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2. Reflexní terapie oblièeje 
v praxi

Metoda spoèívá v tom, že pomocí zakulaceného konce pro-
pisovaèky  stimulujeme reflexní body na oblièeji. Vaše neduhy zmizí 
jako mávnutím kouzelného proutku bìhem doby, která bude kratší, 
než bychom potøebovali k napsání této vìty. Je to jednoduché, úèin-
né a pozoruhodné.

Základy reflexní terapie oblièeje
Abychom lépe pochopili tuto na první pohled zvláštní terapii, 

bude vhodné a také pouèné pozastavit se u základních principù, 
které hrály stìžejní roli pøi jejím sestavování a o nichž jsme se krátce 
zmínili v pøedešlé kapitole.

Akupunktura a facyterapie
V poèátcích vývoje facyterapie byla evidentní její spojitost  

s akupunkturou: používání jehlièek , moxù 1 nebo speciálnìjších ná-
strojù, jako jsou rùzná koleèka , malé gumové kladívko , stimulátor 
zvaný švestkový kvìt  a tak dále. Facyterapie se však akupunktu-
øe  rychle vzdálila a nahradila ji svými vlastními, znaènì odlišnými 
technikami. Moxy  používané ve facyterapii jsou mnohem menší než 
moxy tradièní  a podobají se spíše cigaretì. Facyterapie využívá 
více než pìt set bodù, naproti tomu akupunktura pracuje se zhruba 
tøiceti! Nìkteré z nich mùžeme nalézt v obou systémech.

Každý reflexní bod v oblièeji je rovnìž obrazem jednoho 
nebo více akupunkturních bodù odpovídajícího meridiánu  (body 
50 a 223 odpovídají napøíklad meridiánu jater a podobnì), to vše 
podle velmi pøesných pravidel.

Reflexologie a facyterapie
Jistì jste již slyšeli hovoøit o reflexní terapii a jiných technikách 

tohoto druhu. Na jejich principu je založeno mnoho léèebných  
a diagnostických metod, jako iridologie , reflexní terapie chodidla , 
reflexní terapie nosních dutin , obratlù, akupunktura oblièeje v èínské 
medicínì  a jiné.

Zdùraznìme ovšem, že tyto reflexní terapie vykazují jen málo 
souvislostí s podstatou facyterapie, která vychází z východní filozofie .
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Medicína, která vychází ze starých tradic
Nìkterým lidem se zdá podivné, že v naší dobì je ještì mož-

né zajímat se o tyto „staromilské“ myšlenky obsažené v tradièních 
medicínách. Je ale pøece evidentní, že pokud naši pøedkové doká-
zali pøežít bez moderní lékaøské vìdy, pokud nám umožnili, aby-
chom žili na zemi v tomto století, tady a teï (nám, kteøí píšeme tuto 
knihu, a vám, kteøí ji právì ètete), zøejmì znali a používali úèinné vì-
domosti, které jim umožòovaly nejen pøežít v èasto nesnadných pod-
mínkách, ale rovnìž se vyvíjet a pøedávat své znalosti obohacené 
tisíciletými zkušenostmi. 

Zlehèovat a zesmìšòovat tento fakt je pouze jedna ze špat-
ných vlastností naší moderní spoleènosti, která je tak pyšná na svou 
vlastní vìdu, jež se zakládá na pøemíøe rozumovosti a popírá jaký-
koli jiný pøístup. Prozøetelnost však pøesto chtìla, abychom naslou-
chali moudrosti našich pøedkù stejnì, jak tomu bylo v prùbìhu uply-
nulých tisíciletí. Pøesnì to udìlal profesor Bui Quoc Chau  a povedlo 
se mu to.

Základní principy
Akupresura tváøe  se opírá o nìkolik hlavních myšlenek. Aniž 

bychom se jimi dlouze zabývali, což by nás zbyteènì odvedlo od 
našeho tématu, minimální pochopení hlavních vodítek osvìtlí jejich 
použití a umožní nám, abychom si je lépe zapamatovali.

Princip souvztažnosti forem 
Z tohoto principu vychází vìtšina diagramù oblièeje. Bui 

Quoc Chau  upøesòuje, že princip je založen na poøekadle „stejné 
ke stejnému“ uvádìném v I-śingu . Rovnìž by se dalo øíct, že „vìci se 
stejnou formou se navzájem podobají a navzájem si odpovídají“. 
Již jsme zde jednou zmínili, jak byla nalezena analogie napøíklad 
mezi obloukem nosu a páteøí, tvarem nosních dírek a hýždìmi a tak 
dále.

Tento princip souvztažnosti forem rozšíøíme na Princip Sou-
vztažnosti s obecnìjším použitím v èetných oblastech (a jsme zpátky 
u naší hermetické filozofie !). Stejným zpùsobem dojdeme k principu 
souvztažnosti povah, u nìjž mùžeme konstatovat, že stejné vìci se 
navzájem pøitahují. Body 8 a 106 mají napøíklad stejné vlastnosti 
a mohou být výhodnì spojeny. Tyto komplexní pojmy ovšem pøíliš 
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nevyužijeme v bìžné praxi, která je cílem této knihy. Ponecháme je 
tedy odborníkùm.

Princip souvztažnosti povah
Uveïme si pøíklad, který tento princip ilustruje konkrétním zpù-

sobem. Krk  spojuje tìlo s hlavou. Totéž platí pro zápìstí , které spoju-
je ruku s pøedloktím, nebo kotník , který spojuje nohu s holení. Ve viet-
namštinì  oznaèujeme tyto tìlesné partie, jež spojují další dvì èásti 
tìla vždy stejným slovem: co. Krk se tedy øekne cai co, zápìstí co 
tay a kotník co chan. Podle tohoto principu souvztažnosti považuje-
me koøen nosu (umístìný mezi oboèím a oèima) rovnìž za èást tìla 
stejné povahy (co), jelikož spojuje nos s èelem. Jestliže chceme od-
blokovat krèní obratle  a ulevit krèní oblasti, mùžeme sice stimulovat 
zónu, která s touto oblastí souvisí, ale stejného výsledku dosáhneme, 
masírujeme-li zápìstí a kotníky!

Princip celistvosti
Tento princip vystihuje propojení mezi nemocnými èástmi tìla, 

jejich funkcemi a jejich projevy v oblièeji v podobì takzvaných mìk-
kých bodù. Jedná se o body, které vykazují urèitou poruchu pevnos-
ti, již snadno konstatujeme pøi doteku, ale nìkdy rovnìž i na pohled. 
Poèet tìchto mìkkých reflexních bodù a stupeò jejich mìkkosti je rov-
nìž ukazatelem závažnosti choroby nebo nerovnováhy.

Princip symetrie
Èásti tìla umístìné na pravé stranì se podle tohoto principu na-

cházejí na pravé stranì oblièeje, pøièemž totéž platí pro levou stranu.
U tohoto pravidla existuje výjimka, která se týká bodù umístì-

ných na èele, z nichž nìkteré odpovídají opaèné stranì. Tak tomu je 
i u schématu vztahu èela a vnitøních orgánù.

Princip vzájemné propojenosti
Všechno ve vesmíru spolu navzájem souvisí. Stejnì je tomu v lid-

ském tìle. Máte migrénu? Zkontrolujte si stav svých jater  nebo žluèní-
ku . Bolívá vás èasto krk ? Podívejte se na stav svých støev  a tak dále. 

Princip vzájemného propojení mezi body, orgány, tìlesnými 
funkcemi, reflexními zónami a èástmi tìla najdeme v každé reflex-
ní terapii. 
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U reflexní terapie tváøe to platí tím spíše, že díky mozku  zau-
jímá oblièej vzhledem ke zbytku tìla výhodné umístìní. Oblièej  je 
bohatì protkán vláseènicemi a nervy, a proto je také schopen vyjá-
døit celou škálu pocitù, což žádná další èást tìla nedovede. Co se 
týèe krku , ten zajišśuje spojení tìla s hlavou. Vše se tedy koncentruje  
v tomto „mostì“, v jediném možném prùchodu pro krevní obìh  a 
nervový vzruch . Totéž platí pro meridiány , které se sbíhají v této ob-
lasti nebo které z ní vycházejí, zvláštì pro meridiány jangové  

Princip opaèného úèinku
Každý akupresurní bod je tøeba podle typu nemoci stimulovat 

po urèitou správnì stanovenou dobu, s urèitou frekvencí a intenzitou. 
Pokud tuto skuteènost nebudeme brát v úvahu a stimulace bude ne-
dostateèná, nedosáhneme kýžených výsledkù. 

Naopak pokud bude stimulace  pøíliš silná a bude trvat pøíliš 
dlouho (to znamená o hodnì déle, než bylo potøeba), rovnìž ne-
docílíme žádného výsledku, nebo dokonce riskujeme, že vyvoláme 
opaèný úèinek a situaci zhoršíme.

Existuje jednoduché pravidlo, abychom se vyhnuli tìmto chy-
bám: stimulujte pouze lehce a rychle nebolestivé body a pøestaòte 
stimulovat zónu nebo bod, které pøestaly být citlivé. Sezení , jež vám 
doporuèujeme, jsou totiž vìtšinou krátká, a tak je malá pravdìpo-
dobnost, že byste se s tímto problémem setkali.

Princip bezbolestného bodu 
Tato teorie umožnila pøesné urèení bodù na oblièeji . I ona 

byla inspirována slavným výrokem z I-śingu , který praví, že „v jangu  
je jin , v jinu je jang“.

Pokud tento výrok zobecníme ve svìtle akupresury  oblièeje, 
mùžeme konstatovat, že „v oblasti, kde je bolestivý bod, se rovnìž 
nachází bod nebolestivý“. Pravdivost této formulky dokázala pøe-
svìdèivými výsledky klinická zkušenost, která byla nesèetnìkrát ovì-
øená èetnými terapeuty . Tak byl urèen bod 1 (ležící na hranì nosu ), 
první z dlouhé øady více než pìti set bodù. (Je tøeba poznamenat, 
že èíslování bodù udává pouze poøadí, v nìmž byly objeveny; jiný 
význam nemá.)

Tento princip tak byl použit k urèení dalších bodù a oblastí, 
které na oblièeji zobrazují rùzné èásti tìla. Krásnì to vystihuje profe-
sor Bui Quoc Chau : „Tyto principy pro mne byly kouzelnou hùlkou, 
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magickým klíèem, jímž jsem otevøel tajemné dveøe vedoucí k objas-
nìní záhad lidského tìla.“

Existuje mnoho dalších principù, jako napøíklad princip trojú-
helníku nebo princip s poetickým názvem voda teèe do øeky.

Facyterapii tedy nelze chápat jako produkt pouhé medicíny , 
ale spíše jako syntézu více disciplín: „Je to duchovní dítì vietnamské  
spoleènosti, vyznaèující se charakteristickou syntézou, eklekticizmem 
a zlatou støední cestou…“ (Bui Quoc Chau )

Oblièej je zrcadlem tìla
Jestliže lidská bytost pøedstavuje mikrokosmos univerza, platí 

to podle holografické koncepce také pro každou její èást. Náš ob-
lièej, jakožto èást nás samých, nás symbolizuje a znázoròuje v naší 
celistvosti. Vše, èím jsme, je tedy vidìt na našem oblièeji, a zvláštì 
pak náš fyziologický, psychologický, a dokonce i patologický stav. 
Odtud je odvozen „zrcadlový“ efekt, základ každé reflexní terapie , 
jenž využívá subtilního vztahu mezi orgánem a oblastí, která jej zob-
razuje, v našem pøípadì urèitým bodem v oblièeji.

Princip reflexní terapie oblièeje tedy spoèívá ve stimulaci snad-
no zjistitelných reflexních zón. Touto technikou probudíme energii  
a rozproudíme ji, což umožòuje orgánùm nalézt ztracenou vitalitu  
a správnou funkci, a to pøirozeným zpùsobem a bez jakéhokoli ne-
bezpeèí.

Metoda reflexní terapie, jež zároveò uzdravuje a pùsobí pre-
ventivnì, dynamizuje hlavní tìlesné funkce, a udržuje tak tìlo zdra-
vé. Posiluje se tím imunitní systém , což umožòuje organizmu, aby se 
sám vyléèil. Druhotným blahodárným úèinkem, který není zanedba-
telný, je fakt, že pokud je tato stimulace provádìna pravidelnì, vede 
k uvolnìní oblièeje, zlepšuje místní krevní obìh , což v první øadì od-
straní vrásky  a omladí celý oblièej. Je to dokonalý pøírodní lifting!

Zdùraznìme rovnìž ekonomický aspekt této terapie, která se 
mùže ohromnì hodit vám i vašim blízkým. Rovnìž mùžete pomo-
ci nìkomu v nouzi, na ulici, v práci nebo v pøípadì nehody , kdy se 
èeká na odbornou pomoc.

Reflexní terapii oblièeje mùžete výhodnì využít i v pøípadì, 
pokud již pracujete jako terapeut ; umožní vám totiž, abyste svým 
pacientùm  poskytli okamžitou pomoc, což vùbec není zanedbatel-
né. Napøíklad pacient, který za vámi pøišel celý skrèený kvùli bolesti 
zpùsobené bederním ústøelem , mùže opustit vaši ordinaci vzpøíme-
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ný, a to díky nìkolika dotekùm tužky  nebo speciálního ozubeného 
váleèku !

Zdùraznìme, že v pøípadì tìžkého poranìní , nebo pokud 
bolest  neustoupí ani po stimulaci, nemùže samozøejmì reflexní tera-
pie oblièeje nahradit klasickou lékaøskou péèi. V kombinaci s klasic-
kými léèebnými metodami mùže naopak aktivovat jejich pùsobení 
a úèinnì pøispìt k tomu, že se vám rychle uleví. Masáž pøíslušných 
bodù totiž povzbudí imunitní systém  a vymìšovací orgány, což zmír-
ní pøípadnou toxicitu  užívaných lékù. Je to doplòková terapie, která 
se mùže kombinovat s jakýmkoli jiným typem léèby. 

Výhoda reflexologie oblièeje spoèívá v prevenci a úlevì v pøí-
padì èetných drobných trápení, která nám znepøíjemòují život. Tra-
dièní lékaøství proti nim èasto nic nezmùže, a pokud ano, tak èasto 
jen za cenu stále silnìjších, a tudíž toxických lékù.

Zázraèné výsledky
Nìkolik tlakù tužkou a prakticky jakýkoliv typ bolesti, aś už se 

jedná o aktuální, nebo chronický problém, zmizí bìhem nìkolika oka-
mžikù. Zní to neuvìøitelnì, ale skuteènì tomu tak je. Migréna  zmizí 
bezmála magickým zpùsobem; totéž platí pro bolest zad , astmatický 
záchvat  nebo spouštìjící se rýmu , jíž se tak mùžeme zbavit hned na 
poèátku. Pokud nás nic vážného netrápí, umožòuje tato technika ale-
spoò zvýšit hladinu životní energie  nebo se snadno uvolnit.

Trápí vás nespavost ? Aplikujte na danou oblast nìkolik tlakù 
propisovaèkou a budete opìt spát jako nemluvnì!

Metodu lze aplikovat za jakýchkoli okolností
Každý má možnost nauèit se velmi jednoduše léèit za pomo-

ci zhruba tøiceti základních bodù. Oblièej je vždy lehce pøístupný, 
a tak mohou být všechny body snadno stimulovány za jakýchkoli 
okolností. Staèí si zvyknout použít metodu ihned, jakmile pociśujeme 
nìjakou bolest nebo pøíznak nemoci, a mùžeme okamžitì konsta-
tovat výsledky stimulace. Tato možnost se skuteènì nabízí každé-
mu. Vzpomínám si na zkušenost, kterou jsem zažila jednoho dne, 
kdy jsem kráèela pøíliš rychle po mokré silnici a namohla jsem si kot-
ník . Ihned jsem si bezdìènì èlánkem palce stimulovala odpovídající 
zónu na oblièeji. Nejenže bolest okamžitì zmizela, ale mohla jsem 
se dát do bìhu!
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Léèit lze i tìžké patologie
Akupresura oblièeje  nepøedstavuje žádné nebezpeèí . Body 

stimulujeme výhradnì pomocí tužky nebo prstù, nikdy nepoužíváme 
jehlice . Metoda vypadá velmi jednoduše a zdánlivì bezvýznamnì, 
ale nemyslete si, že se díky tomu mùže užívat pouze pro léèbu ne-
komplikovaných onemocnìní; tak tomu vùbec není. Je naprosto reál-
né, a dokonce to doporuèuji, aby se touto metodou léèily i nemoci 
vážné, pøièemž tento zpùsob by samozøejmì sloužil jako doplnìk 
klasické léèby. V tomto pøípadì je však dùležitá podmínka, aby lé-
èená osoba (nebo nìkdo z jejího okolí) vzala léèbu do vlastních ru-
kou a nestala se závislou na terapeutovi . 

Na zaèátku je totiž vhodné, a dokonce nezbytné, aby byl pa-
cient  v péèi kompetentního terapeuta. Pozdìji je rozhodnì lepší, aby 
se nauèil léèit se sám. Jedinì díky této samostatnosti je možné použít 
léèení tak èasto, jak je potøeba; v nìkterých pøípadech nìkolikrát den-
nì. Stimulace bodù uvolòuje nervový systém , obnovuje proudìní ener-
gie a dynamizuje všechny tìlesné funkce, což spustí proces samolé-
èení. Výsledkù dosáhnete jenom pøi pravidelných sezeních. 

Diagnostika a reflexní terapie oblièeje
Lékaø nebo terapeut vìtšinou nejdøív stanoví diagnózu  a pak 

urèí zpùsob léèby. Totéž platí i v pøípadì reflexní terapie oblièeje. 
Zkušený terapeut mùže být schopen stanovit diagnózu tak, že vyhle-
dá citlivé a naopak „hluché“, a tedy abnormálnì necitlivé body. Je 
však tøeba mít na pamìti, že každý bod na oblièeji pùsobí na více 
orgánù, což mùže pøípadné stanovení diagnózy  nìkdy ztížit. Pokud 
vycházíme pouze z citlivých bodù, mùže lehce dojít k omylu.

Praktikuje-li reflexní terapii oblièeje osoba bez lékaøského 
vzdìlání, doporuèujeme, aby si na tuto skuteènost dala pozor a pøe- 
nechala starost o stanovení diagnózy lékaøùm, kteøí ji urèí pomocí 
dobøe známých metod (evropská legislativa vyhrazuje mimocho-
dem toto právo výhradnì lékaøùm). Pøi praktikování reflexní terapie 
oblièeje nicménì není dùvod stanovovat diagnózu. Ve vìtšinì pøí-
padù staèí stimulovat všechny citlivé body, které najdeme, abychom 
dosáhli dobrého výsledku. 

Vznik nemocí
Bez nejmenších pochybností lze prohlásit, že pùvod jakékoli 

nemoci spoèívá v ochabnutí nervového systému . Základní pravidlo 
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zní: vymezit si èas na odpoèinek . V èínské medicínì  a rovnìž pøi re-
flexní terapii oblièeje hraje tento princip podstatnou roli.

Každou nemoc zapøíèiòuje nervový systém
Nedostatek spánku, pøepracování , permanentní nebo èas-

tý stres , nedostatek fyzického pohybu , smutek , deprese , psychické 
otøesy, morální nebo citové strádání, všechny tyto dobøe známé fak-
tory oslabují náš imunitní systém , a stávají se tak pøedpokladem pro 
vznik nemocí. Pokud imunitní systém nepracuje naplno, energie sláb-
ne a tìlo již není schopno èelit nejrùznìjším útokùm virù a bakterií, 
které se objevují nejen v organizmu, ale i v jeho okolí. V tom pøípadì 
se nemoc projeví vìtšinou na nejoslabenìjším místì.

Pøipomeòme, že onemocnìní mùže být zapøíèinìno rovnìž 
stagnací energie. Ve všech zmínìných pøípadech je nejdùležitìjší 
udržet si potøebnou hladinu energie, protože právì to pøedstavuje 
nejlepší prevenci.

Problém stagnace energie
Jakmile je tìlo oslabeno, je již schéma prakticky vždy stejné. 

Nejdøíve dostaneme rýmu  nebo se objeví stavy zchvácenosti , které 
pøièítáme zimì. Pravda však spoèívá v tom, že energie našeho tìla 
je zablokována.

Na to existuje jednoduchý lék, jenž je tøeba aplikovat, aniž 
bychom èekali na zhoršení situace: stimulovat jednoduše body, kte-
ré uvolòují a povzbuzují, které odpovídají poškozeným orgánùm 
nebo jejich funkcím2. Když uvolníte nervový systém , energie zaène 
ihned lépe obíhat, dojde k posílení orgánù a tìlo je opìt schopno 
samo se uzdravit, což s sebou automaticky pøináší úlevu od nevol-
nosti a bolesti.

Tato skuteènost je evidentní v èínské medicínì , kde vždy konsta-
tujeme, že potíže jsou dùsledkem zablokované energie, kterou staèí 
uvolnit, a veškerá bolest zmizí. Nemoc, a to i organická, je vždy zpù-
sobena energetickým problémem v postiženém orgánu, proto není 
potøeba léèit jenom zdánlivì postižený orgán. Je tøeba léèit celek. 
V èínské medicínì se tato energetická rovnováha vyrovnává pomocí 
akupunktury , vhodné stravy, léèivých bylin , správného dýchání … Po-
mocí reflexní terapie oblièeje docílíte mnohem snáze stejného výsled-
ku; navíc se nemusíte orientovat v èínské medicínì, která pro nezasvì-
ceného èlovìka pøedstavuje neproniknutelný labyrint informací. 
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