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Část I

Techniky ťi-ťiou
– 

které to jsou 
a jak se používají
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Co znamená ťi-ťiou?

Ťi-ťiou je překlad kaligrafických znaků, které v čín-
štině znamenají „první pomoc“. Ťi-ťiou (zjednodušeně 
akupresura) je neškodná svépomocná technika, která je 
určena v podstatě zdravým lidem a spočívá ve stimulaci 
konečky prstů. Jejím cílem je částečné zmírnění nebo 
úplné odstranění bolestí a jiných symptomů poukazu-
jících na nemoci nebo poruchy organismu. Jakmile se 
vyskytnou nějaké symptomy, intenzivně se stimulují 
malé „body“ v blízkosti kožního povrchu.

Tato příručka obsahuje soupis tlakových bodů, kte-
ré jsou velmi staré, ale stále se ve velké míře využí-
vají k terapii. Dále v ní najdeme popis jejich polohy  
a možného užitku za předpokladu, že jsou stimulovány 
správným způsobem. Jejich původ a prokázaná historie 
se z větší části vztahuje k Východu: přesto dnes mnoho 
z těchto bodů různým způsobem využívají tři čtvrtiny 
lidí na světě.

Ťi-ťiou není žádnou terapií ani alternativou k nále-
žité lékařské péči. Na její aplikaci by se měla vztaho-
vat stejná bezpečnostní opatření, jaká regulují užívání 
aspirinu nebo jiných snadno dostupných léků, jež lze 
získat bez receptu: pokud bolesti přetrvávají, okamžitě 
vyhledejte lékaře.

Existují dva druhy užití tlakové masáže bodů ťi-ťiou. 
První představuje alternativu k lékům, které tiší určité 
symptomy a vydávají se bez receptu. Jmenuje se ťi-ťi-
ou typ 1. Druhá slouží jako první pomoc nebo nouzová 
technika, případně jako doplněk tradiční západní prv-
ní pomoci nebo nouzových technik. Nazývá se ťi-ťiou 
typ 2 a je určena pro jednorázové nebo velmi omezené 
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použití do doby, než se dostaví lékařská pomoc. Její 
aplikace nenahrazuje západní první pomoc ani nouzové 
techniky. O posledně jmenovaných technikách tato pří-
ručka nepojednává, čímž naznačuji, že by bylo vhodné 
opatřit si také příručku věnovanou této problematice.

Jak používat tuto příručku

1. Pečlivě si pročtěte část I. dokud všemu neporo-
zumíte

2. Nahlédněte do rejstříku v části II. a vyhledejte 
v něm pojmy, které nejlépe popisují symptomy nebo 
oblasti těla, odkud přicházejí obtíže

3. V části II. nalistujte příslušnou definici a pročtěte 
si ostatní popisy symptomů, které jsou k danému pří-
padu uvedeny. (Slovní spojení „a tak dále“ následující  
za mnoha symptomy nebo oblastmi těla uvedenými 
v závorkách berte jako doporučení, abyste se ještě jednou 
podívali do rejstříku a vzali v úvahu i jiné možnosti.)

4. Pokud jste našli optimální popis symptomů, po-
značte si číslo (čísla) tlakových bodů ťi-ťiou uvedené 
vpravo vedle popisu

5. Nalistujte část III. a vyhledejte první tlakový bod 
ťi-ťiou doporučený ke zmírnění symptomu. Aby nedo-
cházelo k mýlkám, je u každého bodu uveden křížový 
odkaz na jiné symptomy. Náčrtky a postupy popiso-
vané v textu slouží k tomu, abyste našli místo, kde se 
daný bod přibližně nachází, protože přesná poloha tla-
kových bodů se u každého člověka liší
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6. Najděte přesnou polohu tlakového bodu. Silně 
jej masírujte na obou stranách těla

7. Pokud se dostaví úleva nebo symptomy úplně 
zmizí, nestimulujte žádné další body. Pokud sympto-
my nezmizí ani se nezmírní, zkuste to s dalším navr-
ženým bodem, případně kombinací bodů. Jestliže se 
úleva nedostaví ani po stimulaci všech navržených 
bodů na obou stranách těla, podívejte se prosím o ně-
kolik stran dál na odstavec Co dělat, když techniky ťi-
-ťiou nevedou k odstranění symptomů

Jak zjistit přesnou polohu tlakového 
bodu ťi ťiou

Existují dvě míry, které byste měli znát, 
abyste nalezli přibližnou polohu tlakového bodu 
ťi- ťiou:

1. Šířka dlaně: je vzdálenost měřená přes klouby  
na hřbetu ruky (viz obrázek A)

2. Šířka palce: je vzdálenost měřená v nejširším 
místě na palci, většinou přímo pod nehtem (viz obrá-
zek B)
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Tyto míry se používají k nalezení přibližné polohy 
tlakových bodů ťi-ťiou, přičemž se vychází ze snadno 
rozpoznatelných orientačních bodů na těle.

Například bod ťi-ťiou 9 se nachází jednu šířku dlaně 
pod okrajem čéšky, potom jednu šířku palce směrem  
k vnější straně nohy (na které se nachází malík). Nej-
prve položte levou ruku těsně pod okraj pravé čéšky 
a vyhledejte nejnižší bod, na který dosáhnete (viz ob-
rázek C a D). Potom od středu tohoto bodu odměř-
te jednu šířku levého palce směrem ven (obrázek E 
a F). Za vaším palcem začíná oblast, kterou je třeba 
prozkoumat. Bod ťi-ťiou číslo 9 se nachází v bezpro-
středním okolí tohoto místa. Totéž opakujte obráceně 
na levé noze.
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Pokud chcete najít bod ťi-ťiou na jiné osobě, musíte 
mít na paměti, že k odměřování těla používáte ruku 
a palec dané osoby. Vaše ruka může být příliš velká 
– například při masáži malého dítěte, nebo malá – na-
příklad u hodně velkého člověka.

Abyste mohli přesně lokalizovat dané místo, je tře-
ba dotyčnou část těla, která nejvíce odpovídá obrázku, 
silně stisknout, dokud nepocítíte zřetelné píchnutí. To 
je ten pravý bod. Tiskněte jej tak silně, až se začnete 
cukat.

Používejte špičku prstu – ne kloub nebo bříško prstu 
– a to tak dlouho, dokud se bod sám „hlasitým“ pích-
nutím neohlásí. Zpočátku se vám může zdát, že je na 
tlak citlivá celá část těla, s trochou praxe však brzy bu-
dete schopni rozlišit přesný bod od přibližného místa.

Pokud se bod sám od sebe zřetelně neohlásí, musíte 
tlačit víc. Je mnoho bodů, které není snadné najít. Při 
hledání správného bodu, u něhož jsou uvedeny různé 
možnosti, je třeba postupovat empiricky. Správný bod 
je jednoznačně citlivější na tlak než všechny ostatní 
doporučené body.

Jak stimulovat (masírovat) 
tlakový bod ťi-ťiou
Pokud jste našli místo, které je nejcitlivější na tlak, 

silně a hluboce jej masírujte. Totéž opakujte na druhé 
straně těla. Konečky prstů – ještě jednou: nikoli klou-
bem nebo bříškem prstu – by se při masáži měly po-
hybovat spolu s kůží, zpravidla proti hodinovým ru-
čičkám. Špička prstu nemá pouze klouzat na povrchu 
kůže. Masáž by měla trvat 15 až 20 sekund. Tentýž 
bod pak masírujte na druhé straně těla. Ostříhejte si 
nehty alespoň na prstech, které používáte ke stimula-
ci.
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Někdy je potřeba více tlaku, než mohou vaše prsty 
zvládnout. V takovém případě můžete použít kloub, 
palec nebo tupý konec fixu.

Je obtížné vynaložit příliš mnoho tlaku, na druhou 
stranu je poměrně snadné nevynaložit dostatečný tlak. 
Při zachování správného postupu často zůstane ma-
sírované místo několik minut zarudlé. Pokud se vám 
udělají modřiny, znamená to, že masáž ťi-ťiou byla 
příliš hluboká; u mnoha lidí, kterým se snadno dělají 
modřiny, však zbarvení vyvolá i nepatrný tlak.

Strach z bolesti může na počátku vést ke zvýšené 
citlivosti nebo může být příčinou snížení prahu bolesti.

Po několika masážích bodů ťi-ťiou tyto obavy ob-
vykle přejdou. Jestliže vám však dostatečně hluboká 

    Takto…                    takto…               takto…

        nebo takto…                     takto však ne!
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masáž bude stále dělat potíže, požádejte o pomoc pří-
tele nebo člena rodiny.

Bod se nesmí předráždit. Když pocítíte úlevu, pře-
staňte a nemasírujte žádný další bod v domnění, že 
tím zesílíš účinek masáže. Stimulaci provádějte pou-
ze tehdy, když se vyskytnou symptomy, a snažte se 
u toho být co nejuvolněnější. Nepokoušejte se „testo-
vat“ poškozenou nebo nemocnou oblast ihned poté, co 
pocítíte úlevu; mohlo by to obnovit bioenergetickou 
nerovnováhu. Uvolněte se, a pak začněte zvolna po-
hybovat poškozenou oblastí těla. Jak už jsem zmínil, 
bod ťi-ťiou je dvojitý, symetrický na obou stranách těla 
s výjimkou bodů, které se nacházejí na páteři nebo  
na přední ose těla. Zvolené body se mají stimulovat  
na obou stranách stejně silně a stejně dlouho. Není 
důležité, kterou stranu masírujete nejdříve, stimulaci 
však musíte ihned opakovat na druhé straně. Pozdě-
ji, s rostoucí praxí, si všimnete, že jedna strana je pro 
mírnění mnohých symptomů účinnější a naopak méně 
účinná je pro mírnění jiných.

Daný symptom bude jen zřídka vyžadovat stimula-
ci druhého nebo dokonce třetího bodu. V tom případě 
by se měla dodržovat stejná pravidla: masírujte první 
doporučený bod na obou stranách těla, potom další. 
Pořadí jejich stimulace není důležité, pokud to není 
výslovně uvedeno jinak.

Neví se přesně, jakým způsobem stimulace způ-
sobuje úlevu. Představte si vaše tělo jako stroj, který 
pracuje automaticky a sám se udržuje. Navíc ještě dis-
ponuje řadou nejrůznějších páček, které strojvedou-
címu (vám) umožňují některou z jeho funkcí dočas-
ně manuálně vyzdvihnout a mírně regulovat. Během 
stimulace bodu ťi-ťiou vlastně otáčíte jednou takovou 
páčkou. Životně důležitá bioenergie, kterou takto re-
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gulujete, má vliv na určitý pomocný mechanismus 
(orgán). Ten zase může působit na funkční poruchu 
(symptom), kterou chcete odstranit.

Podle tradiční východní teorie má stroj (vaše tělo) 
omezenou funkční kapacitu (délku života) a krátce před 
svým koncem se sám začíná ničit. Jeho kapacitu lze 
mírně prodloužit (díky lékařské vědě a zdravotnickým 
přístrojům) nebo dramaticky zkrátit (například kvůli 
nehodě). Špatná údržba – to znamená špatná výživa, 
nezdravá psychika, nepravidelná činnost a tělesné cvi-
čení – však postupně mění tok bioenergie a rovnová-
hu, dokud nedojde k předčasnému opotřebení (nemoci)  
a funkčním poruchám. V takovém případě tělo/stroj 
volá po revizi. Zpravidla je také třeba zásadně změ-
nit životní postoj. Další informace týkající se myšlenek 
tradiční východní zdravovědy a léčitelských technik 
najdete v úvodu.

Co nastane po stimulaci ťi-ťiou

Pokud je stimulace tlakových bodů účinná, v ideál-
ním případě nastane toto:

1. Symptom okamžitě zmírní nebo zcela mizí. Čas-
to následuje další postupné uvolňování

2. Odstraňování nejrůznějších napětí, která jsou ně-
kdy rozložena po celém těle a kterých jste si možná 
ani nebyli vědomi, často provází mírné pocení, uniká-
ní střevního plynu nebo jiné reakce

3. Později se symptom může vyskytnout znovu, ne 
však v tak silné podobě jako dříve. Bod, který jste ma-
sírovali a který pomohl ke zmírnění tohoto symptomu, 
by se měl masírovat znovu
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4. Doba mezi nutnými stimulacemi tlakových bodů 
by se měla prodlužovat tak dlouho, dokud už nebude 
potřeba (po třetí nebo čtvrté stimulaci)

5. Opakovaná stimulace je nutná především tehdy, 
když se člověk začne léčit ihned poté, co si všimne 
drobných symptomů. Čím vážnější nebo chroničtější 
problém je, tím méně účinná může být masáž tlako-
vých bodů ťi-ťiou, a o to je důležitější okamžité vyhle-
dání lékařské pomoci

Co dělat, když techniky ťi-ťiou 
nevedou k odstranění symptomů

Pokud se úleva nedostavuje, přestože jste vyzkou-
šeli všechny body doporučené pro daný symptom, 
může to mít jeden nebo vícero důvodů:

1. Možná jste nesprávně analyzovali problém (a po-
užili nesprávný bod). Zkuste si ještě jednou definovat, 
co vlastně chcete léčit. Problém lze často definovat tro-
jím způsobem: zaprvé jeho příčinu (například mořská 
nemoc), zadruhé jeho působení (v tomto případě ne-
volnost) a zatřetí poškozenou část těla (žaludek, hlava  
a tak dále)

2. Možná jste nemasírovali bod, ale pouze oblast 
v blízkosti bodu. Přesvědčete se, jestli se bod během 
stimulace ohlásil silným píchnutím

3. Možná jste stimulovali správný bod, ale ne do-
statečně silně nebo hluboko. Pročtěte si postup ještě 
jednou

4. Možná jste stimulovali správný bod, ale za pod-
mínek, kdy se masáž tlakových bodů ťi-ťiou nemá pro-
vádět. Pročtěte si tyto podmínky, které jsou uvedeny 
níže, ještě jednou


