manipulace. Při redukci se jehla nejprve zavádí do 
hloubky, a pak je povytažena do povrchové (podkožní) úrovně. Jehla je 
zaváděna jemně a povytahována prudce s velkým rozsahem, rychlou frekvencí, 
přičemž doba manipulace je delší.  

 2. Doplňování a vypouštění  za pomoci otáčení a rotace: při doplňování  je úhel 
otáčení jehly malý, manipulace je jemná, za použití nepatrné síly, pohyby jsou 
pomalé a doba manipulace je krátká. Při vypouštění je naopak úhel otáčení velký, 
manipulace je silná, otáčení je rychlé a doba manipulace je delší. 

 3. Směr jehly: při tonizaci je jehla zaváděna po směru dráhy, kdežto při redukci 
jehla směřuje proti směru dráhy.  

4. Dýchání: při tonizaci je jehla zavedena současně s pacientovým výdechem a 
vyjmuta současně s jeho nádechem. Při redukci je jehla zavedena současně s 
nádechem pacienta a vyjmuta s výdechem. 

5. Rychlost zavedení a vyjmutí: při tonizaci se jehla zavádí pomalu, s malým 
otáčením a vyjmuta bývá rychle. Při redukci se naopak jehla zavádí rychle, s 
větším rozsahem otáčení, avšak vyjmuta bývá pomalu. Při povytahování a 
opětovném zavádění (v bodě1) je to právě naopak, ale povytahování a opětovné 
zavádění jehly se provádí až poté, co je jehla zavedena, jak je popisováno v 
tomto odstavci. 

* Navíc je třeba dodat, že při tonizaci je bod po vyjmutí jehly stlačován prstem, 
aby byla čchi udržena. Při redukci je při vyjmutí jehlou navíc cloumáno a bod 
není po vyjmutí stlačován, což má napomoci vypuzení škodlivých činitelů. * * * * 
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Doplnění nebo vypuštění  může být dosaženo také vhodným výběrem bodů 
podle teorie pěti prvků (bod matka-bod dítě). 

* Existuje také metoda vyrovnávací, která se používá jak při chorobách z 
prázdnoty či nedostatečnosti (sü / xu), tak i při chorobách z plnosti či nadbytku (š’ 
/ shi). V praxi se tato metoda používá velice často. Jedná se v podstatě o metodu 
na rozhraní mezi tonizační a vypouštěcí metodou. Po zavedení jehly do bodu se 
používá rovnoměrná a jemná stimulace bodů za pomoci povytahování a 
opětovného zavádění jehly, otáčení a rotace jehlou střední rychlostí (mezi 
rychlostí při tonizaci a redukci), což způsobuje v nabodávaném bodě a jeho okolí 
mírnou reakci. Také k vyjmutí jehly dochází střední rychlostí. 

* Upozornění a kontraindikace při zavádění jehel v akupunktuře 

1. Při léčbě pacientů, kteří jsou příliš hladoví nebo naopak příliš sytí, kteří jsou 
pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek (pozor na moderní marihuanu), 
resp. jsou příliš unavení anebo zesláblí, by měl být při léčbě použit co nejmenší 
počet jehel anebo ještě lépe léčbu odložit, dokud k ní nebude pacient způsobilý. 

2. U těhotných žen do třetího měsíce těhotenství je zakázáno nabodávání bodů v 
dolní části břicha a v křížovo-bederní oblasti. U těhotných žen po třetím měsíci 
těhotenství je kontraindikováno nabodávání bodů v horní části břicha a v křížovo-
bederní oblasti. U těhotných žen je také zakázáno nabodávání bodů 
způsobujících silnou reakci, takových jako LI-4, BL-60, GB-21, ST-12,  SP-6) a 
BL-67.  

3. Dále se nesmí nabodávat body na temeni hlavy u malých dětí, které nemají 
uzavřenou fontanelu. U malých dětí není povoleno ani ponechávání jehel, 
poněvadž mohou provést neočekávaný pohyb, který by mohl způsobit např. 
ohnutí nebo zalomení jehly.  

4. Praktikující by měl být seznámen s polohou důležitých tepen a cév, aby 
nedošlo k jejich nabodnutí a následnému krvácení. U bodů na hrudi a zádech by 
měla být dodržena doporučovaná hloubka zavedení jehly, aby nedošlo k 
nabodnutí vnitřních orgánů. To se týká také oblasti očí a pohlavních orgánů. Z 
tohoto důvodu by měl být praktikující dobře obeznámen s anatomií v okolí bodu.  

5. Staré čínské lékařské spisy také varují před nabodáváním určitých bodů na 
lidském těle. Většina z nich leží poblíž životně důležitých orgánů nebo velkých 
krevních cév. Jsou to např. ST-1, bod umístěný pod oční bulvou, ST-17 ležící ve 
středu prsní bradavky, LR-12 poblíž stehenní tepny, CV-15, nacházející se poblíž 
životně důležitých orgánů, SP-11, ležící poblíž stehenní tepny atd. Tyto body by 
měly být obecně nabodávány buďto šikmo nebo horizontálně, aby nedošlo k 
nehodě.  

* Mohou nastat nečekané situace, jejichž riziko se však dá dodržováním výše 
uvedených zásad minimalizovat. Například mohou u pacienta nastat mdloby, 
projevující se závratěmi, zkrácením dechu, chladným potem, nutkáním na 
zvracení, slabým pulsem atd. V tomto případě je třeba okamžitě přestat se 
zaváděním jehel a okamžitě vyjmout všechny jehly. Poté je třeba uložit pacienta 
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do polohy vleže a nabídnout mu vodu. V těžkých případech je třeba navíc silně 
zatlačit nehtem v bodě CV-26, PC-9 a ST-36 a nebo použít moxu v bodech GV-
20, CV-6) a CV-4). Další neočekávanou situací, která může nastat, je doslova 
zaseknutí jehly, což může být způsobeno nervozitou pacienta nebo křečemi v 
nabodávané oblasti po zavedení jehly anebo také přílišným otáčením jehly v 
jednom směru nebo ve velkém úhlu, což může způsobit doslovné namotání 
svalových vláken na jehlu. S takovouto jehlou pak nelze otáčet nebo jinak 
manipulovat. Je třeba vyzvat pacienta, aby se uvolnil, a rozmasírovat okolí bodu 
jemnou masáží. Když je tato situace způsobena otáčením jehly v jednom směru, 
je třeba ji opatrně vytočit opačným směrem. Také může dojít k ohnutí nebo 
zalomení jehly. Pro takové případy by měl mít praktikující po ruce pinzetu a jehlu 
opatrně vyjmout.  

 

 

 

 

 
ROZDÍLNÉ ČÍSELNÉ ZNAČENÍ BODŮ. 

 
Vzniklo v dobách, kdy akupunktura pronikala do Evropy, a čínské názvy bodů 
byly Evropanům nevyslovitelné a nesrozumitelné, dodnes jsou překládány 
nejednotně. Proto byly v Evropě body označeny pořadovým číslem jejich uložení 
na drahách což se ujalo. 
Rozdílné značení má především německá škola, vycházející z Gerharda 
Bachmana, a to na dráze žaludku, tří zářičů, ledviny a na druhé linii dráhy 
močového měchýře až do zákolení, ale pozor! ne jednotně v celé německé 
literatuře, a dále Heribert Schmidt na dráze žlučníku.  
EAV používá upravené Bachmanovo značení. 
Při použití některého z těchto bodů z literatury je třeba si ověřit, o kterou 
lokalizaci se jedná a při jejich použití pro publikaci je správné, kromě zkratky 
dráhy a čísla i uvést pinyinový přepis jeho názvu. 
 

(anglická) a latinská 
 

ČESKÝ 
NÁZEV ZKR. WHO ZKR. LATINSKÁ ZKR. 
  (ANGLICKÁ)    
Dráha plic P Lung LU Pulmo PU 
Dráha 

tlustého TlS Large intestine LI Intestinum crassum IC 
střeva      
Dráha žaludku Ž Stomach ST Gaster GA 

Dráha sleziny- SS 
Spleen-

pancreas SP Splen-pancreas SP 
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slinivky      
Dráha srdce S Heart HT Cor CR 
Dráha 

tenkého TeS Small intestine SI Intestinum tenue IT 
střeva      
Dráha moč. MM Bladder BL Cystis CY 
měchýře      
Dráha ledvin L Kindney KI Ren RE 
Dráha 

perikardu Pe Pericardium PC Circulatio-sexus CS 
Dráha tří ohňů To Triple energizer TE Endocrinium EN 
Dráha 

žlučníku Žl Gall bladder GB Cholecystis CH 
Dráha jater J Liver LR Hepar HE 

Dráha řídící ZS Governor vessel GV 
Linea 

dorsomedialis DM 
(Zadní 

střední)      

Dráha početí PS 
Conception 

vessel CV 
Linea 

ventromedialis VM 
(Přední 

střední)      

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
Indický systém čaker a jejich vztah k AP 
  
Každý člověk má tělo a mysl (ducha, duši, psychiku), které jsou řízeny 
regulačními systémy.  
Regulační systémy jsou tři: fyzický, 2. energetický, 3. vědomí. 
 
1. Fyzický regulační systém je tvořen triumvirátem CNS, endokrinní a imunitní 
systém a ovlivňuje fyzické tělo. Na něj je orientována naše moderní medicína.  
2. Energetický regulační systém to je jin-jang, substance a energie, a na něj je 
orientována TCM.  
3.Vědomí je systém, na nějž je orientována indická medicína, ajurvéda. Jóga se 
věnuje vztahům mezi vědomím, pránou a tělem a kultivuje je.  
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Ve zdraví všecky regulační systémy dobře pracují, v nemoci dochází k poruše a 
příčinou/ mechanizmem poruchy je vždy stagnace, Terapie se musí snažit o 
obnovu cirkulace, protože to je hlavní zákon funkcí. Porucha primárně vždy 
vzniká v regulačních systémech. 
Příčina poruchy ve fyzickém regulačním systému bývá většinou genetická, 
možná i traumatická. 
Příčina poruchy v energetickém regulačním systému je fixovaná emoce, která 
způsobí stagnaci energie. 
Příčina poruchy v systému vědomí je stagnace v konceptech. 
Moderní medicína v člověku ve zdraví vidí jednotu dvou sil, somatiky a psychiky, 
dle TCM  jde o dualitu jin-jangu. 
V tibetském a indickém jóginském pojetí je energetické tělo rozděleno na čtyři tzv. 
vibrační pole, která plní specifické funkce:  
1.pole  -  éterické  -  obhospodařuje  vitalitu  a  síly pro utváření fysického  těla,  
získává  energii  ze  země  1.čakrou  a  ze  slunce 4.čakrou. Toto pole se podílí  
na problematice zdraví  a nemoci a  je zobrazitelné Kirlianovou  fotografií na níž 
lze  jeho poruchy odečíst. 
2.pole  - emoční  neboli astrální  - obhospodařuje  emoce a to vědomé i 
nevědomé, je  spojeno se 3. čakrou,  ale vědomí je přístupné  jen ze 6. čakry a  
lze je osvobodit  od nevědomých blokád  spoluprací 4. a  6. čakry. 
3.pole - mentální - zprostředkovává racionální řešení problémů a může přijímat 
a integrovat universální pravdy na konkrétní situace. Tyto vyšší možnosti 
zprostředkovává spoluprací 6. a 7. čakry. 
4.pole – duchovní, kausální, vědomí, je nesmrtelná božská část v nás. 
 
Energetické tělo v  tomto pojetí  je tedy  spíše duchovnější podstaty a jeho 
energetická cirkulace (prány nebo čchi) se děje v systému nádí,  kanálů,  které  
jsou  různé  velikosti  i  významu.  Je jich mnoho tisíc a mezi nimi jsou tři kanály 
hlavní, nazývané Sušumna, Ida a Pingala. 
Tyto 3 kanály spojují čakry mezi sebou a s dalšími částmi těla. 
Sušumna - centrální kanál - spojuje každou čakru s autonomním nervovým 
systémem 
Pingala - sluneční kanál - představuje v systému energetické cirkulace jang se 
všemi jeho atributy, aktivitou, teplem, světlostí atd.,  začíná vpravo od základní 
čakry a končí  v pravé nosní dírce,  přitom obtáčí střídavě  jednotlivé  čakry  
zleva  nebo  zprava. 
Ida - měsíční kanál -  představuje v systému energetické cirkulace jin a to včetně 
pasivity, chladu, temnoty  atd.,  začíná vlevo od základní čakry, má obdobný 
průběh jako pingala a končí v levé nosní dírce.  
 
Čakra je transformační jednotka. Její základní funkcí je přeměna vědomí do 
energie a hmoty.  
Jsou to myšlenkové komplexy, domény, které vlastně fyzicky neexistují, Jejich 
lokalizace je projekcí, jsou to dveře k vědomí resp. k uvědomění si čaker. 
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Hlavní funkcí čakry je komunikace. Tato komunikace je jednak zevní, kdy každá 
čakra má přístup k části univerzálního vědomí, a k čakrám ostatních lidských 
bytostí.  Dále je to komunikace vnitřní, tj. komunikace čaker mezi sebou a řízení 
všech procesů v těle na somatické, psychické i energetické úrovni. Právě 
porucha ve vnitřní komunikaci bývá příčinou onemocnění.  
Mezi tématy o nichž přemýšlíme by měla být rovnováha, a pokud je někde 
zvýšená aktivita, může dojít podle tématu hyperaktivity  k přetížení příslušné 
čakry. 
Když je na čakře příliš aktivity, může dojít k její dekompenzaci. Pak z ní vycházejí 
chybné výstupy na energetický a hmotný systém a to vede k nemoci. 
Je důležité zjistit, která čakra je narušena a to je možné prostřednictvím časných 
příznaků. Časné příznaky ukazují na kterém jinovém orgánu (cangu) vznikla 
porucha. Porucha vzniká na emocionální úrovni, a funkční problémy pak mohou 
přerůstat v organické problémy.  
 
Hovoříme-li o  čakrách, máme většinou na  mysli sedm hlavních čaker, 
uložených na trupu a na hlavě, na vertikální ose těla, které jsou napojeny na 
sušumnu, která prochází páteří. Přitom  1. čakra se otevírá dolů, přijímá  energii 
ze země, 7. čakra  se otevírá  vzhůru, přijímá  energii z  kosmu, ostatní čakry se 
otevírají dopředu a dozadu. Čakry jsou ovlivnitelné různými  postupy, především 
jogou, meditací, energetickými cvičeními, ale i pobytem v přírodě v různých 
lokalitách, s různými  stromy  a  rostlinami,  ale  i  pomocí barev, vůní, drahých 
kamenů.  Další  možností  je  aurikuloterapie  (tuto  zpracoval  a  na kongresu  
ICMART l988  v Praze  přednesl  Dr  A. F.  van Gelder)  nebo korporální 
akupunktura s psychoterapeutickým pohovorem (publikovaná G. Stuxem na 
kongresu v Bejjingu).  
 
Systematika čaker 
1. čakra =  MULADHARA, č. Kořene. JÁ A MOJE TĚLO, MYŠLENKY, HMOTNÉ 
ZÁZEMÍ 
 
Myšlenky týkající se mého těla, myšlenky jak ho udržet při životě, základní 
materiální potřeby, dům, ošacení, jídlo, peníze…. 
Odpovídá energii ledviny, její emocí je nejistota, strach, egocentrismus. 
Dekompenzace vede k celkové ztuhlosti těla i myšlení, a k funkčním problémům 
ledviny podleTCM (=urogenitál, nadledviny) 
Poloha:  na perineu, otevřená  dolů, v místech  CV 1, bodu  spojení  jinu. Prvek: 
Země - "pevná půda pod nohama". Princip: tělesná vůle být, zachování jedince. 
Funkce: napojení bytosti  na energii země, zakotvení, zakořenění, stabilita, pud  
sebezáchovy,  vůle  přežít,  víra  ve  vlastní  schopnosti  tělesné i  duševní,  
životní  jistoty  sociální  i  hmotné. 
AP body:  CV1 -- CV 1,2,3, GV 1,2,3,ST 29,30, SP 12,13, LR 12.                                    
 
2.čakra = SVADHIŠTHANA, č. Polarity JÁ A TI  OSTATNÍ, MILOVANÍ, 
NENÁVIDĚNÍ, SEX 
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City láska a nenávist. Odpovídá energii sleziny, při dekompenzaci pocity tíhy, 
plnosti, těžko a obtížně chodí, problém v pozornosti a jejím zaměření,ulpívavé 
myšlení,silná vazba na minulost, kterou nikdy nezapomíná. To vše vede 
k depresi.  Je spojena i s depresí z minulosti. Slezina ovlivňuje i krevní řečiště, 
které také tuhne (arteriosklerosa). Dekompenzace vede ke ztuhnutí, ztloustnutí, 
ztěžknutí, pocitům plnosti a tíhy.  
Poloha: Je uložena v malé pánvi, je otevřena dopředu do CV 2-4  a dozadu do 
GV 2-4. Prvek: voda - očišťuje, odplavuje, oplodňuje, vzniká nový život. Princip:  
tvořivé rozmnožování bytí. Funkce:  udržuje  rovnováhu  jin-jang,  je  to  čakra 
vztahů muže a  ženy, má na starosti  původní emoce, kreativitu, sexuální  energii 
a sexualitu vůbec a rozmnožování 
AP body:  CV 2-4, GV  2-4 - CV  3-7, GV 3-5,  KI 11-13, BL  23-24 +  druhá linie 

v téže úrovni, GB 25, GB 26 
 
 

3. čakra = MANIPURA, čakra Solárního plexu  JÁ A MOJE SPOLEČENSKÉ 
PROSTŘEDÍ,  SÍLA, MOC DOMINANCE 
 
Vztahy s přáteli, spolupracovníky a vztahy vůbec. Šikana! 
Energeticky odpovídá játrům. Jde o čakru naší síly, moci i bezmoci, není-li 
v harmonii člověk si nevěří (u zkoušky, u zubaře), není schopen odevzdanosti.  
Emocí játer je frustrace, hněv, deprese se vztekem. Bolesti jsou vždy rozptýlené, 
stěhovavé, náhlý vznik i ústup. Hypertonie, křeče, hypertenze, migrény, angina 
pectoris, epilepsie. 
 
2. Poloha: mezi  koncem sterna a pupkem, otevírá  se dopředu do pupku,  
dozadu do oblasti GV 5-6. Prvek:  oheň  -  naše  slunce.  Světlo,  teplo, energie, 
aktivita,  očištění.  Princip: utváření bytí. Funkce:  společenská identifikace, sídlo 
osobnosti.  Vztah k osobní  síle  a  moci.  Rozhodnost,  sebe-motivace. Tudy 
vcházejí  i vycházejí  emoce. Zde také vzniká oheň, který se rozšiřuje do celého 
těla (další  možnost pro zdůvodnění moxy na pupek?) Očišťuje tendence  
spodních čaker a  transformuje je                                    
AP body: CV 8,12, GV 5,6, - CV 10-13, KI 17-19 
 
4. čakra =  ANAHATA, č. Srdce  JÁ A MOJE VZTAHY,  SPOJENÍ – RODINA, 
SPOLUPRACOVNÍCI, PŘÁTELÉ, SOUVĚRCI 
 
Při dekompenzaci dochází k pocitu izolace, utrpení. Nespavost, napětí na fyzické 
úrovni, neklid. Odpovídá energii srdce spojené s city a vcítěním se. Má vztahy 
k emocionálnímu stresu – z toho např. sy canalis carpi 
Poloha: v hrudníku na úrovni  srdce. Otevírá se dopředu do  CV 17,  dozadu do 
GV 11. Prvek:  vzduch - obrazy,  slova a tóny  jsou přeměňovány v  pocity,  
kontakt v dotycích. Stálost srdce. Princip: odevzdanost. Funkce: integrace a 
propojení tří dolních  čaker  se třemi horními.  Centrum čisté  lásky. 
Sjednocování láskou.  Láska k Bohu. Touha po kontaktu. Láska k sobě jako 
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předpoklad  lásky  k ostatním.  Porozumění,  soucítění,  přátelskost.  Vyrovnání 
kontrastů, snaha  po harmonii, vnitřním  míru a lásce. Obětovat se lidem. 
AP body:  CV 17, GV 11 - CV 17,18, GV 10-12 
 
5. čakra = VIŠUDHA , č.Hrdla JÁ A MOJE POSLÁNÍ (CO DĚLÁM TADY NA 
ZEMI), CO DĚLÁM SE SVÝM TALENTEM A MOŽNOSTMI 
 
Projev výrazu a vyjadřování se – dáváme sami sebe. Musíme mít prostředky a 
cíle, pokud nemáme cíl, ztrácíme cestu. 4. čakra je pohotová k pomoci, ale při 
její poruše 5. čakra přebere odpovědnost za vše – je to víc mužská energie, nese 
s sebou pocity nenahraditelnosti, všechno musí sám, nic nedeleguje na druhé 
proto často vyhoří.  4 č. se musí naučit říkat NE, 5. čakra se musí naučit říkat 
ANO. 5. čakra se špatně vyrovnává s problémy svého okolí, napřed říká NE,  pak 
možná, nakonec ano. Odpovídá energii plic a nemá ráda změnu, ale ŽIVOT JE 
ZMĚNA. Úkolem plic je adaptace na změny. Rychlé nebo velké změny jí ubírají 
energii, bývá patologie s kůží nebo se sliznicemi, nesnášenlivost mléka, cukru, 
sóji, čokolády.  
Poloha: od páteře ke štítnici. Prvek: Aether - je považován za živel, pralátku, z 
níž se tvoří ostatní prvky byl považován za medium pro přenos zvuku, je 
nositelem mluveného i tvořeného slova;  je zprostředkovatelem informací na 
všech úrovních, je to element komunikace a frekvencí. Princip: resonance 
s Bytím. Funkce:  vyjadřování  se,  hlasový  nebo  jakýkoli umělecký  projev  - 
hudba, malířství - čakra estetického pojetí světa. Tudy vnímáme své  vnitřní 
hlasy (sluch), navazujeme kontakt  se svým duchem a přijímáme  jeho inspirace. 
Můžeme však vyjádřit jenom to, co máme; takže 5.čakra  zprostředkovává 
schopnost sebereflexe 
AP body: CV 22, GV 14 - ST 9, BL 10, CV 22,23 
 
6. čakra = ADŽNA, ADŽŇA, č. čela, třetí oko PŘÍKAZOVÁ ČAKRA, KONCEPTY, 
KTERÉ MÁM O SOBĚ A O SVĚTĚ 
 
Stále jsme konfrontováni s nějakými koncepty – činí nás šťastné či nešťastné  
podle našeho úhlu pohledu. Moudrý člověk se při konfrontaci vyrovnává se 
skutečností. Neurotik si žádá určitý řád, který však neodpovídá realitě - a 
náročně se ptá, chce porozumět svému problému, ale život je o prožívání. 6. 
čakra odpovídá mentálnímu tělu.  
Poloha: v místě bodu Jintang,  uprostřed mezi obočím,  se strany 2  cm nad  
uchem. Prvek: mysl - představa, vizualisace,  dle Geldera krystal – energie jin 
orgánů se mění v krystalovém pokoji na moudrost, a to je čistá mysl. Princip: 
poznání bytí. Funkce: ucelenost  poznání  prostřednictvím  intuice i racionálního  
intelektu.Její  dozrání dokáže  řídit program  našeho života  namísto  
automatických vzorců .Dochází tak k naplnění idejí či přání; umožňuje  
holografické vnímání  a myšlení, tím i  rozšiřování názorů a postojů,  jasnější 
percepci i imaginaci; jasnovidnost; potřebné vědění přichází  intuicí. 
AP body: Jintang, GV 15 - GV 17-19, 24,25, BL2,  GB 4 
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7. čakra = SAHASRARA, č. Koruny, Temene hlavy JÁ A MOJE IDENTIFIKACEV 
ROLI DÍTĚTE, RODIČE, LÉKAŘE… 
Jde o role, které v životě hrajeme, o identifikaci  v konceptu, kdo jsem a co či čím 
jsem. Identifikace se svým jménem. Se svým Já, Jástvím. S tím, které se 
identifikuje s našimi koncepty. Vnitřní štěstí je tvořeno positivní energií 7. čakry, 
nikoliv věcmi, které vlastním. Soubor těchto konceptů je charakter. Některé 
duchovní školy učí, jak se zbavit své identifikace, abychom byli šťastní. ALE být 
šťastný je poklad 7. čakry, musí být v nás! Nehledejme ho ve světě! 6. a 7. čakra 
nemají vztah k našemu fyzickému tělu, jde o mysl a duši. 
Poloha:  na temeni hlavy, v místech GV 20 a zčásti je nad hlavou. Prvek: 
tisícilistý lotos. Princip:  čiré bytí. Funkce:  representuje  nejvyšší jang,  je 
centrem  sjednocení všech  čaker, a jejím prostřednictvím je člověk napojen na 
kosmické vědomí a  universální  energii.  Napojení  na  kosmické  vědomí 
umožní pochopení  situací  plně  a  bezprostředně,  bez  zprostředkování  
intelektem  či  intuicí. Ostatní nižší čakry lze "pěstovat" na 7.čakře je třeba se jen 
otevřít  k osvícení.                                    
AP body: GV 2O a čtyři moudří bohové  - GV 16-23  
 
Je potřeba si uvědomit, že základní čakra se nejsnáze poškodí, ale spontánně se  
špatně upravuje, takže  tu je potřeba  ovlivňovat; druhá a třetí čakra občas 
potřebují ovlivnit,  méně často čtvrtá; pátá zcela výjimečně; na šestou raději 
nesahat  a sedmé se nejvýš poklonit. První čakru můžeme poléčit jehlami, na 
druhou jehly nebo kuličky, na třetí a čtvrtou  už raději  jen kuličky,  a na  pátou 
kuličky  nebo raději jen akupresuru, ale jemně a vnímavě. Pokud používáme 
jehly, potřebují být zavedeny delší dobu. Pacient i my bychom měli být pro práci 
na čakrách "čistí."!  
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Mimořádné dráhy 
 
Je možno je nazírat dvojím způsobem: 

• reálně existují za všech situací, mají svůj směr cirkulace za všech 
okolností stejný a představují další obohacení systému Ťing luo a 
obohacení cirkulací a regulačních možností v organizmu 

• Podle francouzských autorů jsou mimořádné dráhy za normální situace 
virtuální, ale objevují  se jen za velkého nadbytku, kdy uskladní nadbytek, 
event. vyřadí alterovanou část energie a tím zregulují oběh čchi. Jsou to 
tedy potenciální cesty pro řešení problémů nadbytků v organizmu, které 
se otevírají, aby zvládly nastalou situaci a jejich směr je dán lokální a 
funkční potřebou   

Poprvé  popsány  až v 16. století Li-ši-čenem.  Pravděpodobně předtím patřily k 
„tajným učením“ a znalosti o nich byly původně  předávány jen morálně a 
vědomostně nejlepším žákům. Asi proto, že účinnost terapie při použití 
mimořádných drah je vysoká a přitom chyby při jejich použití mohou vést i ke 
zhoršení pacienta a tím i k diskreditaci metody.  
Učení o mimořádných drahách je totiž systém, kde pracujeme s primární tj. 
originální neboli dědičnou energií, jedním z největších pokladů člověka, a přitom 
pomocí mimořádných drah  vyrovnáváme  nepoměry základních principů jin a 
jangu. Podle původních představ mimořádné dráhy vyrovnávají nadbytek 
jednoho z těchto principů při nedostatku toho druhého principu.  
Podle většiny autorů se mimořádné dráhy nezařazují do terapie hned v prvním 
plánu. 
Podle mého názoru je důležité se s nimi seznámit, nezneužívat je, ale v případě 
jednoznačné indikace je použít. Pak totiž jsou jejich efekty opravdu zázračné.  
Podle Anda mají trojí funkci: 

• Funkce propojení spojuje jednotlivé mimořádné dráhy mezi sebou a se 
systémem orgánových drah  

• Funkce celkového řízení je funkcí řízení jangových drah a originálního 
jangu drahou Tu maj, řízení jinových drah a originálního jinu drahou Žen 
maj, řízení povrchové cirkulace čchi v jangových drahách drahou jang wej 
maj a řízení hluboké cirkulace čchi v jinových drahách drahou jin wej maj. 
Jang čchiao maj řídí jang na laterálních stranách DK a jin čchiao maj řídí 
jin na mediálních stranách DK. Čchung maj působí na stav čchi všech 
orgánových drah a Taj maj reguluje průtok čchi v celém systému. 

•  Funkci regulace a svlažování si můžeme podle klasiků představit tak,že v 
systému Ťing luo fungují orgánové dráhy jako řeky a mimořádné dráhy 
jako kanály, podle jiných autorů jako moře, kde se za situací mimořádných 
nadbytků nadbytky kanalizují nebo uskladňují. Dále je úkolem 
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mimořádných drah koordinovat cirkulaci energií, krve a esencí 
v organizmu a vyživovat celý organizmus. 

• Podle jiných autorů je jejich hlavním úkolem výživa mimořádných dutých  
orgánů, což je nervový systém, kostra, kostní dřeň, cévní systém a genitál 
podle některých autorů i hepatobiliární, možná spíš portální systém. 

 
Mimořádné dráhy probíhají souběžně s dlouhou osou těla, a to zdola nahoru, 
kaudokraniálně, s výjimkou Taj maj – opaskovou drahou, která probíhá na 
dlouhou osu těla kolmo. 
Charakteristiky mimořádných drah: 
 

• Indikací MŘD je celkový nadbytek jangu nebo jinu při nedostatku toho 
druhého principu 

• MŘD je osm, čtyři z nich jsou jangové a čtyři jinové 
• MŘD jsou spolu sdruženy do dvojic, jangová s jangovou a jinová s jinovou 
• Dvě jangové a dvě jinové MŘD tvoří komplementární čtveřici drah, která 

má analogické vztahy k některým funkcím 
• Sdružené dvojice MŘD posilují prostřednictvím svých řídících bodů  buď 

jang nebo jin 
• Dráhy Wej  a  dráhy s nimi sdružené posilují svůj princip, tzn. jang wej maj 

a taj maj posilují jang a  jin wej maj a čchung maj posilují jin 
• Dráhy Čchiao a dráhy s nimi sdružené posilují opačný princip než mají ve 

svém názvu, tzn. jang čchiao maj a tu maj posilují jin a jin čchiao maj a 
Žen maj posilují jang. 

• Dvojice sdružených drah mají některé funkce navíc proti funkcím každé 
z nich samostatně a tak je s výhodou  kombinovat při punktuře jejich řídící 
body. Pak se používá  u mužů řídící bod hlavní postižené MŘD vlevo a 
řídící bod sdružené MŘD vpravo a u žen opačně.  

• Mimořádné dráhy mají svůj řídící bod – dle Kajdoše kardinální, dle Anda 
propojovací a jeho punktura přinese výrazný celostní efekt.  

• Tento bod leží často mimo vlastní průběh dráhy a leží v okolí zápěstí či 
kotníku.  

• Možnost akutní poruchy, nepříliš časté, ukáže změna fáze bodu Xi, který 
mají dráhy wej a čchiao. Při akutní poruše těchto drah se jejich Xi bod 
dostává do aktivní fáze, tzn. je větší, nacházíme v něm reflexní změny a je 
palpačně citlivý až bolestivý. 

• MŘD nemají vlastní body kromě Tu maj a Žen maj, ale procházejí 
některými body orgánových drah a využívají je. I my je můžeme využít 
k lokálnímu nebo funkčnímu zesílení účinku jejich řídícího bodu.  

• Směr jejich cirkulace dle klasiků je dán, dle Francouzů odpovídá potřebě.  
• Poruchu  MŘD odhalíme podle nálezu na pulsu, pokud neděláme 

pulsovou diagnostiku, pak podle symptomatologie. 
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Pulzová diagnostika 
 
Při palpaci  pulsu je třeba se soustředit na více veličin. Proto  je hodnocení často 
problematické  protože některé veličiny jsou v  normě  a jiné  změněny a  tím je  
teoreticky dána možnost velkého  počtu  kombinací.  Právě  tyto  kombinace  
jsou zdrojem některých  názvů  patologických  pulsů,  které  se  vymykají logice  
našeho způsobu kategorizace a jsou zdánlivé nesrzumitelné. 
Základní pulsy jsou popsány níže, další v knihách doporučené literatury. 
 
Rozlišovací kritéria jednotlivých pulzů: 
 
1.lokalisace: 
Při energetických poruchách  týkajících se zřetelné nerovnováhy  mezi principy 
jin a jang v organismu se může změnit posice v níž  palpujeme maximum  
pulsové vlny.  
A hned  první nelogičnost: může  totiž ale jít i o situaci, že námi vnímaná síla 
úderu  pulsové  vlny  se  současně  změní  na  všech (nebo téměř všech)  
povrchních  nebo hlubokých posicích.    
Normální  puls je  uložen v  určité hloubce  a za  patologické  situace se jakoby  
přesouvá k povrchu nebo do  hloubky, v druhém  případě se se původně stejně  
intensivně vnímané pulsy na posici  povrchní a hluboké stanou jedna silnější a 
druhá slabší 
Tím je dán  hlavní charakter pulsu   a  podle něho usuzujeme, zda  se  porucha  
nachází  v  exterieru  nebo  interieru organismu.    
Povrchní puls (nesměšovat s povrchní pulsovou posicí) - má tedy dvě  různé 
možnosti,  buď je maximum pulsace  na povrchních pulsových  posicích a na 
hlubokých  posicích cítíme výrazně slabší pulsaci,  nebo  je pulsace  vnímána 
jako  by byla  tepna uložena těsně pod  tenkou kůží.  
Při extrému tohoto stavu  je puls zřetelně hmatný i při položení  prstů na plocho 
na tepnu.  Podle plnosti  nebo prázdnoty se  jedná o plnost či prázdnotu v  
exterieru (P-H).  
Hluboký puls  (nesměšovat s hlubokou pulsovou posicí) - pulsace je hmatná 
"pod masem" (pod reflexními změnami?) a objevuje se až při silném tlaku  do 
hloubky,  nebo jsou všechny pulsy na hlubokých  posicích  silnější  než na 
posicích povrchních.  
Jangový puls syndromů exterieru, je-li plný, je  způsoben větrem, je-li prázdný, 
je prázdný jang v exterieru    
Jinový puls je výrazný u  syndromů interieru  zevního původu (zevní pathogenní  
energie)  a pří stáze energie v  interieru,  či  při  zpomalení  energetické  
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cirkulace  při jejím  nedostatku. Podle plnosti  nebo prázdnoty se  jedná o plnost  
či prázdnotu v  interieru.  
 
2. frekvence:   
Pomalý puls - méně než 4 údery na 1 dech = Chlad. Jinový puls při poškození 
chladem. je-li povrchní a  pomalý,  chybí jang  v exterieru,  je-li hluboký  a pomalý, 
chybí  oheň v interieru.   
Rychlý puls - více než 5-6 úderů na dech = Horkost.  Jangový  puls poškození 
fu  horkostí. Povrchní,  rychlý a  měkký - chybí  jin, hluboký rychlý  a tvrdý -  
nadbytek  jangového ohně v interieru. 
 
Následující  dvě kriteria (obsah a velikost pulzu) se především podílejí na  
charakteristice  nadbytku  a  nedostatku  energie v organismu. 
 
3.obsahu pulsu   
Prázdný puls - je bez síly a hmatný jen v jedné úrovni , povrchní a měkký = 
Prázdnota, vyčerpání   Prázdnota krve, poškození horkostí.  
Plný puls - plný  síly a  tvrdý, na  všech úrovních  hmatný. Při větším tlaku  
silnější. Plnost patog.energií, nadbytek pathog.horkosti a ohně.   
Přetékající puls - silný a široký. Horkost   
Dikrotický puls - je hmatný při lehkém i silném tlaku 
 
4.velikost pulsu   
Velký puls - pulsové vlny jsou veliké  a silné = rozvíjející se postižení ze zevních 
příčin   
Široký puls - přichází silný, odchází slabý = počínající porucha tekutin   
Malý puls - malý a krátký = nedostatek energie aktivní či  destruktivní, chybí jang 
a krev   
Nitkovitý, mizející puls - slabý, jako stín jako pavučina = ztráta čchi a krve    
Dlouhý puls - přesahuje svou pulsovou pozici = nadbytek energie, ohně    
Krátký puls - je kratší než jeho pozice = nedostatek energie 
 
5.konsistence pulsu   
Napjatý puls - ostrý, malý, prodloužený a napjatý jako struna = patog. Vítr jater, 
bolest, vlhkost změněná ve flegma (hlen)   
Stlačený puls - pocit vibrujícího přetočeného lana = chronické bolesti zvl. ze 
zevních příčin   
Měkký puls - povrchní, malý a měkký = prázdnota jin, Vlhkost   
Mdlý puls - hluboký, malý a tenký, líný, pohodlný = poruchy Vlhkosti 

 
6.rychlost cirkulace   
Klouzavý, klouzající puls - klouže  jako perly  mezi prsty,  prolítne pod  prstem 
jako letící  kulka = 
gravidita a všechny stavy  akumulace v organismu:potravin, vody,   sekretů, 
exkretů, plynů,. 
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Drsný puls - přichází i jde těžce, prodírá se = anemie,  poruchy  sex.  energie,  
zpomalená  cirkulace  energie,   pathogenní Chlad + Vlhkost 
 
7. Rytmus    
Excitovaný – tachyarytmie, horkost, stáza energie při nadbytku jangu    
Uzlovitý - bradyarytmie, stáza v interieru při nadbytku jinu   
Nestálý, měnlivý - Wenckebachovy periody - vyčerpání orgánu, 

symptomatologie Větru či bolest  

 

 

Moxování, Moxibusce, Požehování bodů 

Je velice pravděpodobné, že moxibusce, jakožto léčebná metoda, je starší než 
samotná akupunktura. Jedná se o velice rozšířenou metodou stimulace bodů 
teplem, která se k léčebným účelům používá v Číně již několik tisíc let. K tomuto 
účelu slouží moxa, neboli sušené listy (hlavně vlákna ze spodní strany listů) 
rostliny Artemisia vulgaris (pelyněk černobýl), které se sbírají počátkem léta, kdy 
se na jejich spodní straně vytvářejí jakoby vlákna vlny. Někdy se do moxy 
přidávají i další sušené byliny. Tradiční čínské bylinářství přisuzuje této rostlině 
jangovou povahu a používá ji k léčbě onemocnění z chladu a vlhkosti. Navíc 
běžně roste po celé Číně a dobře se tvaruje. Moxa nejvyšší kvality je téměř bílá. 
Při moxibuci má jemnější účinek a při hoření vytváří méně kouře a zápachu. 
Také se velice dobře tvaruje. Moxa, která obsahuje méně vláken ze spodní 
strany listu a více částí usušených listů, je považována za měně kvalitní. Její 
barva je spíše našedlá nebo šedozelená. Obvykle se používá při nepřímé 
moxibuci. Nejčastěji se používá moxa ve tvaru svitků (doutníků) nebo kužílků 
(zhruba 10 mm vysoký, o průměru 8 mm), existují však i moxové kuličky, 
nalepovací válečky moxy atd. V praxi se také často využívá tzv. horké jehly, při 
níž se kousek moxy připevní na rukojeť jehly, která je zavedena do bodu a moxa 
se zapálí, což způsobí mírné prohřátí bodu a jeho okolí. Můžeme tedy říci, že 
moxibuce je v podstatě působením tepla vyvolaného moxou na akupunkturní bod. 
Vlastností moxy a funkcí moxibuce je zahřívání a odstraňování bloků z drah, 
zahřívání jangu, odstraňování chladu a vlhkosti, a tudíž podpora správné funkce 
orgánů. Velice často se používá také při prevenci různých onemocnění.  V praxi 
se nejvíce využívá moxibuce za pomoci kuželíků moxy, moxových svitků a 
horkých jehel. 

 1. Moxibuce moxovými kužílky 

a) Přímá: moxový kužílek je umístěn přímo na pokožce a následně je zapálen. 
Podle intenzity působení na pokožku můžeme moxu rozdělit na typ způsobující 
zjizvení a typ, který nezanechává jizvy. Moxové kužílky se pak obvykle dělí na 
velké, malé a střední. 

Při typu způsobujícím zjizvení je moxový kužílek umístěn přímo na pokožku v 
místě bodu a zapálen. Ještě předtím je však na místo naneseno např. malé 
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množství česnekové šťávy, z důvodu lepšího připevnění kužílku. Hoření kužílku 
pak způsobuje místní popáleniny, tvorbu puchýřků, hnisání a po vyléčení 
zůstávají v místě moxibuce jizvy. Puchýřky se objevují zhruba za dva až tři dny 
po aplikaci této metody a jizvy se vyhojují zhruba jeden měsíc. Při provádění této 
metody je vhodné nejprve zapálit jeden nebo dva kužílky a nenechat je dohořet 
úplně až na pokožku, aby si pacient mohl postupně přivyknout na narůstající 
intenzitu tepla. Tyto první kužílky však nejsou započítávány do celkového počtu 
kužílků předepsaných pro daného pacienta. Staří Číňané považovali tvorbu 
puchýřků po moxibuci při léčebném procesu za velice důležitou. Tento způsob 
moxibuce se používá při určitých úporných chronických onemocněních, např. 
astma. Obvykle se jedná o onemocnění z prázdného (sü / xu) chladu nebo z 
chladné vlhkosti.  

Při typu, který jizvy nezanechává, se moxový kužílek také umístí na pokožku v 
místě bodu, ale jakmile shoří polovina až dvě třetiny kužílku a pacient pociťuje 
pálení, je třeba kužílek odstranit a nahradit jej novým. Odstranění se obvykle 
provádí pinzetou. Tento postup se opakuje několikrát. Po léčbě se nevytvářejí 
žádné puchýřky ani nedochází k zanícení místa moxibuce nebo zanechání jizev. 
Tento způsob moxibuce je indikován hlavně u chorob způsobených mírnější 
prázdnoty (nedostatečnosti; sü / xu), jež jsou méně chladné povahy, než je tomu 
u moxibuce zanechávající jizvy, např. při chronickém průjmu, poruchách trávení, 
astma atd.  

 b) Nepřímá: při tomto způsobu není kužílek moxy umístěn přímo na pokožce, 
ale mezi něj a pokožku je umístěn např. plátek zázvoru, česneku nebo kořene 
oměje.  

Např. v případě zázvoru je postup následující: do tenkého plátku zázvoru (2-3 
mm) udělej několik dírek a přilož jej na zvolený bod. Na něj pak polož velký 
kužílek moxy a zapal jej. Jakmile pacient pociťuje pálení, odstraň plátek a nahraď 
jej dalším. Tato metoda je vhodná při syndromech oslabení žaludku a sleziny (to 
znamená při nedostatečnosti středního zářiče), jako jsou průjem, bolesti břicha, a 
také při syndromech větrného chladu, při bolestivosti kloubů a symptomech 
nedostatečnosti (prázdnoty; sü / xu) jangu. Syndrom nedostatečnosti, resp. 
prázdnoty jangu se projevuje především chladem v končetinách, bledým jazykem, 
řídkou stolicí, únavou, bledostí obličeje, zamlklostí apod. 

V případě česneku je postup obdobný (je třeba použít velkých stroužků česneku), 
pouze s tím rozdílem, že moxibuce přes plátek česneku se používá při krtici 
(forma tuberkulózy, při níž dochází k otokům lymfatických uzlin), v raných 
stádiích infekčních onemocnění pokožky nebo při poštípání hmyzem. 

Někdy se při této metodě používá také boční kořenová hlíza rostliny Aconitum 
carmichaeli (čínsky fu-c’ / fuzi) neboli oměj Karmichaelův (pozor rostlina je 
prudce jedovatá !). Sušená hlíza je rozdrcena na prášek a smíchána s rýžovým 
vínem nebo s vínem z prosa a je zformována do suché substance, ze které se 
vytvoří placička zhruba 1-2 mm silná. Pak jsou do ní navrtány malé otvory a je 
přiložena na bod, načež je na ní umístěn a zapálen kužílek moxy. Podle 
čínského bylinářství je fu-c’ (fuzi) povahy horké a chuti pálivé (jedná se o 
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charakteristiky přisuzované léčivým rostlinám v tradičním čínském bylinářství), a 
proto může tato metoda léčit choroby z nedostatečnosti (prázdnoty; sü / xu) 
jangu. Užívá se také při úporných lézích a vřídcích. 

A na závěr, do této kategorie nepřímé moxibuce náleží také způsob, při němž se 
pupek pacienta naplní solí a na ní se zapálí velký kužílek moxy. Tento způsob se 
používá v případech kolapsu se symptomy jako jsou chladné končetiny, 
nehmatatelný puls, např. po silných bolestech břicha, zvracení a průjmu. To 
znamená, že tato metoda dokáže obnovit jang. Ve středu pupku leží bod Šen-
čchüe (shenque, CV-8). 

V našich současných podmínkách používáme tento způsob jako silnou imuno-
stimulaci, povzbuzení vitality člověka, rozproudění čchi..... Malé děti dobře 
akceptují „komínek na bříšku“. 

U vyčerpaných pacientů začínáme malým kónusem na cca 1-2 min. hoření a 
postupně, pokud to podmínky dovolí přidáváme množství moxy až do „velkého 
kónusu“ = 10-15 min. doutnání. [technická pozn.: použijte vždy dostatečné 
množství soli, mějte po ruce malý kuchyňský lux jimž jí po aplikaci odstraníte, 
neodcházejte od pacienta, doutnání stále sledujte, v případě komplikací kónus 
odstraňte nabráním na lžičku, připravte se na to, že moxa značně čpí a je třeba 
větrat] 

 2. Moxibusce za použití moxových svitků (doutníků) 

V současné době se jedná o nejčastěji používaný způsob moxibuce, který je 
velice snadný a vhodný i pro laika při domácí léčbě (na doporučení lékaře nebo 
odborníka na čínskou medicínu). Moxové svitky jsou vyráběny z hrubě prosetých 
sušených listů moxy, to znamená z méně kvalitní moxy. Při provádění této 
metody moxibuce je v určité vzdálenosti od bodu (zhruba 2-3 cm) udržován 
zapálený moxový svitek (dlouhý zhruba 10-20 cm), který způsobuje mírné 
prohřátí v oblasti zvoleného bodu, přičemž po určité době je v této oblasti 
pociťována horkost a pokožka zrůžoví. Moxovým svitkem může být pohybováno 
nahoru a dolů, to znamená, že je od bodu vzdalován a opětovně přibližován. 
Tato technika se někdy nazývá vrabčí zobání. Také se jím nemusí pohybovat 
vůbec a může být např. po celých 10 minut udržován v určité vzdálenosti od 
bodu, tak, aby jeho teplo působilo na pacienta příjemně a mírně prohřívalo 
zvolený bod. Tato metoda je velice jednoduchá a používá se také v bodech, kde 
není vhodné použít moxové kužílky. Velice často se používá v prevenci. Např. při 
prevenci nachlazení a chřipky se používá moxibuce bodu Cu-san-li (zusanli, ST-
36). Tento způsob moxování slouží k rozhýbání čchi (qi) a krve v určité oblasti. 
Tato metoda může být vhodně kombinována s akupunkturou, přičemž se po 
zavedení jehly do zvoleného bodu touto metodou prohřívá jeho okolí.  

 3. Moxibusce horkou jehlou 

Při této metodě je rukojeť jehly zavedené do zvoleného bodu obalena moxou, 
která je následně zapálena. Tato metoda způsobuje v bodě a jeho okolí mírný 
pocit horkosti a je vhodná u pacientů, kterým je předepisována moxibuce a 
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současně akupunktura s ponecháním jehel. Tato metoda je vhodná především 
při onemocněních z prázdného (sü / xu) chladu a při syndromech pi (bi)7 
způsobených větrnou vlhkostí. Užívá se např. při léčbě bolestí kloubů, které jsou 
způsobeny chladem a vlhkostí.  

 Upozornění a kontraindikace 

1. Moxibuce by neměla být prováděna u osob, které jsou příliš hladové či 
přejedené anebo jsou pod vlivem alkoholu nebo drog. 

2. V případech, kdy je moxibuce používána během jednoho léčebného sezení v 
horní i dolní části těla, měla by být nejprve ošetřena horní část. Dále pak záda se 
ošetřují dříve než oblast břicha, hlava a tělo dříve než končetiny. Při určení 
postupu je třeba vzít v úvahu patologický stav pacienta a počet a polohu 
ošetřovaných bodů. 

 3. Při rozhodování ohledně velikosti moxových kužílků, jejich počtu a nebo 
doby použití moxových svitků musí být brán ohled na patologický stav pacienta, 
jeho celkovou tělesnou konstituci, věk a místo, ve kterém má být moxibuce 
aplikována. Obecně se používá v jednom bodě tří až pěti moxových kužílků a k 
moxibuci jednoho bodu moxovým svitkem (doutníkem) je obvykle doporučováno 
5-15 minut. 

 4. Moxibuce se nesmí používat při vysokých horečkách způsobených vnějšími 
škodlivými činiteli a nebo při nedostatečnosti (prázdnotě, sü) jin. 

5. Metoda moxibuce zanechávající zjizvení je z estetických důvodů nevhodná v 
oblasti hlavy a obličeje. U těhotných žen by neměla být moxibuce používána v 
oblasti břicha a bederní a křížové oblasti. Staročínská lékařská literatura také 
zakazuje požehování některých bodů, které obvykle leží poblíž důležitých orgánů 
nebo tepen. Např. Ťing-ming (jingming, BL-1), ležící ve vnitřním koutku oka, 
poblíž oční bulvy, dále pak Žen-jing (renying, ST-9), který leží v sousedství krční 
tepny. 

6. Moxibuce může zanechat různý stupeň lokálních popálenin, od pocitu 
horkosti a zčervenání až po tvorbu puchýřů. Malé puchýřky by neměly být 
strhávány, aby nedošlo k infekci, nicméně velké puchýře by měly být propíchnuty 
a odborně ošetřeny, aby nedošlo k následné infekci. 

7. Pacient by měl být s metodou před jejím použitím dobře obeznámen a při 
metodě zanechávající jizvy by měl být na tento fakt upozorněn. 
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Základní akupunkturní návody a tipy 

 
Uvedený přehled bodů představuje určité vodítko k výběru specifických anebo 
vzdálených bodů u daného onemocnění.  

• Lokální body volíme podle místa obtíží.  
• Zásadně poslední a rozhodující kriterium volby bodů je fáze bodu - volíme 

aktivní body v aktivní fázi, pokud body v této fázi nenalézáme, pak 
použijeme aktivní body v pasivní fázi.  

• Počet bodů bude pochopitelně u obtíží z nadbytku větší (kolem deseti), u 
obtíží z nedostatku menší (do pěti). Nikdy také nezapomínáme na podíl 
psychiky a hledáme aktivní body v aktivní fázi s působením na psychiku 
např. na temeni hlavy na GV dráze nebo jinde. 

• Ze zde nabízených bodů pak volíme jeden nebo několik a doplníme je 
body lokálními, pokud jsou v aktivní fázi.  

• Pokud jsou dvojice bodů spojeny pomlčkou, používají se v dané indikaci 
současně (je to tzv. dvoubodová kombinace, která je pro danou indikaci 
obvykle postačující).    
 

 
Aktivní bod v aktivní fázi má oproti normě (aktivnímu bodu v latentní fázi) 
změněnou velikost, většinou je řádově větší, ale může být i menší), proto je 
někdy hmatný (lepí), jindy jej velice nesnadno detekujeme, při měření jsou jeho 
elektrické parametry patologické (směrem k vyšším či nižším hodnotám), nad 
ním a v jeho okolí nacházíme reflexní změny na kůži, odkoží, fascii, periostu a 
svalu (prosak nebo "usušení") a nacházíme změnu tonu svalového (hypotonus, 
hypertonus, atonie, spasmus). Dále se mění citlivost bodu - obvykle se bod stává 
více či méně bolestivý při hlubší palpaci, a dokonce někdy bolí i spontánně, 
méně často je v jeho místě hyp- až anesthesie. Aktivní bod v aktivní fázi je 
zapojen do odpovědi organismu na nějakou patologii, která je přítomna, a jeho 
stimulací získáme obvykle pozitivní terapeutický efekt – (ne však vždy na tu 
patologii, kterou chceme ovlivnit). Aktivní bod v pasivní fázi je hraniční mezi 
normou a patologií. 
 
1.  KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM 
 
HYPERTENSNÍ CHOROBA: GV 20,  Tchaj Jang, LR 3, GB 20, GV 14, BL 12, SI 
15, KI 27, veget. stabilizace:PC 6, PC 7, ST 36, ST 40, HT 7, KI 1, KI 2, KI 3,  
(dle jiných autorů používáme body v oblasti hrudního pletence se snahou o 
dosažení relaxace v této oblasti: presury, masáže, jehly opakovaně, dlouhodobě) 

+ závratě: + BL 10, GB 20, TE 17, GB 12, LI 11,  
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+ cefalea: + GV 19 nebo GV 20, LR 3, při přebytku tekutin či známkách 
počínajícího oedemu mozku LI 6  

ICHDK: prokrvení lýtek: BL 58, 62,  
Intermit .klaudikace: protikřečové body: PC 6, LR 2, 3, SP 4, ST 36  
ev. GB 34, 38, 41  

VARIXY, FLEBITIDY, těžké nohy: SP 5  
 trofika: LR 3, 5, SP 6, ST 36  

systémový bod cév LU 9, 
bod centrálního spojení arterií a vén ST 32 
diureticky SP 9, SP 6, ST 36, CV 9, KI 7  
HK:  PC 5, 6, 9, LI 11, LI 6, LU 7, LU 9, HT 3  
DK:  SP 6, 9, 10, LR 3, 11, GB 34, ST 32, 36, BL 40, 57, GV 4 

HEMOROIDY: SP 1, 3, 6, GV 1, 2, 4, PC 4, 5, LU 9, BL 57, 60, 62, EX pata / 
vnitřní kotník uprostřed 
LYMFEDÉM: SP 1, 3, 5, 6, 9, KI 2, 3, 6, 7, 8, LR 1, 2, CV 9, LU 7, TE 4, BA ŠIE, 
BA FENGy  
RYTMUS: tachykardie: HT 7, 8, 5, PC 6 stabilizuje oběh, PC 5, 4 při bolestech, 
CV 9, 15, LR 2, BL 14, 40 

bradykardie: BL 10, TE 20, PC 6, CV 15, 17, CV 14, 15, 17, SP 1   
arytmie: HT 5, 7, PC 5, 6, LU 7, 9, BL 13, 15, 17 
palpitace: CV 15, 17, ST 36, PC 7, GV 20, 19, BL 14, 15, 17  

 
•  ZAŽÍVACÍ SYSTÉM 

 
HERPES LABIALIS: všechny lokální body co nejblíže eflorescenci, stačí presura 
nehtem, asi půl minuty, opakovaně, co nejčasněji, a vždy při novém začátku 
obtíží, a to do zklidnění bolesti či svědění.  Jestliže začneme včas, nemusí 
k výsevu puchýřků vůbec dojít. 
ŠKYTAVKA:  PC 6, BL 17, SP 4, (LI 4, LR 3, CV 15, ST 36) 
ONEMOCNĚNÍ ŽALUDKU A DUODENA:  

nauzea, zvracení: PC 6, 8(presura), ST 36, LI 4, CV 12  
bolesti:  CV 12, 13, BL 20, 21, 22, LI 4, ST 21, 36, 34 akutní  
křeče, koliky: CV 12, 15, PC 6, SP 4, ST 21, 25, 36, LR 2, LR 3, BL 21, 50, 
62 hypersekrece, hyperacidita: BL 21, ST 40, 36  

VŘEDOVÁ CHOROBA: ST 21 (hypermotilita, křeče), BL 21 (hypersekrece), ST 
36, GV 20  
PÁLENÍ ŽÁHY:  CV 21, presura či masáž dolní sternum a úpony žeber,  
JINÉ NEUROTICKÉ POTÍŽE:  GV 20, 19, ST 36, LI 4, LR 3  
pocit plnosti na začátku jídla:  BL 21, ST 45  
pocit plnosti po tučném jídle:  GB 34, 35, 39, 3  
APENDICITIS (diagnosticky): LAN  WEJ, terapeuticky použitelný i při obtížích po 
apendektomii nebo i při aktivitě jizvy po AE. Leží na dráze ST, 2 cuny kaudálně 
od ST 36, jen dx!  
NADÝMÁNÍ viz výše, ale i body cholecysto-, hepato-, pankreatopatie  
PRŮJEM: SP 4 mistrovský bod průjmu, ST 25, 37, 36, GB 38, BL 25, 27, CV 6, 4, 
8 moxa, SI 3, LR 8  
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ZÁCPA: LI 4, 11, ST 25, 36, BL 25, 57, TE 6, PC 6  
spastická:  SP 4, KI 2, 3, GB 20, 34, BL 25  
atonická: PC 6, SP 3, 13, 15, ST 22, 25, 36, CV 6, BL 25, 27  
s nadýmáním: SP 4, 3, GV 6, ST 25, 37, 39, BL 21, 22, 25, 27  

CHOLECYSTOPATIE:  GB 38, 24, 23, 3, 34,  39, LR 5, 8, CV 12, 14,  BL 18, 19, 
25, 27, SP 4, ST 36, LR 13, někdy jsou nejlepší 4 brány (LI 4 + LR 3) ev. 
s korunkou, tj. celé to visí na psychice! 

Preventivně GB 35 presura po tučném jídle  
biliární kolika: ST 36 - BL 19 (dx), GB 24, CV 14  
post CHE sy:  BL 19, 21, GB 34, ST 36, LR 2  

HEPATOPATIE: LR 3, 13, 14, 2, SP 4, 6, 10, CV 12, 18, BL 18, 47, 19, 20, GB 
23, 25, 26, 34, LI 4, GV 9  
PANKREATOPATIE: SP 2, 3, 4, 5, 6, 7, (častěji vpravo), BL 18, BL 19, 2O, 25, 
CV 10, 11, 12,  ST 21, 25, 34, 36, 40, LR 1, 2, 3, GV 14, 15, EX pod osmým 
obratlem + dtto na 1. linii dráhy BL Jsou pro obojí – zevní i vnitřní sekreci 
pankreatu, pro tu vnitřní víc. 
 
3. RESPIRAČNÍ SYSTÉM 
 
VIROSY, KATARY HCD, zvl. horečnaté: na GV 14- poprvé punktura a po 
vytažení jehly dát magnet, +LI 4, 11. LU 7, ST 36, BL 11, 12, 13, podle 
symptomatologie, ev i /nebo SI 4, BL 60, 62, Tchai jang, GB 20, ev. KI 3, ST 9 
RÝMA: Jin tchang, LI 4, 10, 11, 19, 20, GB 2O, LR 3, 2, GV 2O, TE 17, 16 
SINUSITIS LI 10 či11 = specifický bod, + lok. body dle lokalizace zánětu 
ANGINA: angin.  trojúhelník LU 11, LI  1, LI 4, nebo LI 4 či 11, LU 7, event. BL 67, 
64, 60 (při pocitu chladu v obl. 5.paprsku nohy - nohou) 
LARYNGITIS:LU 7, KI 3 TE 4, 5, 8, CV 22, 23, ev ST 9, 10 (zde raději laser) 
LARYNGOSPASMUS : v těžších případech jen pomocně LU 7, LI 4, - GV 20, PC 
6,  
TRACHEITIS: LI 4, LU 7, CV 17, 22  
BRONCHITIS AC.: LU 6 (XI), LI 7 (XI), CV 17, LU 7, 5, 1, BL 13, LI 4, LI 10, CV 
22, 12, 2, PC 5  
BRONCHITIS CHR.:LU 7-BL 13, LU 7-KI 6, CV 17, 19 – 22, BL 17 -19 (=4 květy) 
KAŠEL: CV 17, GV 11, 14, TE 5, CV 22 presura, LU 5  
DRÁŽDIVÝ KAŠEL: LU 5, 7, 11, TE 5, LI 4, 11 CV 5, BL 12, 13  
spastický, zvl. noční: LR 3, 2, 1, LU 5, 11, PC 6, 7, K 3,TE 3  
produktivní: ST 4O, LI 4, 10, 11, CV 12, 17, 22, BL 13, 40, LU 5  
DUŠNOST: CV 22, 17, 15, 12, GV 14, ex půl cunu later od BL 17 = 2 cuny later. 
od GV 9 (energie pro astma),  

 
4.ALERGICKÁ ONEMOCNĚNÍ 

 
OBECNĚ PROTIALERGICKÉ BODY:LI 4, ST 36, TE 5 - GB 41, BODY VĚTRU 
(FENGY) GV 16, GB 20, 31, TE 17, BL 12  
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SNÍŽENÍ OBRANYSCHOPNOSTI ORGANIZMU: LI 4, 10, 11, ST 36, 40, 3 san li, 
(LI 10, ST 36, SP 6) GV 14, 13, SP 6 u žen, SP 10, KI 6, 7, 1 (magnet či měděný 
plíšek), TE 5, BL 40, 60, LR 8  
imunologicky aktivní oblast na zádech: baze lební => Th 7, a mezi akromii, navíc 
u dívek (možná i u žen) oblast kolem klíčků KI 27, ST 13, BL 43 
RÝMA ALERG, VASOMOT., SEZONNÍ I NESEZONNÍ: LI 4, 19, 20, Jintchang,  
BL 12, 13, 23, 40, 60, GB 20, TE 17, LR 3 
KOPŘIVKA:SP 10, GB 31, BL 17, 18  

hor. polovina těla LI 11, 4, GB 20, BL 12  
dol. polovina GB 31, SP 10,  ST 37, BL 17 

BL 40 = hlavní protisvědivý bod, také BL 16 – pro pruritus, ev. na uchu bod 
agresivity  
ALERG. DERMATITIDY: LU 7, BL 40, 23, 52,  TE 5 -GB 41 
DERMORESPIR. SY: LU 7-KI 6  
ASTMA BRONCH.: bývá prázdný perikard: moxa na soli na CV 8 denně cca 20x 
ale pozor – pokud pacient jeví známky horkosti nebo obecně špatně snáší horko, 
je kontraindikace moxy!!! Viz i DUŠNOST V RESPIR. ONEM. 
z poruchy org. LU: LU 1, 5, 7, 9, BL 13, LI 4, 10, 11, ST 36. Alergeny zevní 
z poruchy org. SP: ST 40 (=specif. bod pro sekrety) SP 6, 9, 21 v popředí je 
patologicky vazký bronch. sekret  
z poruchy org KI: BL 23, GB 25, KI 3, 7, BL 22, 24, 26, KI 6, kortikodependence, 
alergeny vnitřní  
BL 12, 14, 15, 17, Kao chuang šu (2. linie u BL 14), LI 4, 11, LR 3, HT 7, 5, PC 6, 
Ex bod "stop astmatu" = 0,5cunu later. od GV 14 , Ex bod "energie pro astma" 2 
cuny  later. od GV 9, GB 21 - TE 15 současně presura, CV 17, 6  
 
5. UROGENITÁLNÍ SYSTÉM 
 
INKONTINENCE MOČE: SP 6, 9 (u žen), BL 23, 52, mo a šu TE (u mužů) a BL 
( u obou pohlaví): CV 3, 5, BL 22, 28, dále BL 30, GV 2 zdola směrem do hiatu, 
dol.He TE a BL: BL 39, 40, CV 6, 9, LR 3 zvláště při problematice jizvy po 
episiotomii, ST 36, u žen BL 31 – 34, někdy CV 1 
DRÁŽDIVÝ MĚCHÝŘ: GV 20, CV 3, LR 3, SP 6, BL 22, 23, 28, PC 6- SP 4  
CYSTITIS: CV 2, 3, 5, SP 6, BL 28,32, 33, ST 36 
PYELITIS: BL 22, 23, 24, KI 11, 13, 3, CV 5, 6, GB 25, ST 36  
KOLIKA RENÁLNÍ: PC 6, SP 4, 9, SI 3, 1, 4, BL 22, 23, GB 25, KI 1, CV 3, LR 2, 
3, 13 
PORUCHY POTENCE: (MUŽI) LR 8 (ohnutý pramen) hlavní bod mužské 
potence, zlepšuje erekci  
sedat: (úzkostní) korunka, 4 brány (LI4-LR3) HT 7, PC 6, ST 36 !! ne  SP 6!!  
hormon: KI 1, 2, 3, GV 4, BL 23 + 2. linie =BL 52, + pán spermatu = 3,5 cunu  
laterálně od GV 4, lze i SP 6 a BL 31,32, ale pozor u mužů, kteří mají široký 
zadek a ramena neširoká, tam mohou tyto body potenci i zhoršit! Dělají totiž 
významnou stimulaci estrogenů a takoví muži jich mají dost (až moc) 
segmentálně a energeticky: CV 4 - GV 4, (CV 1, GV 1)  
psychika: GV 20 nebo jiný psych. aktivní bod na temeni hlavy 
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6. METABOLICKY AKTIVNÍ BODY 
 
METABOLICKY AKTIVNÍ BODY OBECNĚ: BL 40 - BL 23, KI 2 - LR 13 
HOMEOSTASA: LI 11, ST 36, SP 6 
DNA: LR 2, 4, 13, 14, SP 4, 5, 3, KI 2, 3, 7, BL 23, 24, 25, 28,  

muž BL 62-BL 23,  
žena KI 2 -LR 13,  
ak. záchvat SP 6 + lok. b. na dráze SP, LR a LR 13.  

HORMON. AKTIVNÍ BODY: body 5 přehrad všeobecně,  
GV 16, TE 22, 20, BL 23, 31, 32, 33, 34, SP 6, 21, LR 13, 14, GB 2, 3, 4 
OBEZITA:celk. hmotnost: ST 21, 25, 28,  

 boky BL 26  
 stehna: ST 34, 36, SP 10  
 pas: CV 9, LR 13  
 „bochany“- střed bochanu 
 paže TE 13 
 nebo PC 6, SP 4, HT 7, BL 60, KI 7, LR 13 a k tomu něco pro psychiku 
 Věstonická Venuše: CV 9, LR 13, GB 26, střed „bochanu“, SP 10dlouhou 
jehlou hluboko, ST 36, LR 7, pokud je LR 7 v těžších varixech, lze ho 
nahradit bodem LR 3, jehly ponecháváme 30min.,elektrostimulace jehel 
v podtržených bodech je vhodná. 

 
7. NEUROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ 
 
PRE-IKTOVÝ STAV: GV 20, GV 16 nebo 15, GB 20, GB 31, LI 4, 11, ST 36, 
při hypertenzi LR 3 
CMP: GV 26 denně, nebo GV 20, LI 4, LR 3  

nebo GV 20, 14, 4, LI 10, ST 36  
z kard. příčin:  +KI 3, BL 23, PC 5  
s hypertensí:  + LR 3, BL 18  
s poruchou metabolizmu tuků: +ST 40  
hemorhagie (pomocně) moxa CV 4, 6, 8, pokud do 2 hodin nedojde 
k proteplení aker, je prognoza špatná. U hemorhagií nefunguje praeiktová 
sestava!! 

HEMIPARESY: 
Čínská škola: pro HK: LI 4, 10, 11, 15, nebo TE 3, 4, 5, 10, 14,    
homolaterálně s paresou  

pro DK: ST 31,32, 36, 41, nebo GB 30, 31, 34, 39   homolaterálně s 
paresou  

Franc. škola píchá na zdravé straně LI 4, ST 36, a GV 12, BL 16 (shu od GV) 
bilat  
FATICKÉ PORUCHY: vždy GV 15, 16, u motor. afasií +HT 5, CV 23 
CHABÉ OBRNY: lokál. body v postiž. oblasti tonisačně, pokud antagonisté 
přetahují, pak sedativně tlumit přetahující svaly. Vzdálené body (hlavně z drah 
jang ming) LI 4, 10, 11,  
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ST 36, 40, 41, GB 34, TE 5, 8, GV 12, 14, 4.  
Podle jiných autorů: body pramene na drahách postižených oblastí, pokud jsou 
tyto dráhy jangové, pokud jsou tyto dráhy jinové, přidat navíc bod pramene 
sdružené jangové dráhy. 
PARESIS N. VII. PERIF.: z BL 2 zavést jehlu do BL 1 (zlepší lagofthalmus), z ST 
4 na ST 6 a z ST 6 na ST 4, na všechny jehly moxu (pokud jde o Bellovu obrnu = 
e frigore) +TE 17 v prvních dnech po vzniku parézy. + LI 4 bilat n. kontralat, CV 
24, GV 26 
KARPÁLNÍ KANÁL: GV 14, 20. PC 7, 3, GB 34. 39  
MENIER - MORBUS I SY: PC 6 nebo TE 5 je nepominutelný, TE 21, - ST 36, TE 
17- SI 5, GV 20, CV 6, ST 40, GB 20, KI 3, LR 13 
HYSTERIE I JINÉ PODOBNÉ PORUCHY PSYCHIKY: HT 7, PC 6, SP 6, ev GV 
20, CV 17 
NEUROSY, NEURASTENIE: základní je ST 36 a GV 20 nebo 19 nebo 24, + PC 
6, 8, HT 7, SP 6, 9, KI 3, BL 14, 15, 18, 20, 23, CV 4, GV 4, korunka + 4 brány 
ROZTROUŠENÁ SKLEROSA: významné body se silnými pocity na končetinách 
-kombinace 2-3 bodů (do 5ti jehel) tonizačně,  
nebo magnet na SP 21 jednostranně a měnit strany - jen v začátku onemocnění, 
pokud je postižení hybnosti jen lehčího rázu,  
nebo moxu na významné body třeba KI 1, nebo body BL dle postižení na zádech 
nebo i lokálně.  
 
8. POHYBOVÉ ÚSTROJÍ 
 
PRUDKÉ BOLESTI V PÁTEŘI, PERAKUTNÍ: GV 1, GV 26 
CC sy:  GV 14, 15, 16, BL 10, GB 20, dále viz cefalea  

GB 12 – má vliv na tonus krátkých suboccipitálních svalů 
CERVIKALGIE GV 14, TE  15, GB 21, SI 3, 9, 10, LI 4, BL 10, 11, body chua 
tchuo, TE 15 -TE 5 nebo SI 3 – BL 62 
CB sy:GV 20, 14, LI 18, 15, 11, 4,  TE 15, 14, 5, 5, SI 12, 9, 3, PC 6, LU 5 
Th algický sy: PC 6!!!, TE 5, ST 45, 44, GV 14, 11, BL 14, 15, 43 a další lok. 
body  
LUMBAGO: GV 4, 3, BL 22, 23, 25, 31, 32, 40, 60, 62, 67,  
LIS: dermatom L 4: BL 22, 54, ST 31, 32, 36, 40, 41, 44  

dermatom L 5: BL 23, 55, GB 30, 31, 34, 41, 43  
dermatom S 1: BL 25, 54, GB 30, BL 40, 57, 60, 67 

NEPŘEHLÉDNOUT KOSTRČ!!! BL 35  
KYČEL: ST 30, 31, 36, GB 30, 31, 34, 41, BL 54, 40, 60 
KOLENO: SP 9 ovlivní edém kolene, SP 10, ST 36, BL 40, GB 31 + GB 34 uvolní 
spasmus tractus iliotibialis fasciae latae a spasmy vůbec a tím zlepší osové 
postavení v koleni 
HLEZNO: SP 5, 6, 9, LR 3, 4, ST 41, GB 39, 40, 41, BL 60, 62, KI 3, 6, 4, Ex na 
vrcholcích kotníků, ba fengy  
 
RAMENO: před. plocha: LI 15 - LI 4 nebo LU 5, LI 14 - LI 11  

 zev. plocha: TE 14 - TE 5, LI 14 - TE 15 - TE 10  
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 zad. plocha: SI 9, 10, SI 12 - SI 3, BL 43 - TE 5  
ZMRZLÉ RAMENO: BL 57 kontralaterálně, hluboko, až do pocitů v postiženém 
rameni! s jehlou v bérci celou dobu cvičit pohyby, které byly omezené a při 
punktuře se uvolnily 
nebo ST 38 homolaterálně, hluboko, silně stimulovat, jednorázově 
LOKET: GV 14, LI 11, 4, 10, TE 4, 5, 10  
 
9. VARIA 
 
POPÁLENINY: LU 7 
ANALGET. PŮSOBÍCÍ BODY: LI 4, ST 36, zona mezi ST 36 a 37 v hloubce, 
 ST 44, BL 60, 62, SP 6, GB 34, jintchang 
FANTOMOVÉ BOLESTI BL 24 bilat 
CEFALEA: celá hlava: GV 20, LI 4 n. jintchang, TE 5, GB 20, 12, BL 10, GV 16 

front: LI 4, ST 8, ST 41, GB 14, jintchang, ST 40  
temp., hemikranie: Tchaj jang, GB 20, 38, 41, TE 4, 5 
occip.: GV 20, 15, GB 20, SI 3, BL 60, 10 
vertex: korunka, GV 20, 24, TE 22, LR 2, 3, BL 60. 
u vyčerpaných CV 17, 4, 6  
s hypertensí GV 20, LR 3, BL 41 

VEGET. PŮSOBÍCÍ BODY GB 20 - sympatikus, BL 10 parasympatikus  
PC 6 hor. a stř. oheň, SP 4 střed. a dol. oheň, ST 36, SP 6,  LR 3, HT 7, LI 11, 4 
PROTISPASTICKY: PC 6 - SP 4, LR 3, 2, 1, CV 4, LI 4, 11 
DYSMENORHOE: KI 1, BL 23, 31, SP 6 - ST 36, SP 9 - CV 4, SP 10, SP 8, CV 
3, CV 6,  
PC 8 presura nehtem 
PREMENSTR. TENSE: LI 4, ST 8, BL 2, KI 8, PC 6 - SP 4 
NESPAVOST:  KI 3, 6, BL 60, 62, BL 17 - BL 19, GV 20, BL 2, HT 7, PC 6, LI 4 - 
LR 3 
TRÉMA: SP 1, 2, 3, HT 3, 5, 7, tři trojky: KI, SP, SI  
KREVNÍ ONEMOC.:BL 17, SP 6, 10, ST 36  
anemie: BL 18, 43 
leukopenie: GB 39 suverénně 
PROTIREVMATICKÉ BODY: TE 5 - GB 41, BL 23 
OČNÍ ONEM: ST 41, 43, 44, 45, LR 2, 3, 13, 14, BL 18, 47, ST 1, BL 1,2, GB 1, 
2, 3, jasné světlo na noze = GB 37, jasné světlo na hlavě = Ex bod pod hřbetem 
ryby ve středu obočí 
PSYCHÉ: relaxace: korunka, HT 7, PC 6, ST 36, TE 15, BL 62  

protidepresivní: LI 4, CV 15, HT 5, BL 13  
proti anxietě: GV 19, 20, 23, CV 15, BL 14, 15  
proti apatii: GV 26  
pubert. psych. poruchy: HT 3, PC 3  
fitnes: GV 20, 14, HT 7  

FYSICKÁ FITNES: LI 4, LU 7, HT 9, ST 36, GB 35, BL 58 
ZUBNÍ ANALGEZIE: hlavní bod EX za vzestupným ramenem mandibuly 
uprostřed mezi TM kloubem a úhlem, zuby horní čelisti ST 44. Zuby dolní čelisti 
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LI 1, při ošetření ostrá presura nehtem. Při bolestech premoláry a moláry ST 6, 
nebo vůbec lokální bod. Po rozsáhlém ošetření nebo při zánětu kulička či 
semínko na lalůček ucha na projekci příslušného zubu. Zrychlí hojení, zmenší 
bolest. 
 
Vlastnosti některých aktivních bodů s hlediska TČM  
 
Celk. tonizace: ST 36, LI 10, SP21, GV6  
Uvolnit blokády čchi: TE 3,5,6, ST 25,37, LR 2,14  
Harmonizace psyché: GV 14, 20, 26, CV 14, PC 5, 6, 7, HT 3, 7, SI 14, ST 4O, 
41, BL 67, KI 1, 6,  
Přivést k vědomí: GV 20, 25, 26, SI 1, KI 1, LU 11  
Projasnit vědomí: SI 3, BL 62  
Uklidnit vědomí: HT 5  
Analgesie: LI 4, PC 6, ST 44, BL 60, GB 34  
Odstranit edémy: ST 40, SP 6, 10 
Ovlivnit šlachy: GB 34, LR 8, BL 57, 60, 62, SP 5  
Afekce oční: Tchaj jang, GB 37=jasné světlo na noze, GB 20 (oční bod), 14, 1, 
ST 1, 2, BL 1, TE 17, 23,  
Laktace: SI 1, 3, CV 17, ST 18 
Afekce hrdla: CV 22, LU 5, 10, 11, ST 9, KI 3, 6, TE 5, 8  
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