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Obrázek č. 70
Energetické (základní) body na jinovém povrchu chodidla

Bod 1 – je umístěn na kožním záhybu mezi třetím a čtvrtým prstem
Bod 5 – nachází se o něco níže než linie hlezenního kloubu (horního 

kloubu zánártního) (tzn. na druhém průmětu spodní linie bránice)  
na jinovém povrchu chodidla (v oblasti paty)

Bod 3 – nachází se uprostřed mezi body 1 a 5
Bod 2 – nachází se ve vzdálenosti 1/3 od bodu 1 v úseku  

mezi body 1 a 3
Bod 4 – nachází se ve třetinové vzdálenosti od bodu 5 v úseku mezi 

body 3 a 5
Bod 6 – nachází se uprostřed prvního zánártně-nártního kloubu
Bod 8 – nachází se uprostřed kožního záhybu u základny palce  

na chodidle
Bod 7 – nachází se uprostřed vzdálenosti mezi body 6 a 8

Základní body se obvykle prohřívají pomocí moxy 
(pelyňkového doutníku). Lze je stimulovat i pomocí 
„zahřívacích“ semen pálivé papričky. Připevníme je 
náplastí na základní body a necháme je působit, dokud 
se nedostaví pocit tepla a kůže nezčervená. Samozřej-
mě lze použít i semena jiných rostlin.

Je možné působit na všechny energetické body 
naráz, ovšem také si můžeme vybrat pouze dva či 
tři body. Svou pozornost zaměřujeme na výskyt  
a intenzitu patologického procesu. Při léčbě akutních 
onemocnění se například doporučuje působit na body 
rozmístěné na jangovém povrchu rukou a chodidel. 
Naopak při léčbě chronických onemocnění se dopo-
ručuje působit na základní body jinových povrchů. Při 
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onemocněních orgánů chráněných hrudním košem je 
možné působit pouze na body, které se nacházejí nad 
bránicí (obrázek č. 71). Onemocní-li pohlavní orgá-
ny, stimulujeme energetické body umístěné v zóně 
souladu se spodní části břicha (obrázek č. 72).

Obrázek č. 71
Terapie působením semeny na základní body při nachlazení

Obrázek č. 72
Terapie působením semeny na základní body při chronické 

adnexitě (zánět dělohy)

Léčbu s využitím základních bodů lze pojímat buď 
jako zvláštní, samostatný způsob působení na nemoc-
ný organizmus, nebo ji používat spolu s ostatními me-
todami.
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Léčba podle směru
Rostliny stejně jako jiné živé organizmy mají svůj 

energetický systém, který podporuje jejich život-
ní činnost. Energie proudí současně mnoha kanály, 
ovšem existuje převažující směr energetického prou-
dění. Tento proud odpovídá směru biologického růs-
tu rostliny (obrázek č. 73).

Obrázek č. 73
Převažující směry energetických toků u rostlin

Při léčbě semeny či dalšími živými rostlinnými 
částmi v systémech souladu lze využít i tuto vlastnost 
rostlin. Zvolíme si rostlinu vhodnou k léčbě. Pak je 
především nutné zjistit, jakým směrem rostlina roste. 
Používáme-li semena, musíme se zaměřit na místo, 
kde jsou semena připevněna k rostlině. Pro snadnější 
hledání si můžeme místo, kde je k rostlině připevněné 
semeno, řapík, větvička nebo část výhonku, označit 
kapkou laku na nehty. Semeno nebo jinou rostlinnou 
část připevníme k předem určenému systému soula-
du a léčba může začít.

Známe-li směr pohybu energie v té či oné části rost-
liny, lze aktivitu fyziologických procesů měnit (urych-
lovat, nebo zpomalovat). Spojíme-li přitom směr růs- 
tu větvičky, lístečku či semene s přirozeným smě- 
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rem pohybu potravy, žluče či hlenů, stimulujeme je-
jich pohyb v těle. Pokud umístíme semena nebo části 
rostlin proti směru pohybu, zpomalíme tok moči, peri-
staltiku střev, žaludku atd. Chceme-li léčit zácpu, mu-
síme umístit semena v zóně souladu se střevy tak, aby 
se jejich energetický tok shodoval se směrem pohybu 
obsahu střev (obrázek č. 74). Střeva se budou vyprazd-
ňovat rychleji. Také je možné větvičku umístit na zónu 
souladu s žaludkem a jícnem tak, aby se oslabila jejich 
přirozená peristaltika. To pomůže snížit chuť k jídlu 
(obrázek č. 75).

Obrázek č. 74
Léčba zácpy jablečnými jadérky

Obrázek č. 75
Aplikace rostlinných větviček při zvýšené chuti k jídlu




