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Editoriál
Väčšina z nás už od samého
začiatku štúdia medicíny poci‑
ťovala, že život je oveľa silnejší
a zložitejší, ako si to dokážeme
predstaviť. Aj ja zažívam veľakrát podobné pocity
a vidím, že ľudia v našom okolí sa môžu rozdeľovať
podľa stanoviska, ako sa s týmto javom a zároveň
problémom vyrovnávajú. Niektorí sú pragmatickí
a riešia len záležitosti „dnešného dňa“. Niektorí iní
sa snažia dovidieť „za roh“ reality a mnohí z tejto
skupiny sú schopní intuitívne predvídať vývoj. Nie‑
koľko ďalších sa venuje dnes tak moderným „medi‑
táciám“ a na vrchole pomyselnej pyramídy stoja tí,
ktorí sa snažia veci medzi nebom a zemou s patrič‑
nou pokorou a úžasom vedecky skúmať, objektivi‑
zovať.

systému. Viac o prechodnom stave SX sa dočítate
v článku MUDr. Gustáva Solára, PhD., Ing. Juraja
Solára a PaedDr. Zlatice Solárovej, PhD. pojednáva‑
júcom o pyramídovom modeli akupunktúry.

Tak sa pomaly dostávame mnohokrát k bodu,
keď máme dojem, že „všetko tu už bolo“. Ale všetky
svetové náboženstvá a filozofické systémy majú spo‑
ločnú inú vec – v každom z nich sú skryté neuveri‑
teľné hĺbky poznania. A tieto hĺbky sa otvárajú nie
každému človeku, ale len tým, ktorí sú pripravení.
Tak je možné vysvetliť, že kvantoví fyzici zneisteli
už pri odhalení vlnovo korpuskulárnej teórie svet‑
la a dnes už netvrdia s takou istotou, že hmota je
prvotná. Tak je možné vysvetliť aj niektoré dávno
známe empirické javy ako napr. to, že pes si v no‑
vostavbe hľadá iné miesto ako mačka. Dokonca aj
ekonomické javy sú „skryté v pentagrame“. O eko‑
nomike sa dočítate v článku Ing. Andrey Čambalo‑
vej, PhD. a doc. MUDr. Mareka Čambala, PhD.

Spoločným jazykom matematiky sa vnoríme aj do
ekonomických súvislostí, keď si prečítame článok
venovaný zákonitostiam v ekonomike. Je dôležité,
že v tradičnom chápaní teórie WU‑XING má každý
element viac rovín, a teda aj morálna rovina je jeho
implicitnou súčasťou a jedným z faktorov deter‑
minujúcich element ako celok. Ekonomické zdra‑
vie krajiny je dynamická veličina a prechádza jed‑
notlivými fázami hospodárskeho cyklu počas celej
existencie spoločnosti. Východná Ázia predstavuje
región sveta, ktorý sa dynamicky rozvíja. Na prvý
pohľad sa zdá, že rešpektuje fázy cyklu a ťaží z rastu,
ale aj Svetová banka (WB 2003) ako názorný príklad
uvádza prudký ekonomický rast, pokles a obnovu
Kórejskej republiky (Južná Kórea). V šesťdesiatych
rokoch, keď dominoval spiritualizmus (prevažne
Yang), bola Kórea chudobnou krajinou. V osem‑
desiatych rokoch Kórea dosahovala pozoruhodný
rast, a to nájdením novej rovnováhy – posunom od
spiritualizmu (Yang) k materializmu (prevažne Yin).
Chybné zaobchádzanie s rovnováhou medzi koope‑
ráciou/kolektivizmom (Yang) a individualizmom
(Yin) viedlo k oslabeniu trhu zamestnanosti a fi‑
nančného trhu a následne ku kríze. Nájsť rovnováhu
medzi morálnosťou (Yang) a legálnosťou (Yin) pred‑
stavuje výzvu súčasných dní nielen v Kórei.

PaedDr. Zlatica Solárová, PhD. nám v ďalšom člán‑
ku ukáže, že komplexný pyramídový model sa dá
porovnávať s prastarými trigramami či hexagrama‑
mi podľa princípov binárneho zobrazenia, ale nielen
podľa neho. Podľa vzoru ruského matematika Pe‑
tuchova a jeho zoradenia kodónov (genetická infor‑
mácia zapísaná pomocou tripletu dusíkových báz)
v tabuľke podľa tradície autorka analogicky začle‑
ňuje do tabuľky elementy z akupunktúry . Význam
analógie genetických elementov v biochémii a aku‑
punktúre ešte nebol dosiaľ prezentovaný.

Komplexné meridiány vytvárajú – okrem už zná‑
mych štyroch stavov (Fu‑Shi – Wen – S1 a S2) ďalší
prechodný stav SX, ktorý sa spúšťa prepólovaním
meridiánu tenkého čreva (IT) a meridiánu trojité‑
ho ohrievača (TC) medzi stavmi WEN a S1, teda vo
vrcholnej časti dynamickej fázy cyklu oktagramov.
Identifikácia dynamického stavu SX vytvára nové
teoretické otázky a problémy, ktorých riešenie po‑
môže lepšie pochopiť a presnejšie opísať aj modelo‑
vať procesy spojené so štruktúrou a funkciou ener‑
goinformačnej siete organizmu a akupunktúrneho
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Komplexné meridiány a pyramídový
model v akupunktúre
MUDr. Solár Gustáv, PhD., Ing. Juraj Solár,
PaedDr. Solárová Zlatica, PhD.

Súhrn

Autori pokračujú v analýze pyramídového modelu v akupunktúre. Jednou zo základných
otázok je projekcia a funkcia komplexných meridiánov v energoinformačnej sieti orga‑
nizmu a v celom akupunktúrnom systéme. Komplexné meridiány vytvárajú – okrem už
známych štyroch stavov (Fu‑Shi – Wen – S1 a S2) – ďalší prechodný stav SX, ktorý sa
spúšťa prepólovaním meridiánu tenkého čreva (IT) a meridiánu trojitého ohrievača (TC) medzi stavmi WEN
a S1, teda vo vrcholnej časti dynamickej fázy cyklu oktagramov. Identifikácia dynamického stavu SX vytvára
nové teoretické otázky a problémy, ktorých riešenie pomôže lepšie pochopiť a presnejšie opísať aj modelovať
procesy spojené so štruktúrou a funkciou energoinformačnej siete organizmu a akupunktúrneho systému.

Kľúčové slová

odvodzujeme od jeho kardinálneho bodu. Následný
priebeh každého komplexného meridiánu je už rôz‑
ny a vyúsťuje do komplementárneho bodu, ktorý je
súčasne kardinálnym bodom príslušného párového
komplexného meridiánu. Takto sú spojené jednot‑
livé páry komplexných meridiánov anatomicky aj
funkčne.[8] Každý komplexný meridián teda v oka‑
mihu svojho štartu preberá vo svojom kardinálnom
bode rotačnú charakteristiku toho orgánového me‑
ridiánu, ktorého súčasťou je jeho kardinálny bod.
Komplementárne body meridiánov sú súčasťou
tohto usporiadania, keďže každý kardinálny bod je
súčasne komplementárnym bodom párového kom‑
plexného meridiánu.[8] Preto je z hľadiska celkovej
štruktúry komplexných meridiánov v celom systé‑
me akupunktúry a energoinformačnej siete kľúčové
usporiadanie a polarita ich kardinálnych bodov.[4]
Ďalej prebiehajú jednotlivé komplexné meridiány aj
po bodoch iných telových meridiánov, proces štartu
komplexných meridiánov je však okamihom spus‑
tenia procesu pôsobenia komplexných meridiánov
v celom systéme časovo aj funkčne. Popis tejto inici‑
ácie je odvodený zo základných osí štyroch základ‑
ných oktagramov orgánových meridiánov (Fu‑Shi –
Wen – S1 – S2).[7] Poradie v matematickom systéme
magického štvorca je dané poradím v ich párovom
usporiadaní, ktoré je v systéme axiomatické rovna‑
ko, ako napr. poradie cirkadiánneho meridiánového
rytmu či iné charakteristiky systému akupunktúry.

Komplexné meridiány, pyramídový model v aku‑
punktúre, prepólovanie systému, stav SX

Úvod

Komplexné meridiány, alebo tiež „zázračné“ či ho‑
meostatické, sa líšia od telových meridiánov naj‑
mä tým, že – s výnimkou zadnej a prednej stred‑
nej dráhy (Ren Mai a Du‑Mai) – nemajú vlastné
body.[2] Prebiehajú po bodoch iných meridiánov
a – s výnimkou opaskovej dráhy (Dai Mai) – vektor
ich gradientu smeruje vždy zdola hore.[2] Tak isto,
ako telové meridiány, sú aj komplexné meridiány
usporiadané v pároch, ale podľa iného princípu –
podľa ich yangizujúcej alebo yinizujúcej funkcie,
ako to ilustrujeme na Obr. 1. Homeostaticky pôso‑
bia na akupunktúrny systém, ale mechanizmus toh‑
to účinku doteraz nie je známy. Vlastnosti a priebe‑
hy týchto komplexných meridiánov sú všeobecne
známe.[1][8] Predmetom tejto štúdie je ich projekcia
v komplexnom pyramídovom modeli akupunktúry
a z toho vyplývajúce konzekvencie.
Model pentagramu nemá projekciu komplexných
meridiánov ani mechanizmus ich účinkov. Kon‑
štrukcia pyramídového modelu však tieto projekcie
predpokladáme. Každý z komplexných meridiánov
má svoj kardinálny bod, ktorý je miestom „štartu“
komplexného meridiánu. Iniciálnu a základnú cha‑
rakteristiku každého komplexného meridiánu teda
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Akupunktúra trochu inak
Výsledky

Autori analyzujú vzájomné vzťahy komplexných
meridiánov a jednotlivých zložiek pyramídového
modelu v akupunktúre. Vyhodnocujú dynamiku
a charakter týchto vzťahov a na základe známych
poznatkov o komplexných meridiánoch modelu‑
jú ich pôsobenie v systéme. Vychádzajú pritom aj
z charakteristiky rotácií jednotlivých meridiánov
horizontálnej roviny. Všetky odvodené modely sú
vzájomne plne kompatibilné s doterajším pyramí‑
dovým modelom a spolu vytvárajú ucelený systém.

Komplexné meridiány majú buď yangizujúci ale‑
bo yinizujúci vplyv a podľa neho sú usporiadané
v štyroch pároch. Tento charakter vplyvu je rovna‑
ký u oboch členov konkrétneho páru komplexných
meridiánov. Poradie párov v systéme akupunktúry
je všeobecne známe a akceptované v akupunktúrnej
literatúre. Zobrazené sú na Obr. 1. Z neho vyplýva,
že každý z párov komplexných meridiánoch má inú
celkovú charakteristiku aj ako pár. Táto je determi‑
novaná vzťahom jeho vplyvu či funkcie (yangizujúci
a yinizujúci) a príslušnosti k yang či yin zreťazeniu.

Cieľom štúdie je zistiť a opísať vplyv komplexných
meridiánov na akupunktúrny systém v rámci pyra‑
mídového modelu akupunktúrneho systému.
Obr. 1.
1
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Legenda: Páry komplexných (homeostatických) meridiánov v poradí, ktoré uvádza tradičná čínska medi‑
cína. V červenom kruhu sú meridiány yangového zreťazenia a v modrom meridiány yinového zreťazenia
zoradené podľa oktagramu (v tomto prípade Fu‑Shi). Poradie jednotlivých meridiánov v tabuľke vychádza
z poradia čísiel v magickom štvorci. Červené šípky označujú yangizujúci efekt, modré šipky yinizujúci
efekt. Znaky v poslednom riadku znamenajú:
– prepólovanie, kde meridiány yangového zreťazenia majú yinizujúci efekt
– prepólovanie, kde meridiány yinového zreťazenia majú yangizujúci efekt.
Prvý pár Yang Quiao Mai a Du Mai patriaci v zre‑
ťazeniach pyramídového modelu k Yang zreťazeniu
má yinizujúci vplyv.[5] Prepólovanie je u oboch čle‑
nov páru.

Druhý pár Yin Quiao Mai a Ren Mai patrí k obom
zreťazeniam. Ren Mai začína v yinovom zreťazení
(kardinálny bod PU‑7), kýmYin Quiao Mai začí‑
na v yangovom zreťazení. Celý pár má yangizujúci
efekt a kardinálny bod Ren-Mai teda druhého člena
páru je prepólovaný.
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Materiál a metodika

Tretí pár Yang Wei Mai a Dai Mai tiež patrí k obom
zreťazeniam. Ako celok má yangizujúci vplyv a kar‑
dinálny bod prvého meridiánu v poradí u tohto páru
(TC‑5) je prepólovaný, teda z yinového zreťazenia
má yangizujúci vplyv.

ovplyvňuje jeho funkciu. Spôsob, ako k prepólova‑
niu dochádza, je odvodený od rotácie príslušného
telového meridiánu v rámci štyroch stavov (Fu‑shi –
Wen – S1 – S2). Tento proces vysvetľujeme v ďal‑
šom texte.

Štvrtý pár Yin Wei Mai a Chong Mai nemá svoje
kardiálne body prepólované. Oba sú z yin zreťaze‑
nia a meridiány majú yinizujúci vplyv.

Ak extrapolujeme tieto zmeny do usporiadaní šty‑
roch stavov, vytvorí sa piaty stav, ktorý sme nazva‑
li SX, lebo sa líši od ostatných štyroch stavov v tom,
že nie je to usporiadanie orgánových meridiánov,
len „štartovných pozícií“ komplexných meridiánov,
pričom ďalší proces je komplexnejší. Samozrejme,
že aj procesy v orgánových meridiánoch v rámci
štyroch stavov sú komplexné, táto komplexnosť má
však logicky iný charakter.

Pod pojmom prepólovanie rozumieme takú zmenu
v kardinálnom bode meridiánu, kedy zreťazenie,
ktorého je súčasťou má inú yang-yin polaritu, ako je
vplyv meridiánu v systéme. Aj keď ide len o mies‑
ta, odkiaľ meridián začína, zásadným spôsobom to
Obr. 2.

Stavy Fu‑shi – Wen – S1 – S2 a stav SX

Fu‑Shi

Wen

S1

S2

IT

LP

VF

VF

PU

RE

VU

TC

IT

RE

PE

VU

PU

5

VU

TC

5

IT

PE

5

RE

LP

5

VF

TC

RE

PE

PE

VU

LP

LP

VF

PU

PU

IT

TC

IT

PU

RE

TC

5

VF

PE

VU

LP

SX

4

9

2

4

9

2

3

5

7

3

5

7

8

1

6

8

1

6

Magický
štvorec
klasický

Magický
štvorec SX

Legenda: Zobrazené sú stavy Fu‑shi – Wen – S1 – S2 a stav SX ako aj prechodný stav SX. V magických
štvorcoch sú červenou farbou označené Yang zreťazenia. Klasické usporiadanie sa vzťahuje na všetky štyri
stavy. V magickom štvorci usporiadania SX je ale zmena v postaveniach yang a yin zreťazenia.
Usporiadanie stavu SX vzniká umiestnením kardi‑
nálnych bodov komplexných meridiánov do magic‑
kého štvorca (Obr. 2). Polarita je daná yangizujúcou
alebo yinizujúcou funkciou príslušného komplexné‑
ho meridiánu. Takýmto spôsobom sa mení aj cha‑
rakter polarity magického štvorca a tým aj usporia‑
danie niektorých osí tohto štvorca.

govej do yinovej polarity a IT si vymení pozíciu
s VF. Tým vznikne prechodný stav SX, kde osi IT –
LP (diagonálna) a TC – VF (horizontálna) sú rovna‑
ko polarizované – os IT – LP ako obojstranne yino‑
vá a os TC – VF ako yangová.
V druhom kroku sa všetky osi usporiadania SX,
ktoré sú totožné s osami S1 len v inom priestoro‑
vom usporiadaní, preskupia do stavu S1. Všetky osi
sa natočia proti smeru hodinových ručičiek – teda
v smere Yang. Ilustruje to Obr. 3.

Dynamika vzniku stavu SX je nasledovná:
V prvom kroku sa v prvom dynamickom stave
Wen prepóluje kardinálny bod meridiánu IT z yan‑
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Obr. 4.

Postupnosť Wen – SX – S1

VF

WEN

SX

PU

PU

RE

TC

IT
IT

PE

VU

Meridián IT – yang zreťazenie
4

RE

TC

LP

Rotácie meridiánov

VF
PE

VU

7

LP
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S1
VU

TC

PE

2
Kvázi yin
rotácia
4 9 2
3 5 7
8 1 6

1

Meridián VF – yang zreťazenie

IT

4 Yang rotácia

2

RE
LP

VF

PU

7

Legenda: Zobrazená je postupnosť Wen – SX –
S1 V prvom dynamickom stave Wen sa prepó‑
luje kardinálny bod meridiánu IT z yangovej
do yinovej polarity a IT si vymení pozíciu s VF.
Os IT – LP (diagonálna) a TC – VF (horizontál‑
na) sú rovnako polarizované – os IT – LP ako
obojstranne yinová a os TC – VF ako obojstran‑
ne yangová.

4 9 2
3 5 7
8 1 6

1

Meridián RE – yang zreťazenie
4

2
Kvázi yang
rotácia
7
4 9 2
3 5 7
8 1 6

1

Meridián TC – yin zreťazenie

Meridiány IT a RE majú identické rotácie len opač‑
ného smeru (Obr. 4). Oba patria do Yang zreťaze‑
nia a tento typ vzájomne zrkadlovej kvázi rotácie
je v celom pyramídovom modeli jedinečný. Pro‑
stredníctvom tripletov yang zreťazenia (VF – RE –
IT a RE – IT – VU) prechádzajú RE a IT jeden do
druhého.[6] Obrátením vektoru dochádza k prepólo‑
vaniu z yang na yin rotáciu a obrátene. Štruktúra
rotácie resp. rotačných krokov meridiánov RE a IT
obsahuje v sebe aj náznak opačnej rotácie v zauzlení
(Obr. 4).

9

Yin rotácia
4 9 2
3 5 7
8 1 6

3

8

6

Stav SX tvorí prechod z Wenovho oktagramu do ok‑
tagramu S1, teda SX sa spúšťa na vrchole dynamic‑
kej fázy štyroch stavov, kde prechodne mení dyna‑
miku. Tento proces prebehne cez všetky meridiány
a plynule prechádza do stavu S1. Pritom sa uplat‑
ňuje aj yangizujúci a yinizujúci efekt komplexných
meridiánov, ktorý má svoje zákonitosti vyplývajú‑
ce z usporiadania párov komplexných meridiánov.
V tom spočíva aj homeostatický efekt komplexných
meridiánov. Jeho zložitosť a dynamika vyžaduje ďal‑
šie skúmanie.
Tento proces ovplyvňuje aj vertikálne štruktúry py‑
ramídového modelu. Osem meridiánov horizontál‑
nej roviny je charakterizovaných svojimi rotáciami,
kde meridiány Yin zreťazenia majú voči sebe len
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fázový posun a rotujú v smere hodinových ručičiek
teda doprava. Meridiány Yang zreťazenia majú dve
zrkadlové rotácie kváziyangovú (RE) a kváziyino‑
vú (IT) obsahujúce v sebe oba smery rotácie a dve
zrkadlové rotácie yang (VF) a yin (VU), ale prechá‑
dzajúce po yangovom zreťazení. Meridiány verti‑
kálnej roviny s výnimkou VU (ktorý je súčasťou aj
horizontálnej roviny) majú zložený systém rotácií,
odvodený od rotácií v horizontálnej rovine.[7]

čom PU v bodoch yinových zreťazení a VU v bo‑
doch yangových zreťazení magického štvorca či –
podľa tradície – „systému 9 palácov“.[3] Stabilitu má
aj meridián HE, kde jeho spárovaný meridián z ho‑
rizontálnej osi IT rotuje kváziyinovým smerom ale
charakter tejto rotácie v sebe obsahuje potenciu aj
opačnej rotácie, teda predispozíciu k prepólovaniu,
k čomu v stave SX aj dochádza a iniciuje tento stav.
Na osiach meridiánu HE sú na druhej strane meri‑
diány PE, TC a LP z yinového zreťazenia s yin ro‑
táciou. Meridián VE obsahuje tiež os IT‑PE, ale aj
os RE‑PE, kde meridián RE rotuje kváziyangovým
smerom zrkadlovo k meridiánu IT.Meridián PE má
typickú yin rotáciu a táto os má v podstate vyváženú
štruktúru yang-yin. Výsledkom je vyrovnaný pomer
rotácií yin a kváziyin (IT – PE) a vyváženej yang-yin
rotácie (RE – PE), pričom stav SX zosilňuje vyváže‑
nosť a meridián VE stabilizuje.

Vzťahy meridiánov vertikálnej roviny, teda zložených
meridiánov (CO, VU, HE, VE a IC)[7], k osiam hori‑
zontálnej roviny v štyroch stavoch (Fu‑shi – Wen –
S1 – S2) sú na Tab. 1. Vyplýva z nich, že z hľadiska
rotácií yang a yin sú najvyváženejšie meridiány IC
a CO, pričom meridián IC je vyrovnaný vo všetkých
osiach vrátane stavu SX. Pod pojmom vyvážený ro‑
zumieme usporiadanie osi tak, že jeden meridián
osi má jednoznačne yang rotáciu a druhý meridián
osi jednoznačne yin rotáciu. Meridián VU je stabil‑
ný v tom, že jednak je os VU – PU ako jediná zo
všetkých osí vo všetkých štyroch oktagramoch ho‑
rizontálnej roviny a jednak obe časti osi (VU aj PU)
rotujú rovnakým smerom v yinovej orientácii, pri‑
Tab. 1.

Stav SX v kardinálnych bodoch osí prepóluje časti
meridiánov CO, VU a HE a stabilizuje meridiány VE
a IC. Ukazuje sa, že významnú úlohu v procesoch
homeostatického pôsobenia komplexných meridiá‑
nov zohrávajú meridiány IT a RE.

Projekcia štyroch stavov a stavu SX na meridiány vertikálnej roviny

FU‑SHI

WEN

S1

S2

SX

Polarita SX

VF – LP

VF – TC

VF – LP

VF – TC

prepólované

CO

VF – TC

VU

VU – PU

VU – PU

VU – PU

VU – PU

VU – PU

prepólované

HE

IT – PE

IT – TC

IT – LP

IT – PE

IT – LP

prepólované

VE

IT – PE

RE – PE

RE – PE

IT – PE

RE – PE

neprepólované

IC

RE – LP

RE – PE

RE – PE

RE – TC

RE – PE

neprepólované

∑

Legenda: K meridiánom vertikálnej roviny sú priradené osi horizontálnej roviny, cez ktoré vzájomne
komunikujú. Okrem štandardných 4 stavov je uvedený aj stav SX, ktorý vo vzťahu k meridiánom CO,
VU a HE má prepólované osi a vo vzťahu k meridiánom VE a IC posilňuje tendenciu k vyváženej polarite
yangovej a yinovej rotácie.
– vyvážená polarita yang – yin v príslušnej osi
– Polarita yin – yin resp. yin – kváziyin v príslušnej osi.

Diskusia

Napriek pomerne podrobnému rozpracovaniu
problematiky komplexného dynamického mode‑
lu v akupunktúre doteraz v ňom nebola venovaná
pozornosť komplexným meridiánom. V doteraz
používaných jednoduchých modeloch, napr. v pen‑
tagrame, nie je možné modelovať komplexné me‑
ridiány, lebo ide o veľmi jednoduchý a len rámcový
model.[2] Všeobecne je problematika komplexných

(„zázračných“ či homeostatických) meridiánov
v literatúre len veľmi jednoducho interpretovaná
a v žiadnej literatúre sme sa nestretli s modelova‑
ním týchto meridiánov analogicky ako to robí pyra‑
mídový model.[1][6] Všeobecné konštatovanie, že tie‑
to meridiány majú homeostatický efekt, alebo že
majú yangizujúci či yinizujúci vplyv, má veľmi malú
výpovednú hodnotu. Uvádzané „pravidlá“ napr.
o tom, na ktorú stranu aplikovať kardinálny bod
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u mužov a žien (údaje nie sú jednoznačné), nie sú
ničím seriózne podložené a patria skôr do kategórie
mýtov. Rovnako odporúčanie, že sa majú aplikovať
u chronických stavov, nie je ničím podložené a kli‑
nicky preverené. Naše skúsenosti napr. vôbec takéto
odporúčania nepotvrdzujú a použitie komplexných
meridiánov indikujeme na základe TST (Taktilného
Solárovho Testu) a po komplexnej analýze všetkých
našich akupunktúrnych nálezov. Vo všeobecnosti
komplexné meridiány patria neoddeliteľne do aku‑
punktúrneho systému a o ich užitočnosti a opod‑
statnenosti už dnes nemožno pochybovať. To po‑
tvrdzuje aj klinická skúsenosť všetkých skúsenejších
akupunkturistov. Kardinálnou otázkou však je,
aký je ich mechanizmus účinku.
Doterajšie naše práce a skúsenosti s pyramídovým
modelom potvrdzujú, že akupunktúrny systém
funguje na princípe matematických a fyzikálnych
zákonitostí. Z toho potom logicky vyplýva, že tieto
atribúty možno očakávať aj u komplexných meri‑
diánov. Ich pôsobenie určite nie je „zázračné“ ani
„mimoriadne“, ale má svoje matematické a fyzikál‑
ne zákonitosti rovnako, ako pôsobenie orgánových
meridiánov.
Ak to platí, potom sa musí táto zákonitosť prejaviť
aj v rámci pyramídového modelu. Na prvý pohľad
zdanlivo vzniká problém v tom, že – na rozdiel od
orgánových meridiánov – s výnimkou JM a TM ne‑
majú vlastné body a vo väčšine prechádzajú cez via‑
ceré meridiány. Pritom pyramídový model aj v hori‑
zontálnej aj vertikálnej rovine pracuje s orgánovými
meridiánmi. Každý orgánový meridián je v rámci
modelu chápaný ako funkčný a anatomický celok,
ktorý má aj svoje špecifické rotačné charakteristiky
v rámci štyroch stavov (Wen – Fushi – S1 – S2)[7]
Ak chceme komplexné meridiány začleniť do py‑
ramídového modelu, musíme vychádzať z ich zák‑
ladnej charakteristiky. Každý komplexný meridián
má svoj kardinálny bod aj komplementárny bod,
ktorý je kardinálnym bodom jeho párového meridi‑
ánu a naopak. Základným atribútom komplexného
meridiánu je teda jeho kardinálny bod, z ktorého
tento meridián „štartuje“. Jeho ošetrením spustíme
jeho pôsobenie. Rovnako ako orgánové meridiány aj
celý akupunktúrny systém a energoinformačná sieť
nefungujú len vtedy, ak ich ošetríme, ale perma‑
nentne, aj komplexné meridiány fungujú stále a ich

ošetrením len korigujeme poruchy v ich činnosti.
Kľúčovým miestom každého komplexného meridi‑
ánu je teda jeho kardinálny bod. Ak tieto body resp.
ich materské orgánové meridiány nanesieme do sys‑
tému štyroch stavov, môžeme sledovať dynamiku
ich pôsobenia. Každý komplexný meridián začína
v tom meridiáne, z ktorého je jeho kardinálny bod.
Od toho sa odvíja jeho pôsobenie, aj keď následne
prechádza cez body iných meridiánov. Tento proces
je komplexný a bude iste vyžadovať ďalšie modelo‑
vanie, ktoré je podstatne zložitejšie. Rozhodujúci
vplyv a zmena v cykle štyroch stavov sa však odvíja
od spustenia procesu pôsobenia komplexných me‑
ridiánov. Preto je dôležité identifikovať čas, miesto
a spôsob spustenia pôsobenia v rámci celého cyk‑
lu štyroch stavov. Tento moment je kľúčový pre
pochopenie homeostatického pôsobenia, lebo od
neho sa odvíja potom už len ďalšie pôsobenie cez
orgánové a ďalšie meridiány. Jeho ďalší potenciál‑
ny vplyv na orgánové meridiány, cez body ktorých
prechádza, závisí od ich stavu. Kľúčový je okamih
celkového spustenia týchto procesov, lebo ten je
špecifický a charakterizuje pôsobenie komplexných
meridiánov vždy rovnako bez ohľadu na pôsobenie
v ďalšom priebehu, ktorý už tak špecifický nie je.
Aj klinicky najprv ošetríme kardinálny bod a potom
následne podľa stavu aj ďalšie body, aby sme na zá‑
ver ošetrili aj kardinálny bod párového komplexné‑
ho meridiánu (komplementárny pre ošetrený meri‑
dián) a tým uzavreli cyklus.
Riadime sa poradím štyroch párov komplexných
meridiánov, a tak ich aj aplikujeme do magického
štvorca v oktagrame Fushi, ktorý je základný inici‑
álny pokojový stav na začiatku dynamiky každého
cyklu. Na vrchole dynamickej fázy cyklu štyroch
stavov, teda medzi stavom Wen a S1, sa vytvára
špecifický stav SX, kde sa spúšťa aktivita systému
komplexných meridiánov. Špecifický preto, lebo
jednotlivé orgánové meridiány v ňom sú zastúpené
len jedným kardinálnym bodom a nie celým prie‑
behom ako v ostatných štyroch stavoch. Preto lo‑
gicky nemožno bezo zbytku dávať rovnítko medzi
štyri základné stavy a stav SX. Ďalší priebeh – tak,
ako ho popisujeme v časti výsledkov tejto štúdie –
znovu pokračuje v klasickom cykle štyroch stavov.
Otvorenými zostávajú napr. otázky podielu kvan‑
tových procesov, morfogenetických polí v tomto
procese, prípadne nie je možné jednoznačne vylúčiť
aj možnosť existencie ďalších prechodných stavov
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podobného typu ako SX. Ako z výsledkov vyplýva,
komplexné meridiány ovplyvňujú všetky meridiá‑
ny horizontálnej aj vertikálnej roviny pyramídové‑
ho modelu, patria do komplexného priebehového
cyklu všetkých meridiánov a je identifikovateľný aj
špecifický moment štartu tohto procesu. Možno na‑
mietať, že poradie párov komplexných meridiánov,
ktoré je všeobecne známe, je len empirické a ne‑
možno ho akceptovať ako jednoznačný fakt. Práve
takéto usporiadanie však možno kvalifikovať ako
overenie správnosti tohto poradia. Otázne je, odkiaľ
v minulosti pochádza informácia o párovaní a po‑
radí párov komplexných meridiánov, keďže je vyso‑
ko nepravdepodobné, že v Tradícii poznali systém
štyroch stavov, lebo aj historicky je vždy uvádzaný
len Fu-Shi a Wen. Takýchto otáznikov je však veľa
a na tomto mieste nie je priestor sa s nimi zaoberať.
Bude však potrebné aj týmto otázkam venovať nále‑
žitú pozornosť.
Prezentovaná štúdia má pilotný charakter a celá
problematika vyžaduje systematický interdiscipli‑
nárny výskum. Získané výsledky zlepšia uchopiteľ‑
nosť tejto problematiky rovnako ako aj jej zrozu‑
miteľnosť pre interdisciplinárne ale aj medicínske
skúmanie. Možno predpokladať predovšetkým prí‑
nos štúdia tejto problematiky v klinike akupunktúry.

Záver

Predložená štúdia ukazuje, že na vrchole dynamic‑
kej fázy štyroch oktagramov horizontálnej roviny
pyramídového modelu (medzi oktagramom WEN
a S1) sa vytvára ďalší oktagram SX. Jeho zvláštnos‑
ťou v porovnaní s ostatnými štyrmi stavmi (oktag‑
ramami) je usporiadanie nie celých meridiánov,
len kardinálnych bodov mimoriadnych meridiánov.
Tento stav je konštantnou súčasťou cyklu oktag‑
ramov a v momente jeho iniciácie sa aktivuje čin‑
nosť komplexných meridiánov a ich homeostatický
vplyv na systém akupunktúry. Identifikácia stavu SX

je prínosom pre teóriu akupunktúry aj pre štúdium
mechanizmu účinku komplexných meridiánov.
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Súhrn

V článku autorka voľne nadväzuje na tému komplexného pyramídového modelu. Porovnáva ho s trigramami
podľa starej čínskej tradície podľa sekvencie Fu‑Shi (ďalej len Tradície ) v I‑tingu. Trigrami a hexagramy vy‑
jadruje pomocou elementov, tripletov elementov a binárnym zobrazením. Odlišnosti pyramídového modelu
od Tradície analyzuje z princípu polarity a periodicity.
Na porovnanie odlišností týchto dvoch systémov si zvolila interdisciplinárny prístup z biochémie. Podľa vzoru
ruského matematika Petuchova a jeho zoradenia kodónov (genetická informácia zapísaná pomocou tripletu
dusíkových báz) v tabuľke podľa tradície, autorka analogicky začleňuje do tabuľky elementy z akupunktúry.
Význam analógie genetických elementov v biochémii a akupunktúre, ešte nebol dosiaľ prezentovaný.
Článok poukazuje na odlišnosti v prístupoch podľa Tradície a pyramídového modelu, ale aj na to, že sa dajú
vyjadriť jazykom matematiky. Spoločným jazykom sú i elementy, trigrami a binárne zobrazenia. Touto zjed‑
nodušenou formou približuje informácie, s ktorými akupunktúra pracuje.
Takýmto prístupom ukazuje, že poznatky, z ktorých čerpá akupunktúra majú aj matematické zákonitosti,
rovnako ako ich majú aj iné vedné disciplíny.

Kľúčové slová

I ťing, pyramídový model akupunktúry, yangové
a Yinové zreťazenia, polarita, periodicita

Úvod

V prírode a v celom univerze fungujú zákony, ktoré
sa uplatňujú ako v mikro, tak aj v makrosvete. Mno‑
hé akupunktúra aplikuje vo svojej teórii a praxi.
Súčasná akupunktúra odkrýva zákonitosti vo svet‑
le terajších poznatkov, ktoré majú spoločný základ
v matematickom jazyku. Tým sa môžu stať princípy,
ktoré používa aj akupunktúra, zrozumiteľnejšie pre
interdisciplinárny výskum a prax.
Ako prvý sa uplatňuje princíp polarity a ako druhý
princíp periodicity. Tieto dve zákonitosti spôsobu‑
júce zmeny vlastností hmoty v univerze akupunk‑
túra aplikuje najčastejšie uplatňovaním pravidla
polnoc – poludnie. Ide o postupnosť 12 meridiánov

v dennom 24‑hodinovom cykle v dvojhodinových
intervaloch.[1][7]

Princíp opačných pólov a periodicity

Existuje aj iné použitie princípov polarity a periodi‑
city v akupunktúrnej teórii.
Príklad nájdeme v známom systéme I ting, kde sa
používajú bigramy a trigramy ako znaky, ktoré sú
navzájom hierarchicky usporiadané práve podľa zá‑
konitostí polarity a periodicity.[2][3] V tomto kontex‑
te im možno priradiť binárne a grafické zobrazenia.
Obr. 1 zobrazuje vznik trigramov z celku (pred‑
stavuje ju mandala) a jeho usporiadanie podľa sek‑
vencie Tradície a ich usporiadanie do troch úrov‑
ní. Na prvej úrovni sa celok rozčleňuje na dve časti
yang a Yin, ktoré môžeme vyjadriť binárne; Yang = 1
a Yin = 0, alebo plná čiara predstavuje yang a preru‑
šovaná čiaraJin.[1][4][9]
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Klinika a výskum
Obr. 1.

Obr. 2.

Vznik trigramov podľa Tradície Fu‑Shi

Bigramy a elementy a zákon polarity
a periodicity
Oheň 11
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Na tretej úrovni sa prvýkrát stretávame s trigra‑
mom. V akupunktúre sa k trigramom priraďujú dvo‑
jice meridiánov (napr. yang Ming = žalúdok (VE),
hrubé črevo (IC)), alebo komplexné meridiány, kto‑
ré sú charakterizované podľa interpretácie autorov.

Yang a yin sú voči sebe polárne. Pod významom slo‑
va „polarita“ v tomto kontexte rozumieme tie vlast‑
nosti, ktoré rozlišujú protichodné vlastnosti týchto
dvoch častí na základe ich charakteristických čŕt.
Akupunktúrna terminológia používa pojmy yang
a yin v mnohých súvislostiach v teórii a praxi. Pojmy
predstavujú komplexnú viacúrovňovú informáciu
podľa kontextu, v ktorom sa používajú. Spoločným
znakom yinu a yangu je to, že sú voči sebe polárne
a ich polarita je v dynamickej rovnováhe.
Na druhej úrovni sa nachádzajú štyri bigramy.
V akupunktúre ku bigramom priraďujeme archety‑
py elementov Drevo, Oheň, Kov, Voda a analogic‑
ky ročné obdobia jar, leto, jeseň a zimu. Na druhej
úrovni sa uplatňuje princíp periodicity ako po‑
stupná zmena stavu jedného elementu do druhé‑
ho analogicky podľa cyklu zrodu (Drevo – Oheň,
Kov – Voda, binárne vyjadrené ako 10 – 11, 01 –
00). Princíp polarity sa prejavuje ako zmena stavu
elementov vyjadrená v pároch tak, ako v cykle kon‑
troly: Drevo (D) – Kov (K), Oheň (O) – Voda (V),
alebo binárny zápis: 10 – 01 a 11 – 00 (Obr. 2).

Priradenie meridiánov ku trigramom sa líši tým,
aké princípy autori používajú. Najčastejšie po‑
užívaným princípom je princíp podľa Tradície1,
kde dvojica meridiánov má spoločné charakteris‑
tiky a vystupuje pod spoločným názvom (Obr. 3).
Ďalší používaný princíp je priradenie meridiánov ku
trigramov podľa yinového a yangového zreťazenia
v pyramídovom modeli (Obr. 4).
Rozdiely medzi Tradíciou a zreťazeniami v pyramí‑
dovom modeli sa matematicky vyjadrujú pomerom:
1. podľa Tradície je pomer
a. yangu a yinu v jednom zreťazení 4 : 0, podľa
pyramídového modelu 1 : 3,
b. yinu a yangu v jednom zreťazení 4 : 0, v pyra‑
mídovom modeli 1 : 3.
2. yangové zreťazenia v Tradícii zodpovedajú
yinovým zreťazeniam v pyramídovom mo‑
deli, kde platí pomer v jednom zreťazení yin
a yang 3 : 1 a to isté platí pri yinových zreťaze‑
niach v pyramídovom modeli (Obr. 3, Obr. 4)
[6][7][8]

Obr. 3.

1

– 14 –

Trigramy a meridiány – zákon
periodicity a polarity podľa Tradície
yang/yin 4 : 0, 0 : 4
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Staročínske usporiadanie typov hexagramov v Knihe pre‑
mien I‑ting. podľa Fu‑Shi
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1 Yang

Klinika a výskum
Trigramy a meridiány – zákon
periodicity a polarity, zreťazenie yang
a yin podľa pyramídového modelu yang/
yin 3 : 1, 1 : 3
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Na tretej úrovni sa prejavuje prvý ucelený systém
ôsmich trigramov yangového a yinového reťazca
podľa Tradície v pomere 4 : 0 a podľa a v pyramído‑
vom modeli v pomere 3 : 1 (Obr. 1, Obr. 3, Obr. 4,
Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3, Obr. 6).
Obr. 5.

Princíp periodicity sa tu uplatňuje ako zmena stavu potenciálu yangu a yinu vyjadrená trigramom
a vektorom (vektor potencie od najväčšieho po naj‑
menší). Princíp polarity sa uplatňuje v rámci zrkad‑
lového obrazu medzi štvoricou trigramov (Obr. 3,
Obr. 4).
Tab. 1.

Bigramy z hexagramua elementy Oheň
Kov a ich binárne vyjadrenie

O
K
O

11
01
11

Legenda: O – Oheň, K – Kov, D – Drevo,
V – Voda

Elementy a tabuľka I ťing – zákon polarity a periodicity – podľa Tradície
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KDK

KDV

010

KKO

KKD
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KKV
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Legenda: O – Oheň, K – Kov, D – Drevo, V – Voda
Tab. 1 zobrazuje 64 variantov kombinovania dvoch
trigramov do hexagramu a to podľa Tradície v po‑
mere 4 : 0.
Hexagram (zložený z dvoch trigramov) obsahuje
tri bigramy. Bigramy môžeme vyjadriť pomocou
elementov podľa nasledovného pravidla (Obr. 2,
Obr. 5), alebo binárnym zápisom (Obr. 5). Na tre‑
tej úrovni sa prejavuje princíp periodicity aj v triple‑
te2, ktoré tvoria elementy Oheň, Drevo, Kov a Voda,
v jednom hexagrame (Obr. 5). Tri elementy v jed‑
nom hexagrame sa navzájom periodicky kombinujú
2

Triplet tvoria tri elementy

v 64 možných kombináciách. Ako základ pre vy‑
pracovanie Obr. 6 bol článok Dr. Mochnáča, ktorý
rozpracoval tému časovej a sezónnej charakteristiky
do systému TeoMo.[4] Analógiu usporiadania ele‑
mentov v akupunktúre rozpracoval podrobne v bio‑
chémii vedec Petuchov usporiadaním kombinácií
tripletov dusíkových báz kodónov.[5]
Princíp zrkadlovej polarity troch elementov ele‑
mentov (tvorených z jedného hexagramu) cez ho‑
rizontálne a vertikálne osi sa uplatňuje podľa Tra‑
dície v pomere 4 : 0 (Tab. 2), a i v pyramídovom
modeli 3 : 1 (Tab. 3). Červené polia zobrazujú yang
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Obr. 4.

Klinika a výskum
kombinácie, modré yin kombinácie, biele políčko je
kombinácia yangu a yinu.
Princíp zrkadlovej polarity yangových a yinových zreťazení cez horizontálne, vertikálne
a diagonálne osi podľa Tradície 4 : 0, 0 : 4
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Legenda: O – Oheň, K – Kov, D – Drevo, V – Voda
Tab. 3.

Princíp zrkadlovej polarity v pyramídovom modeli 3 : 1
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Legenda: O – Oheň, K – Kov, D – Drevo, V – Voda
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Tab. 2.

Klinika a výskum

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 1, ročník 2016

1 Yang
Oheň 11

111

Tab. 5.

Vznik trigramov podľa zreťazenia
yinového a yangového v pyramídovom
modeli

Yin 0

Drevo 10

001

101

100

Kov 01

011

Voda 00

010

110

000

V Tab. 3 je zobrazený princíp zrkadlovej polarity tripletov elementov v pyramídovom modeli 3 : 1
podľa Solára.[6] Rozdiel medzi Tradíciou a pyramí‑
dovým modelom spočíva vo výmene pozícií dvoch
tripletov 001 a 110. yinový triplet 001 prechádza do
yangového zreťazenia a yangový triplet 110 do yino‑
vého zreťazenia. Vzniká pomer yangového zreťaze‑
nia 3 : 1 a yinového zreťazenia 3 : 1 (Tab. 3).[6] Analó‑
gia zreťazenia 3 : 1 je v Tab. 5.
Tab. 4.

Elementy a princíp zrkadlovej polarity
podľa Tradície 4 : 0
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O

O
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Elementy a princíp zrkadlovej polarity
v pyramídovom modeli 3 : 1
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Legenda: O – Oheň, K – Kov, D – Drevo,
V – Voda
V princípe sezónnej časovej charakteristiky v ta‑
buľke I ťing, berieme do úvahy stredový bigram
v hexagrame, ktorý označujeme ako element Oheň
(O), Drevo (D), Kov (K), Voda (V). Postupnosť vzni‑
ku elementu zo stredového bigramu v hexagrame sa
venoval Mochnáč.[4]
Princíp zrkadlovej polarity predstavuje v akupunk‑
túre vzťah kontroly medzi elementmi Oheň – Voda,
Drevo – Kov; a polarita samotných elementov vy‑
jadrená polaritou yang a yin.
Princíp periodicity predstavuje vzťah zrodu medzi
elementami: Drevo – Oheň, Kov – Voda (Tab. 4,
Tab. 5)

Legenda: O – Oheň, K – Kov, D – Drevo,
V – Voda
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Obr. 6.

Klinika a výskum
Elementy ako genetické kodóny podľa
Tradície 4 : 0
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logicky ako je kodón, pričom červené políčko sig‑
nalizuje yang, modré yin. Usporiadanie elementov
namiesto kodónov je dvojaké: a) elementy ako gene‑
tické kodóny podľa Tradície 4 : 0 (Tab. 6), b) v pyra‑
mídovom modeli 3 : 1 (Tab. 7).
Rozdiel kodónov v pyramídovom modeli je daný
pomerom yinu a yangu 3 : 1 a v Tradícii 4 : 0.

Diskusia

Zákonitosti polarity a periodicity a ich uplatnenie
v rámci akupunktúrnej teórie a praxe poukazujú na
nutnosť porozumieť logike a matematickým súvis‑
lostiam týchto princípov. Tento proces je aplikova‑
teľný analogicky aj v iných vedných disciplínach.

Legenda: O – Oheň, K – Kov, D – Drevo,
V – Voda
Tab. 7.

Elementy ako genetické kodóny podľa
pyramídového modelu 3 : 1
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Porovnávanie týchto princípov v rámci iných ved‑
ných odborov môže viesť ku lepšiemu porozumeniu
opakujúcich sa dejov primárnych cyklov v organiz‑
moch.
V akupunktúre sú tieto princípy hlboko zakorenené
v samotných chronobiologických charakteristikách.
Dávajú logických rámec pre komparáciu biorytmov
človeka v akupunktúre (napríklad z pohľadu cirka‑
diálneho rytmu meridiánov, ich orgánových sietí,
pulzovej diagnostika apod.) s vonkajšími sezónny‑
mi charakteristikami, ktoré medzi sebou neustále
interagujú. Samotné akupunktúrne a komplexné
dráhy sa označujú trigramami, ktoré sa používajú
v I tingu. Trigram vo vzťahu k našej téme poskytujú
informáciu o stave yin-jangovej potencie v danom
meridiáne pomerom prerušovanej a plnej čiary.
V akupunktúrnej praxi rozpracovali školy podľa
Tradície princípy cirkadiálnych, sezónnych bodov
biorytmu, alebo komplexných dráh.3

Legenda: O – Oheň, K – Kov, D – Drevo,
V – Voda
Ruský vedec Petuchov v publikácii „Biperiodická
tabuľka genetického kódu a číslo protónov“, pod‑
robne analyzuje vlastnosti a formy usporiadania
64 tripletov genetického kódu, ktoré sú postavené
na prirodzených usporiadaniach systému dusíka‑
tých báz a ich väzieb.[5] Doplnil genetické kodóny
podľa systému usporiadania vodíkových väzieb.
(analógia s elementami v Tab. 6 a Tab. 7).[5] Pod‑
ľa tohto postupu sme analogicky dosadili elementy
namiesto kodónov a tieto políčka sme vyfarbili ana‑

Slovenský autor Mochnáč rozpracoval tému ele‑
mentov v rámci I‑tingu v systéme TeoMo, v ktorom
sa venuje antickým bodom.[4] Jedným z príkladov
uplatnenia poznatkov z I‑tingu v interdisciplinárnej
oblasti je ruský matematik a biológ Petuchov. Zá‑
klady symetrie a periodicity aplikuje pri rozličných
usporiadaniach kodónov v tabuľke I‑ting.[5]
Jeho logické postupy a symetrie inšpirovali našu
konštrukciu tabuľky genetického kódu podľa ele‑
mentov a ich tripletov v akupunktúre. Dekódovaním
3
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Ling Gui Ba Fa – chronoakupunktúra založená na denných
kmeňoch a vetvách pri používaní 8. komplexných meri
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Tab. 6.

Klinika a výskum

Aj v našich výsledkoch sme inovatívnym postupom
zistili, že oba systémy ako Tradícia podľa Fu‑Shi
tak i pyramídový model podľa Solára samostatne
tvoria nielen zrkadlovú polaritu yangovú a yinovú,
ale aj polaritu párov elementov Oheň – Voda, Dre‑
vo – Kov. V Tradícii, kde je pomer yangu a yinu 4 : 0,
resp. 0 : 4, ide to statickú rovnováhu. Sekvencia
Fu‑Shi je základné usporiadanie, od ktorého sa od‑
víja celá dynamika procesov v akupunktúre, čo platí
ako pre Tradíciu, tak aj pre pyramídový model.
V pyramídovom modeli je pomer yangového a yi‑
nového zreťazenia 3 : 1, resp. 1 : 3, ide o dynamickú
zrkadlovú rovnováhu, ktorá sa prejavuje usporia‑
daním tripletov elementov alebo elementov v po‑
mere 3 : 1. Pyramídový model pozostáva zo štyroch
sekvencií jednou z nich je aj sekvencia Fu‑Shi.[6][7]
Ostatné tri sekvencie Wen, S1, S2 sme samostatne
v tomto zobrazení 8×8 zrkadlovej polarity zatiaľ ne‑
skúmali.
Čo znamená a aký dosah má dynamika pyramídové‑
ho modelu vo vzťahu ku klinike, je otázka ďalšieho
skúmania výsledkov v klinike. Takisto bude treba
preskúmať, aký reálny dopad má zistená informá‑
cia, ako vyzerá genetický kód tvorený elementami
v akupunktúre. Tieto otázky sú zatiaľ otvorené pre
ďalšie štúdium.

Záver

V práci autorka porovnáva dva systémy a) podľa
starej čínskej tradície, kde sú trigramy usporiada‑
né podľa sekvencie Fu‑Shi (ďalej len Tradícii) kde,
yang a yin sú v pomere 4 : 0, resp.0 : 4, b) pyramídový
model v akupunktúre podľa Solára, (ďalej len „ py‑
ramídový model“), kde je pomer yangového a yino‑
vého zreťazenia 3 : 1, resp. c) 1 : 3 z pohľadu polarity
a periodicity.
Spoločný základ na analýzu týchto systémov tvoria
trigramy, grafické zobrazenia, elementy v akupunk‑
túre.
Porovnanie systémov Tradície a pyramídového
modelu z pohľadu princípov symetrie a periodici‑
ty robíme cez akupunktúrne elementy, a pomocou

analógie s prácou Petuchova, nahrádzame genetic‑
ké kódy v biperiodickej tabulke akupunktúrnymi
elementami. V oboch systémoch, v Tradícii aj py‑
ramídovom modeli, sa prejavujú yinové a yangové
pomery, ktoré sú charakteristické pre oba systémy.
Význam a analýza týchto poznatkov z hľadiska te‑
órie a praxe v akupunktúre je ďalšou etapou roz‑
pracovania a analýzy komplexného pyramídového
modelu a Tradície v akupunktúre, ktoré nám pomá‑
hajú systematizovať, na základe dnešných poznat‑
kov, všeobecnejšie zákonitosti fungovania systému
v akupunktúre.
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Príspevok sa venuje možnej aplikácii teórie piatich prvkov a tradičného učenia Yin a Yang
v ekonomickej teórii vo vybraných problémových oblastiach.

Obr. 1.
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Kým v západných krajinách je ekonomický rozvoj
skôr výsledkom konfliktu, konkurencie, rozhodnutí
a syntézy, tak Čína a krajiny východnej Ázie veria,
že rovnováha medzi opačnými, ale vzájomne sa do‑
plňujúcimi silami Yin a Yang zaručí sociálno-ekono‑
mickú stabilitu a napredovanie.
Cestou neustáleho vyvažovania týchto síl spoloč‑
nosť smeruje k harmónii a stáva sa dospelou. V kra‑
jinách východnej Ázie sa rovnováha tradične dosa‑
hovala medzi Konfucianizmom (prevažne Yang)
a Taoizmom, Budhizmom a ostatnými filozofiami
(prevažne Yin). V súčasnosti je výzvou dosiahnutie
rovnováhy medzi tradičným systémom (Yang) a Zá‑
padným štýlom kapitalizmu (Yin) (Ho‑Chul Lee &
McNulty, WB 2003, s. 6).
Tradičná čínska škola Yin a Yang a teória piatich ele‑
mentov (WU‑SIN) je všeobecne známa v medicíne.
Okrem tejto oblasti však nachádza svoje uplatnenie
aj v ďalších odboroch, napríklad v armáde, socioló‑
gii, architektúre a pod. Tento príspevok predstavuje
stručný prehľad možností aplikácie tradičnej čínskej
školy v oblasti ekonómie, a to podľa vybraných au‑
torov.

m

Úvod

Nasledujúci obrázok ukazuje rozdiely medzi Zápa‑
dom a krajinami východnej Ázie v spoločenských
a filozofických prístupoch k riešeniu ekonomických,
sociálnych a politických otázok. Princípy rozvoja na
rozdiel od Západného Hegeliánskeho1 prístupu vy‑
chádzajú z učenia Yin a Yang. Navodzovanie rovno‑
váhy je ponechané na systém samotný v hraniciach
morálnej disciplíny a až v prípade, že dôjde k zly‑
haniu vlastného navodenia rovnováhy, opatrenia‑
mi zasiahne vláda. Naproti tomu Západ ponecháva
rovnováhu v rámci platných právnych predpisov na
neviditeľnú ruku trhu.

a

Drevo, ekonomický rast

iri

Materiál a metódy

Autori analyzujú vybrané súčasné ekonomické te‑
órie z hľadiska teórie WU‑SIN (päť elementov),
tak ako je rozpracovaná v tradičnej čínskej medicíne
(TČM). Táto teória má všeobecnú platnosť presahu‑
júcu rámec tradičnej aj naturálnej medicíny a preto
je aplikovateľná aj v ekonómii. Okrem základných
aspektov WU‑SIN používajú autori aj literárne pra‑
mene svetových ekonomických inštitúcií.

os Z: ekonomické
prostredie
morálka

Zdroj: WB 2003, s. 7
Ide o liberálny prístup klasickej ekonómie, ktorý
vyzdvihuje trh a „racionálneho“ jednotlivca, kto‑
1
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Súhrn

rý koná s cieľom maximalizovať svoju hraničnú
užitočnosť (zisk) ako mechanizmus navodzovania
rovnováhy. Vychádzajú z myšlienky, že spoločnosť
a ekonomika sú prirodzeným poriadkom. História
však ukazuje, že ak niekoľ ko jednotlivcov na trhu
(napr. s cennými papiermi) maximalizuje svoj
zisk, pričom nemusia prekračovať platné právne
predpisy – „iba“ morálne hodnoty, tak trh ako
autoregulátor zlyháva a ceny zo svojej nadhodnotenej úrovne prudko spadnú. V tejto súvislosti je
dôležité, že v tradičnom chápaní teórie WU‑SIN
má každý element viac rovín a teda aj morálna
rovina je jeho implicitnou súčasťou a jedným
z faktorov determinujúcich element ako celok.
Ekonomické zdravie krajiny je dynamická veličina
a prechádza jednotlivými fázami hospodárskeho
cyklu počas celej existencie spoločnosti. Východná
Ázia predstavuje región sveta, ktorý sa dynamicky
rozvíja a na prvý pohľad sa zdá, že rešpektuje fázy
cyklu a ťaží z rastu, ale aj z recesie.
Svetová banka (WB 2003) ako názorný príklad uvádza prudký ekonomický rast, pokles a obnovu Kórejskej republiky (Južná Kórea). V šesťdesiatych rokoch
keď dominoval spiritualizmus (prevažne Yang) bola
Kórea chudobnou krajinou. V osemdesiatych rokoch
Kórea dosahovala pozoruhodný rast, a to nájdením novej rovnováhy – posunom od spiritualizmu
(Yang) k materializmu (prevažne Yin). Chybné zaobchádzanie s rovnováhou medzi kooperáciou / kolektivizmom (Yang) a individualizmom (Yin) viedlo
k oslabeniu trhu zamestnanosti a finančného trhu
a následne k finančnej kríze v roku 1997.
Postupnými inštitucionálnymi reformami, investíciami najmä do priemyslu informačných a komunikačných technológií nastal opäť ekonomický rast.
Od roku 2000 bojujú tak ako iné spoločnosti s fenoménom korupcie a finančných podvodov. Nájsť
rovnováhu medzi morálnosťou (Yang) a legálnosťou
(Yin) predstavuje výzvu súčasných dní.
Autori tohto príspevku vo všeobecnosti identifikujú hlavný problém súčasného ekonomického
vývoja predovšetkým stratu morálnych hodnôt,
a to nielen v ekonomických princípoch, v prospech získavania nekrytých finančných derivátov
v širokých súvislostiach – ako základný nepomer
medzi Yin a Yang.

Ekonomický rozvoj je vyjadrený najčastejšie hrubým
domácim produktom (HDP2), tzv. dôchodkovou
identitou. V skutočnosti je ovplyvnený mnohými
ekonomickými premennými, inštitucionálnymi
a kultúrnymi faktormi.
Medzi ekonomické premenné patria: spotreba do‑
mácností a štátu, úspory domácností a štátu, domá‑
ce investície, vládne výdavky a rozdiel medzi im‑
portom a exportom. Akumulácia kapitálu, finančný
a kapitálový trh, pracovná sila a technológie sú ne‑
vyhnutným predpokladom ekonomického rastu.
Inštitucionálny prístup vyzdvihuje potrebu stabil‑
ného legislatívneho prostredia, dobrú organizáciu
a nastavenie procesov na to, aby ekonomické pre‑
menné boli využité efektívne.
Kultúrne aspekty, čas na vzdelávanie a regeneráciu,
voľný čas, motivácia, rodinné zázemie a iné faktory
vo veľkej miere stimulujú ľudský kapitál ako nevy‑
hnutný predpoklad ekonomického zdravia a bohat‑
stva národov3, preto sa ekonomická veda čím ďa‑
lej tým viac zaoberá behaviorálymi ekonomickými
teóriami na makro- aj mikro-ekonomickej úrovni.
V kontexte uvedených premenných chceme pou‑
kázať na fyzické a psychické zdravie človeka ako
zdroj energie všetkých premenných a vyzdvihnúť
vzájomný (pozitívny aj negatívny) vzťah medzi
zdravím ľudí a ostatnými premennými ekonomic‑
kého rozvoja. „Naturálna ekonómia“ by nepochyb‑
ne našla svoje uplatnenie na makroekonomickej aj
mikroekonomickej úrovni.
V tejto oblasti nachádza priestor aplikácia učenia
Yin a Yang a Teórie piatich elementov (Wu‑SIN),
ktorej podstata, veľmi zjednodušene, spočíva vo
vzájomnom ovplyvňovaní, podmaňovaní a udržia‑
vaní veľmi krehkej rovnováhy a celistvosti systému
(Ando 1996) a nadobúda tak interdisciplinárny cha‑
rakter.
2
3
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Pravý ekonomický rozvoj (GPI), zahŕňa viac ako 20 činite‑
ľov, ktoré v HDP nie sú obsiahnuté a sú ťažko kvantifikova‑
teľné nakoľko ide o kvalitatívne premenné.
Skúsenosti mnohých krajín ukazujú, že materiálne zdroje
nie sú jedinou podmienkou ekonomického rastu. Zdrojom
bohatstva Japonska je rozum a ľudská tvorivosť, podnika‑
vosť, nakoľko ide o krajinu chudobnú na prírodné a surovi‑
nové zdroje. Ukazuje sa, že ľudský kapitál zvyšuje celkový
rast HDP o polovicu. Dostupné na https://dk.upce.cz/bit‑
stream/handle/10195/32270/CL51.pdf?sequence=1&isAl‑
lowed=y (29. 2. 2016). Pozri tiež: Novak, M.: Filozofia
slobody. Program pre ľud na ceste k slobode. Bratislava,
Charis, 1996.
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Interdisciplinárne pohľady
Interdisplinárny charakter vedomostí
Teórie piatich prvkov

2. Táto teória je produktom poznania a skúseností
a jej funkčnosť je opakovane empiricky overená
v praxi najmä a nielen v oblasti tradičnej čínskej
medicíny (TČM).
3. Jednoduchosť odvodená od tradičného koncep‑
tu Yin a Yang hrá kľúčovú úlohu v tejto teórii.

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 1, ročník 2016
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Racionalizmus,
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ZEM, História

Teória piatich elementov je model, ktorý svojou jed‑
noduchosťou a komplexnosťou súčasne obsiahne
javy, ktoré prebiehajú na všetkých úrovniach spo‑
ločnosti.
Nasledujúca časť prezentuje možnosti aplikácie tej‑
to teórie na oblasť hospodárskeho cyklu, na podni‑
kateľský subjekt a jeho oddelenia (v súčasnosti na‑
zývané aj divízie), na manažérsku funkciu a na záver
uvedieme rozdiely medzi tradičným bankovým sys‑
témom a tzv. financiami v spoločenskom modeli.

DREVO,
Východ,
Holizmus

OHEŇ, Juh,
Humanizmus
Psychológia

Zdroj: Finance and society in 21st century China
2011
Mnohí ekonómovia (napr. predstavitelia Rímske‑
ho klubu4) kritizujú vysoké tempo a neustály tlak
na ekonomický rast, nakoľko tento je sprevádzaný
negatívnymi externalitami (narušenie rovnováhy
prírodného a životného prostredia, finančné krízy
a ďalšie). Vyzdvihujú skôr jeho kvalitu. V prvej sprá‑
ve Rímskeho klubu „Hranice rastu“ sa navrhuje zní‑
ženie tempa ekonomického rastu a prechod k tzv.
nulovému ekonomickému rastu. Neskôr sa do po‑
predia dostala koncepcia tzv. organického rastu.

Aplikácia teórie piatich elementov na
vybrané ekonomické oblasti

Teória Piatich elementov umožňuje kategorizáciu
vecí, ľudí či fenoménov s cieľom zistiť ich vzájomné
vzťahy a stupne zmeny. Tento prístup, kde rozhod‑
nutie jedného hráča závisí od druhého hráča a jeho
reakcie je veľmi podobný modernej teórii hier.
Teória piatich elementov poskytuje plnohodnotnú alternatívu západnému analytickému mysleniu, resp. vedie nás od analytického k systémovému
mysleniu v nasledujúcich bodoch:
1. Vo svojej podstate ide o holistickú teóriu. Nie je
možné posudzovať vzťah dvoch premenných
nezávisle od seba a ostatných elementov.
4

http://www.clubofrome.org/

Hospodársky cyklus
Pre úspešnú aplikáciu teórie piatich elementov je
ako prvé potrebné formulovať „uskutočniteľné prin‑
cípy“. Kľúčovým problémom je správna klasifikácia
a priradenie ekonomického systému na makroúrovni a na úrovni jednotlivých subjektov k jednot‑
livým elementom.
Teória piatich elementov môže byť okrem iných
ekonomických oblastí aplikovaná napríklad na ob‑
lasť hospodárskeho cyklu, preferencií spotrebite‑
ľov, pracovných priorít. Ekonomická teória definuje
ekonomiku ako funkčnú vtedy, keď sa vyznačuje
cyklickými výkyvmi, ktoré sa pravidelne opakujú
v štyroch fázach – expanzia, vrchol, recesia a dno.
Obr. 3.

Štyri fázy hospodárskeho cyklu a cyklus
piatich elementov podľa predstáv WB
vrchol (OHEŇ)
bublina (ZEM)

expanzia
(DREVO)

recesia
(KOV)

dno (VODA)

Zdroj: WB 2003, s. 25
Expanzia je typická pozitívnym tempom rastu HDP,
ktorý trvá do bodu zlomu, kedy dosiahne vrchol.
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Obr. 2.

Nasleduje fáza poklesu – recesia. Táto je fázou
negatívneho rastu, až do bodu kedy nastane dno
a štvorfázový cyklus opäť začína. Autori zásadne
nesúhlasia s citovaným používaným modelom
Svetovej banky, v ktorom element Zeme je priradený k „bubline“, predstavujúcej podľa chápania
autorov výsledok nadmernej špekulácie na trhu
s cennými papiermi, s komoditami a pod. Podľa
nášho názoru element ZEM je v grafe reprezentovaný osou X.
Pri akceptovaní celistvého prístupu by hospodársky
cyklus prirodzene kopíroval cyklus piatich elemen‑
tov. Rozdiel medzi prístupom východnej Ázie a zá‑
padným ekonomickým pohľadom je v dodatočnom
štádiu cyklu medzi vrcholom a recesiou v podobe
bubliny (Ho‑Chul Lee & McNulty, WB 2003, s. 25).
Ide o prejav nevedomosti a neschopnosti rozoznať
moment, kedy hospodársky cyklus dosiahol už svoj
vrchol a ekonomické subjekty, vo viere, že expanzia
bude pokračovať neznižujú mieru výdavkov a in‑
vestícií, naopak, vytvára sa priestor pre špekulácie.
V kontexte uvedeného autori opätovne poukazujú na fakt, že „bublina“ je produkt nadmerného
nekontrolovaného Yangu a nemôže predstavovať
element ZEM. Skôr ju možno v intenciách TČM
zaradiť do kategórie „škodliviny“ napádajúcej
element ZEM a následne poškodzujúcej celý systém a cyklus.
Prístup východnej Ázie využíva binárny kód,
Yin a Yang, na zjednodušenie procesov (WB 2003,
s. 26), pričom ďalej sa rozširuje do komplexného
rámca. Súčasné ekonomické podmienky sú ove‑
ľa zložitejšie ako ekonomické teórie a zahŕňajú
nehmotné premenné. Využívajú 64 Hexagramov
I‑Ching (Book of changes), ktoré pomáhajú skú‑
mať vývoj šiestich premenných v rovnakom čase
a 8 Trigramov, ktoré naraz skúmajú tri premenné
v rovnakom čase. Prístup východnej Ázie sa snaží
brať do úvahy vzťahy medzi hmotnými a nehmot‑
nými faktormi ako aj fyzickými atribútmi a vzorca‑
mi správania s cieľom nájsť to najlepšie rozhodnu‑
tie. Vyzdvihuje sa pritom dynamika prírody a sveta
s dôrazom na cyklické zmeny.
Mikroekonómia
Učenie o Yin a Yang je možné použiť na základnú
teóriu ponuky a dopytu. Krivka ponuky korešpon‑
duje prevažne s Yang a dopytová prevažne s Yin, na‑
koľko ponuková krivka má pozitívny vzťah s cenou

a dopytová má negatívny. Bod, v ktorom sa krivky
pretínajú sa nazýva rovnováha. Prístup Yin – Yang
chápe obe krivky ako dynamické s možnosťou zme‑
ny ich charakteru, čo je rozdiel oproti tradičnému
ekonomickému chápaniu.
Napríklad, na burze cenných papierov sa správa‑
nie investorov mení veľmi často v priebehu času.
Ak prevláda Yang vedie to následne k tzv. „býčiemu
trhu“ na burze, čo znamená, že cena cenných papie‑
rov, komodít má rastúci trend a naopak ak prevláda
Yin vedie to k „medvediemu trhu“, kedy pretrváva
klesajúci trend.
V tejto časti uvádzame dva príklady možnej apli‑
kácie (Kuang-cheng Wang5, 2002, s. 10 – 12) teórie
piatich elementov na fungovanie oddelení podnikateľského subjektu a na oblasť manažmentu
podniku.
V ekonomickej teórii sa kladie veľký dôraz na efek‑
tivitu jednotlivých oddelení, ale od seba vzájomne
izolovaných ako predpokladu úspechu a výkonnosti
podniku. Málo pozornosti sa však venuje vzájomnej
prepojenosti oddelení ako celku. Vhodné je začať
identifikáciou jednotlivých oddelení a ich umiestne‑
ním na správne miesto v modeli piatich elementov.
V logickom chápaní jednotlivé oddelenia vytvára‑
jú jeden celok a v svete ekonomických súvislostí je
podstatný zisk celku, ktorý bez prepojenia jeho častí
nie je možný.
–– Vývoj a výskum (Research and Development –
R & D) ako DREVO – toto oddelenie predstavu‑
je plnú implicitnú kreatívnu energiu. Je schopné
viesť neforemnú energiu VODY v ekonomike
viditeľným smerom, čo predstavuje trh tovarov
a služieb.
–– Marketing ako OHEŇ – toto oddelenie nad‑
väzuje na predchádzajúce oddelenie a nový
produkt oddelenia R & D spropaguje cieľovej
skupine spotrebiteľov. Uspokojovaním potrieb
spotrebiteľov je prostredníctvom tohto oddele‑
nia zabezpečený prúd energie oddelenia R & D
na trhu tovarov a služieb. Zároveň predstavuje
vnútornú „motiváciu“ v jednotlivých zložkách
podniku.
–– Produkcia a ľudské zdroje ako ZEM – produkcia
je matkou ostatných oddelení. Pridaná hodno‑
ta firmy, primárne závisí od produkčnej funk‑
5
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Obr. 4.

Funkcie jednotlivých oddelení podniku
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DREVO
R&D

VODA
Servis,
informácie

KOV
Financie
a účtovníctvo

účinok rozvoja

OHEŇ
Marketing

ZEM
Personalistika
a Produkcia

účinok kontroly

Zdroj: Kuang-cheng Wang, s. 10.
–– Financie a účtovníctvo ako KOV – úlohou fi‑
nancií je plánovať a kontrolovať dostupné fi‑
nančné zdroje podniku, znamená to aj zber
„úrody“ a navyše účtovníctvo je systematické
spracovávanie, analýza a posúvanie finančných
informácie na všetky úrovne podniku. Kľúčovou
úlohou je meranie výkonnosti podniku a prelo‑
ženie naakumulovaných finančných dát do ma‑
nažérskych rozhodnutí.
–– Servis a funkcia informácií – VODA – servis
a následný servis je obvykle menej viditeľný
a uchopiteľný ako produkty produkcie, predsta‑
vuje však neodmysliteľnú súčasť komplexného
riešenia produktu pre spotrebiteľa. Táto oblasť
v sebe nesie potenciálnu funkciu Vody vo výživ‑
nej energii pre Drevo a obnovu jeho rastu. In‑
formácie predstavujú cenné nehmotné aktívum.
Hodnota informácie sa prejaví v momente jej

efektívneho využitia a načasovania ostatnými
oddeleniami.
Závery možno vyvodiť pre rozvojové (podporné,
rodiace) vzťahy aj kontrolné (podmaňujúce) vzťahy.
Zozbierané nové informácie o spotrebiteľských po‑
trebách a marketingové aktivity nemôžu byť trans‑
formované do konkrétneho produktu bez funkcie
R & D. Takto R & D pomáha realizácii marketingo‑
vému oddeleniu. Usmernenia, ktoré získa produk‑
cia od marketingu umožňujú produkcii využiť jej
kapacity naplno. Keď si produkcia splní svoje úlo‑
hy potom môže byť produkt dodaný spotrebiteľovi
a tak zabezpečený peňažný tok pre financie a úč‑
tovníctvo. Iba dostatočné finančné zdroje a správne
a komplexne vyhodnotené informácie umožňujú,
aby cyklus pokračoval.
Vo väčšine manažérskych učebníc nájdeme manažment definovaný ako súbor originálnych akti‑
vít, ktoré pozostávajú z plánovania, organizovania,
vedenia a kontroly. Nie je jednoduché vystihnúť čo
manažéri robia z pohľadu celistvého (holistického)
prístupu. Kuang-chen Wang si pre aplikáciu teórie
piatich prvkov a vzájomných vzťahov vybral práve
uvedené štyri manažérske aktivity. Navyše pouka‑
zuje na manažment zmeny a inovácie, ktorý zapadá
na miesto Vody po umiestnení originálnych štyroch
aktivít do modelu piatich prvkov.
–– Plánovanie ako DREVO – táto funkcia pozostá‑
va zo stanovenia cieľov a stratégie ako tieto ciele
dosiahnuť a plánov koordinácie aktivít.
–– Vedenie ako OHEŇ – každú organizáciu tvoria
ľudia, ktorí a úlohou manažmentu je koordino‑
vať prácu týchto ľudí. Funkcia vedenia a najmä
pozitívne energetické vedenie ľudí napomáha
transformovať implicitnú energiu plánovania do
pracovných princípov. Efektívna komunikácia
vie motivovať zamestnancov, aby naplno využili
svoj potenciál.
–– Organizácia ako ZEM – správne zostavená orga‑
nizačná štruktúra podniku a efektívne riadenie
ľudských zdrojov poskytuje základňu na výkon
dennodenných úloh a operácií. Organizačná
funkcia manifestuje atribúty elementu ZEME.
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cie. Všetky ekonomické aktivity čerpajú odtiaľ‑
to energiu a zužitkovávajú rôznymi spôsobmi.
Ľudské zdroje sú nepostrádateľné pre všetky
druhy ekonomických aktivít.

Obr. 5.

Manažérske funkcie v podniku

Závery možno aj v tomto príklade vyvodiť pre vyži‑
vovacie vzťahy. Funkcia plánovania dodáva vhodné
ciele vedeniu. Vplyvné a presvedčivé vedenie pre‑
transformuje ciele a stratégiu do korešpondujúcej
organizačnej štruktúry, a čo je dôležitejšie, inšpiruje
zamestnancov na ich realizáciu. Z tohto stavu čerpá
kontrola, aby procesy boli formalizované a predpo‑
vedateľné. Harmonizujúca „clan“ kontrola napomá‑
ha zamestnancom spoznať podiel každého a pridanú
hodnotu na dosiahnutých cieľoch. Toto zasa napo‑
máha riadeniu výkonnosti v spoznávaní možností
a hraníc v ďalšom rozvoji organizácie. Z čoho ná‑
sledne čerpá manažment inovácií a zmien, aby celý
cyklus mohol opäť začať plánovaním nových aktivít.
Alternatívne možno vyvodiť opačné závery pre kon‑
trolné deštrukčné vzťahy.

DREVO
plánovanie
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VODA
inovácia
a zmena

KOV
riadenie
výkonnosti
a byrokratická
kontrola
účinok rozvoja

OHEŇ
manažment
a kontrola trhu

ZEM
organizácia
a kontrola
záujmov

účinok kontroly

Zdroj: Kuang-cheng Wang, s 12.
–– Riadenie výkonnosti ako KOV – v skutočnosti
je primárnou úlohou manažmentu definovať vý‑
sledky a výkonnosť organizácie.
–– Manažment inovácií a zmien ako VODA – zme‑
na v organizácia je veľmi prirodzená. Zaobchá‑
dzanie s touto zmenou je súčasť riadenia. Dô‑
sledky týchto zmien môžu byť neisté, ale veľké.
–– Kontrola: tri prístupy – trh ako OHEŇ, „clan“6
ako ZEM, byrokracia ako KOV – ide o proces
monitorovania aktivít a eliminovania rôznych
odchýlok od stanoveného plánu. Môže však ísť
o tri prístupy. Kontrola trhom je zabezpečova‑
ná externe rôznymi trhmi a je v tesnej blízkosti
marketingu, ktorý je priradený k prvku OHEŇ.
„Clan“ kontrola predstavuje posun v tradičnom
chápaní kontroly ľudí smerom k podielom na
majetku spoločnosti, normám, hodnotám spo‑
ločnosti, rituálom a ďalším aspektom kultúry
organizácie, čo kultivuje správanie a prístup
zamestnancov, preto sa približuje atribútom
ZEME. Byrokratická kontrola vyzdvihuje auto‑
ritu, administratívne pravidlá a normy, procedú‑
ry a preto sa najviac podobá atribútom KOVU.
6

Kontrola záujmov (Clan control) – ide o kontrolu zamest‑
nancov a spoločníkov prostredníctvom majetkových po‑
dielov na spoločnosti, štruktúru hodnôt a kultúrnych no‑
riem organizácie a jej obchodného mena.

Autori článku považujú sféru financií a bankovníctva za oblasť, v ktorej je nutné použiť nový pohľad.
Všetky vyššie spomenuté princípy sú plnohodnotné
prístupy porovnateľné s inými ekonomickými mo‑
delmi a teóriami (Hai-Hong 2012, s.112) a dokážu
odkloniť pozornosť od výlučne kvantitatívnej ana‑
lýzy a tvrdej matematiky k viac kvalitatívnym uka‑
zovateľom. Interdisciplinárne porozumenie spo‑
ločnosti, ekonómie, politiky, histórie a kultúrnych
zvyklostí sú nevyhnutné na dosiahnutie stability
a ekonomického bezpečia ľudí.
Finančná nestabilita je v mnohých prípadoch spôso‑
bená špekulatívnym správaním sa a do istej miery aj
voľným pohybom kapitálu. Banky a ostatní finanční
sprostredkovatelia prestali plniť svoju hlavnú úlohu.
Posun od krytých peňazí striebrom alebo zlatom až
ku kolaterálom zabezpečeným dlhopisom umožnil
špekulatívne správanie sa bánk, ktoré zatienilo ich
hlavnú úlohu sprostredkovateľa.
Rôzne špekulatívne nástroje a finančné deriváty sa
používali v rôznom čase, ale hlavný odkaz finanč‑
ných kríz je, že sociálna a ekonomická stabilita ľudí
je kontrolovaná a manipulovaná tvrdým, súťaživým,
maskulínnym teda prevažne Yangovým finančným
a kapitálovým trhom. Táto maskulínna sila je prag‑
matická, imponujúca, je charakteristická rozpína‑
vosťou a drsnosťou, je teda prevažne Yangová.
Nasledujúci obrázok obsahuje základné rozdiely
medzi tradičným bankovým systém a novým pohľa‑
dom na financie orientované viac spoločensky.
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Zdroj: Juine T. Tong 2011, s. 205 – 208
Z pohľadu tradičnej čínskej školy Yin Yang a piatich
elementov dlhodobo prevládajúci Yang, ktorý nie je
harmonizovaný Yinom spôsobí ochorenie systému
z horúčavy (prehriatia) a následný kolaps napríklad
v podobe finančnej krízy. Nakoľko všetko je dôsled‑
kom ustavičnej súhry týchto dvoch síl, je nevyhnut‑
né posilniť druhú rovnako silnú Yinovú – feminínu
zložku systému.

Záver

Teória piatich elementov a tradičné učenie Yin Yang
sa javí ako vhodný alternatívny prístup na riešenie
komplexnosti a chaosu v dnešnej ekonomickej pra‑
xi a empírii ako aj na akademický výskum. Niektoré
vzťahy medzi elementmi uvedené v príkladoch sú
evidované v ekonomických vedeckých článkoch.
Nepochybne ďalšie skúmanie a možné klasifikácie
elementov a vzájomných vzťahov bude hodnotné
a prínosné pre teóriu a prax.
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Súhrn

Životné prostredie je dynamický systém, v ktorom sa jeho aktéri neustále menia, po‑
hybujú a navzájom ovplyvňujú. Títo aktéri sú zároveň nositeľmi fyzikálnych polí a ich
vzájomná interakcia sa realizuje aj ich prostredníctvom. Príspevok prezentuje čiastkový
pohľad na túto problematiku.

Kľúčové slová

Geologické objekty, geofyzikálne polia, interakčné
vzťahy, geopatogénne objekty

Úvod

Súčasťou životného prostredia sú aj rôzne fyzikálne
polia prirodzeného a umelého pôvodu. V blízkosti
povrchu Zeme sa prejavujú rôzne prirodzené fyzi‑
kálne polia, najmä gravitačné, elektromagnetické,
tepelné, pole elastického vlnenia a emanačné (t. j.
pole, ktoré je tvorené chemickými substanciami
uvoľňovanými z telesa). Tieto prirodzené fyzikálne
polia majú rôznu, často premenlivú intenzitu a je ich
tiež možné chápať ako sprostredkovateľa interak‑
cie medzi zdrojom poľa (fyzický objekt) a objektmi
v jeho okolí. Tieto interakčné procesy prebiehajúce
prostredníctvom fyzikálnych polí ľudí (chápaných
ako prírodné objekty) a ostatných prírodných ob‑
jektov sú súčasťou životného prostredia. Interak‑
cia môže mať pre ľudské telo pozitívne i negatívne
dôsledky. Ak potom chceme hovoriť o naturálnej
medicíne, je potrebné do tejto diskusie zahrnúť aj
oblasť vzťahov sprostredkovávaných fyzikálny‑
mi poľami ľudí a okolitého prírodného prostredia
(Thurnellová-Readová, 1997).
Skúsenosť ukazuje, že prírodné aj antropogénne fy‑
zikálne polia sa menia v priestore a v čase (Gajdoš,
2015). Priestorová premenlivosť je podmienená roz‑
miestnením prírodných a antropogénnych objektov
v priestore a ich materiálovým zložením. Časová
premenlivosť je daná ich zmenami v priebehu času
a súvisí s procesmi prebiehajúcimi ako v hornino‑
vom prostredí, tak aj v extraterestrickom priestore.

Priestorová premenlivosť fyzikálnych polí

Súčasťou prítomnosti prírodných a antropogén‑
nych objektov sú fyzikálne polia, ktoré je možné
pozorovať v ich okolí. Zmyslovo ich nemusíme vní‑
mať (pocitovo za určitých okolností áno), dajú sa ale
„zviditeľniť“ meraním. Obr. 1 uvádza príklad mera‑
nia magnetického poľa nad geologickými objektmi.
Obr. 1.

Tvar magnetického poľa na vybranej
ploche. Lokálne anomálie sú vytvorené
geologickými objektmi so zvýšeným
obsahom feromagnetických minerálov
(napr. vulkanity).

Podobne aj človek vytvára okolo svojho tela fyzi‑
kálne polia. Príkladom je elektromagnetické pole
(Obr. 2). Je zrejmé, že ak sa napr. človek pohybuje
po ploche (Obr. 1), zvyčajne sa nevyhne precho‑
du cez magnetickú (alebo inú fyzikálnu) anomáliu.
Pritom sa priebežne mení intenzita a charakter in‑
terakčného vzťahu medzi fyzikálnym poľom člo‑
veka a objektov v prírodnom prostredí a je reálne
predpokladať aj existenciu negatívnych dôsledkov
pre bezporuchový (zdravý a vitálny) priebeh funkcií
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Obr. 2.

Elektromagnetické pole vytvárané
ľudským telom (podľa Melchizedek
Drunvalo, 2008).

prúdov, generovanie lokálnych indukovaných polí,
emanácia plynov), zmeny v pohybe podzemnej
vody, prítomnosť akumulácií elektricky vodivých
minerálov (s tým súvisí vznik stacionárnych elek‑
trických polí, generovanie lokálnych indukovaných
polí, emanácia plynov), výstupy geotermálnych vôd
a exotermické procesy (lokálne tepelné polia), tek‑
tonická aktivita s generovaním elastického vlnenia
(zemetrasenia a tsunami).
K priestorovej premenlivosti je možné priradiť aj
niektoré mimozemské udalosti. Podľa niektorých
bádateľov pri putovaní slnečnej sústavy v galaktic‑
kom priestore prechádza Slnko cez oblasti so zvýše‑
nou koncentráciou hmoty a energie. To spôsobuje
významné zmeny v charaktere a realizácii procesov
prebiehajúcich medzi Slnkom a planétami, ako aj
medzi planétami navzájom.

Časová premenlivosť fyzikálnych polí
Z hľadiska pozorovateľa je priestorová premenlivosť
fyzikálnych polí spravidla statická. Ak sa však po‑
zorovateľ, prípadne niektorý z prírodných objektov
pohybujú, objavuje sa aj dynamická zložka. V ta‑
komto prostredí je potom z medicínskeho hľadis‑
ka potrebné identifikovať objekty, ktorých fyzikál‑
ne pole má negatívny vplyv na zdravotný stav ľudí
(spravidla sú to objekty generujúce extrémne zlož‑
ky elektromagnetického poľa, tepelného poľa, poľa
elastického vlnenia, a emanačného poľa). V ďalšom
kroku je potrebné buď sa vyhnúť priblíženiu sa k ta‑
kýmto objektom, alebo sa pokúsiť ich pôsobenie stl‑
miť na prijateľnú mieru, alebo ich eliminovať.
Z geologického prostredia je možné k objektom
s negatívnym vplyvom priradiť miesta skokovej
zmeny materiálového zloženia prostredia ako sú
kontakty litologických celkov, tektonické poruchy
(s nimi sú spojené zmeny v prúdení telurických

Časová premenlivosť súvisí s procesmi prebiehajú‑
cimi v horninovom prostredí (Gruntorád a Mazáč,
1994). Pri tom je potrebné rozlišovať procesy pre‑
biehajúce na materiálovej úrovni a procesy prebie‑
hajúce na úrovni fyzikálnych polí. Časové zmeny
na materiálovej úrovni sú, z hľadiska dĺžky života
ľudí, veľmi pomalé (s výnimkou niektorých proce‑
sov ako sú zosúvanie svahov, vulkanická a seizmická
aktivita, tektonické pohyby a pod.). Časové zmeny
na úrovni fyzikálnych polí sú už rýchlejšie a súvi‑
sia hlavne s extraterestrickými procesmi vo vzťahu
Zem – Slnko: variácie v charaktere a intenzite slneč‑
ného vetra a jeho vplyvu na magnetické pole Zeme
a jej magnetosféru vrátane zmien v toku emanácií
medzi povrchom Zeme a ionosférou. Zmeny v in‑
tenzite slnečného žiarenia a s tým súvisiace tepelné
zmeny a ich vplyv na počasie a zmeny klímy. V jed‑
notlivých typoch fyzikálnych polí (Obr. 3) je možné
príčiny časových zmien charakterizovať nasledovne:
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ľudského organizmu. Môže nastať aj prípad, že člo‑
vek zostane dlhšie na niektorom mieste plochy
(napr. v gradientovej časti anomálie), čo znásobuje
efekt spomínaných negatívnych dôsledkov.

Interdisciplinárne pohľady
Rôzne druhy fyzikálnych polí: vľavo je emanačné pole nad tektonickou líniou, cez ktorú sú
ióny prvkov „vyťahované“ kondenzátorovým efektom vytvoreným povrchom zeme (záporná
doska kondenzátora) a spodným okrajom ionosféry (kladná doska kondenzátora); v strede je
indukované elektromagnetické pole vytvárané vodivou rudnou žilou; vpravo je znázornené
gravitačné a tepelné pole nad dutinou (jaskyňa). Deficit hmoty v priestore jaskyne spôsobuje
zápornú gravitačnú anomáliu. Priestor jaskyne si počas roka udržuje stálu teplotu a táto je v lete
menšia a v zime väčšia ako teplota okolitého skalného masívu.
indukované
EM pole
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ionosféra

teplota – leto
gravitácia

emanácie
iónov

teplota – zima

tektonická
porucha
rudná žila
jaskyňa

Gravitačné pole – v tomto poli môžu byť príči‑
ny jeho časových zmien intraterestrické (vnútro‑
zemské) a extraterestrické (mimozemské). Z in‑
traterestrických sú to hlavne pohyby kontinentov
a z nich vyplývajúce vertikálne i horizontálne po‑
hyby povrchu Zeme a tiež dôsledky vulkanickej ak‑
tivity. Z extraterestrických sú to hlavne gravitačné
účinky Mesiaca a Slnka, ktoré spôsobujú existenciu
slapových pohybov viditeľných na kolísaní morskej
hladiny a iba prístrojmi zaznamenané kolísanie výš‑
ky povrchu Zeme. Z medicínskeho hľadiska nebol
zatiaľ zaznamenaný výraznejší vplyv kolísania in‑
tenzity (priestorovej či časovej) gravitačného poľa
Zeme či blízkeho kozmického priestoru na zdravot‑
ný stav ľudí.
Magnetické pole Zeme (MPZ) sa v čase mení z via‑
cerých príčin a tieto je tiež možné rozdeliť na intra‑
terestrické a extraterestrické. Z intraterestrických
sú to hlavne procesy v oblasti jadra Zeme, ktoré ge‑
nerujú magnetické pole Zeme a spôsobujú okrem
iného kolísanie jeho intenzity, pohyb magnetických
pólov a z dlhodobého hľadiska aj jeho prepólovanie
(s periodicitou nad 100 tis. rokov). Extraterestric‑

ké príčiny kolísania intenzity MPZ sú v zásade vy‑
volané aktivitou Slnka (periodickou aj náhodnou),
kolísaním intenzity jeho magnetického poľa a hlav‑
ne slnečným vetrom a jeho interakciou s MPZ).
Spomínanou aktivitou je ovplyvnená aj oblasť pô‑
sobenia MPZ v jeho okolí (označuje sa ako magne‑
tosféra). Charakter a intenzita slnečného vetra sa
v závislosti na aktivite Slnka neustále mení a to spô‑
sobuje existenciu premenlivej zložky MPZ. V dô‑
sledku toho pozorujeme súbor variácií MPZ s pe‑
riodicitou dní, mesiacov, rokov a desaťročí. Okrem
toho pozorujeme neperiodické variácie MPZ, napr.
pri magnetických búrkach a iných náhodných uda‑
lostiach v slnečnej aktivite. Bolo realizovaných veľa
štúdií, ktoré dokazujú významný vplyv variácií MPZ
na rôzne antropogénne aktivity (Gajdoš a Túnyi,
2014). Z medicínskeho hľadiska je podobne ako pri
elektromagnetickom poli aktuálny negatívny vplyv
vysokých gradientov stacionárnych magnetických
polí v oblastiach výskytu silne magnetických geolo‑
gických objektov. V tomto prípade za negatívny je
možno považovať dlhodobý pobyt vo vysokom gra‑
diente.
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Obr. 3.

Tepelné pole Zeme (TPZ) sa podobne ako predo‑
šlé geofyzikálne polia v čase mení, pričom príčiny
týchto zmien je aj tu možné rozdeliť na intrate‑
restrické a extraterestrické. K intraterestrickým je
možné priradiť hlavne prejavy pohybu kontinentov,
prejavy vulkanickej činnosti, pohyb geotermálnych
vôd vystupujúcich k povrchu Zeme, exotermické
chemické reakcie prebiehajúce v akumuláciách nie‑
ktorých minerálov (napr. sulfidických) a i. K extra‑
terestrickým patrí hlavne Slnko, ktorého tepelné
žiarenie podstatným spôsobom ovplyvňuje tepelný
režim v povrchovej vrstve Zeme vrátane atmosféry,
čím určuje charakter počasia a klímy. V dôsledku
týchto vplyvov pozorujeme denné, ročné a viacroč‑
né zmeny teploty Zeme a spodnej časti atmosféry,
ktoré významnou mierou ovplyvňujú životné cykly
v biosfére. Z medicínskeho hľadiska netvorí tepel‑
né pole zeme významnejší vplyv na zdravotný stav
bežného obyvateľstva. Významnejší vplyv (pozitív‑
ny i negatívny) môžeme pozorovať v extrémnych
prípadoch vulkanickej činnosti (prúdy lávy a hydro‑
termy – gejzíry a zdroje termálnych vôd).

Pole elastického vlnenia je mechanického pôvodu
a vzniká pri skokovom pohybe časti hmoty (náraz,
lom), alebo vibrácii pružných telies (napr. struna).
Elastické vlnenie sa šíri v hmotnom prostredí a zú‑
častňujú sa ho všetky častice prostredia v ktorom sa
šíri. Deštrukčný účinok elastického vlnenia závisí
na jeho amplitúde a frekvencii. Vlnenie spôsobuje
kmitanie častíc prostredia okolo rovnovážnej po‑
lohy. Pri dostatočne veľkej amplitúde (rozkmite)
môže dôjsť k strate súdržnosti častíc prostredia
a jeho mechanickej deštrukcii. Pritom deštruktív‑
ny efekt veľkej amplitúdy sa zvyšuje pri zväčšovaní
dĺžky vlny (to platí aj pre zvukové vlny). Intenzívne
infrazvuky sa negatívne prejavujú aj na psychickej
úrovni. Z medicínskeho hľadiska je potrebné uva‑
žovať o nepriamych účinkoch elastického vlnenia
(zemetrasenie, zosuvy, hrmenie, vietor, …) ako aj
o priamych účinkoch spôsobovaných nízkofrek‑
venčnými zdrojmi prírodného (mechanické napätie
v kôre zeme, hrmenie, …) či umelého (priemyselná
výroba, doprava, hudba, vojenské zariadenia, …)
pôvodu.

Elektromagnetické (EM) pole Zeme (EMPZ)
mení v čase svoju intenzitu a príčiny týchto zmien
sú podobne ako v predošlých prípadoch vo vnútri
Zeme (intraterestrické) tak aj v jej kozmickom oko‑
lí (extraterestrické). Intraterestrické súvisia hlavne
s procesmi v jadre Zeme a s pohybom kontinentov
(variácie vyvolané zmenami mechanických napä‑
tí v plášti a hlavne kôre Zeme) vrátane vulkanickej
aktivity, ktorá s tým súvisí. Extraterestrické príčiny
časových zmien EMPZ súvisia hlavne so zmenami
v aktivite Slnka, ktorá sa prostredníctvom slnečné‑
ho vetra prenáša do okolitého kozmického priestoru
a vytvára interplanetárnu klímu. Táto sa tiež mení
v dôsledku pohybu slnečnej sústavy v intergalaktic‑
kom priestore, ktorý sa ukazuje byť nehomogénnym
a ovplyvňuje časové zmeny v interplanetárnej klí‑
me. Z medicínskeho hľadiska je potrebné uvažovať
o vplyve lokálnych gradientov EM poľa a o vplyve
gradientov časových zmien dlhoperiodických vari‑
ácií EM poľa Zeme hlavne v ich poklesových fázach
na zdravie človeka. Na druhej strane frekvenčného
spektra sú v tejto súvislosti aktuálne vysokofrek‑
venčné (VF) polia antropogénnych zdrojov ako mo‑
bilné telefóny, mikrovlnky, rôzne vysielače (rádiové,
televízne, mobilných operátorov, …) a iné zariade‑
nia.

Emanačné pole – prakticky všetky prírodné objek‑
ty uvoľňujú emanácie, ktoré v konečnom dôsledku
vystupujú do atmosféry spravidla v podobe iónov
a ďalej putujú podľa svojej polarity v elektrickom
poli vytvorenom povrchom Zeme (záporná doska)
a spodnou časťou ionosféry (kladná doska kon‑
denzátora). Vlastnosti kondenzátora sa v priestore
i v čase menia. Priestorové zmeny spôsobuje pre‑
menlivý výskyt statických zdrojov emanácií (ge‑
ologické objekty (tektonické poruchy, ložiská ne‑
rastných surovín, meniace sa geologické materiály),
antropogénne objekty (sídelné, hospodárske a prie‑
myselné zariadenia). Časové zmeny podmieňujú
časové zmeny v globálnom i lokálnom charaktere
zemského kondenzátora, hlavne zmenami výšky
spodného okraja ionosféry intenzity prúdov elek‑
tricky nabitých častíc, ktoré v nej tečú. Tieto zmeny
súvisia s aktivitou Slnka a rotáciou Zeme. Z medi‑
cínskeho hľadiska je aktuálne uvažovať o možných
vplyvoch dlhodobejšieho pobytu v anomálnom prú‑
de častíc podmienenom geologickým charakterom
konkrétneho miesta.

Umelé (antropogénne) polia

Pod pojmom antropogénne polia chápeme v tom‑
to príspevku najmä EM polia, generované aktivitou
človeka. Sú to polia generované komunikačnými za‑
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riadeniami, rádiovým a TV vysielaním a zariadenia‑
mi v priemysle (výrobné podniky, doprava, banská
činnosť, zariadenia v domácnostiach a nevýrobných
pracoviskách a pod.). Premenlivosť týchto faktorov
je ako priestorová (a to ako statická (rozmiestnenie
zdrojov EM polí), tak dynamická (zmeny v charak‑
tere a intenzite generovaného EM žiarenia), a tiež aj
časová (zmeny ich intenzity počas dňa, roku a v dlh‑
šom časovom horizonte). Na medicínske účinky
EM polí sa aj odborníci pozerajú nejednotne. Boli
pozorované negatívne účinky mobilných telefónov,
existujú normy na posudzovanie negatívnych účin‑
kov EM smogu vyžarovaného z elektrických za‑
riadení v priemysle (výrobné zariadenia, doprava),
kanceláriách (kopírky, tlačiarne, displeje počítačov)
i v domácnostiach (mikrovlnky, chladničky, TV pri‑
jímače). Zatiaľ však jednoznačný súvis určitého
ochorenia a konkrétneho zdroja EM žiarenia nebol
dostatočne preukázaný.

Záver

Existencia priestorových a časových zmien prírod‑
ných aj antropogénnych fyzikálnych polí sa ukazuje
ako nezanedbateľný faktor, ktorý môže vplývať na
zdravotný stav ľudí. Je, okrem iného, potrebné po‑

znať synergický efekt fyzikálnych polí v rámci fakto‑
rov životného prostredia a to ako v rámci životného
štýlu, tak v bežnej medicínskej praxi, minimálne pri
výbere lokalizácie zdravotníckych zariadení pre lie‑
čenie i rehabilitáciu. Vyžaduje si to však nevyhnutné
investície do ďalšieho výskumu týchto javov.
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potreby drobné jazykové a grafické úpravy v ruko‑
pise a taktiež rozhodnúť o jeho zaradení v ktorom
konkrétnom čísle časopisu a v ktorej rubrike bude
autorov článok uverejnený. Nevyžiadané rukopisy
redakcia nevracia.
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Odborne recenzované príspevky

1. Štúdia – originálna vedecká práca vychádzajúca
zo základného výskumu, zrozumiteľný rukopis
analyzujúci relevantné výsledky.
Nemáme záujem o rukopisy so závermi „potvr‑
dili sme výsledky iných autorov…“.
2. Prehľadový článok – môže sa týkať aktuálnych
tém a problémov v akupunktúre a iných inter‑
disciplinárnych oblastí, informatívne a diskusné
články. Článok by nemal byť prehľadom dostup‑
nej literatúry, mal by priniesť novú perspektívu
ohľadom danej problematiky.
3. Kazuistika bude publikovaná len vtedy, ak pri‑
náša nový, originálny pohľad na problematiku
a obsahuje inovatívne nálezy.

Editorsky recenzované príspevky

1. Recenzia odbornej literatúry – krátka infor‑
matívna recenzia. Je potrebné uviesť menáa
pracoviská autorov, originálny aj preložený ná‑
zov recenzovanej publikácie a jej ISBN/ISSN,
rok vydania a v rámci recenzie aj prínos.
2. Správa o vedeckých podujatiach – musí ob‑
sahovať názov, miesto, čas podujatia, organizá‑
torov podujatia, prehľad príspevkov a diskusie,
prípadne krátke abstrakty prednášok a celkové
zhodnotenie podujatia autorom správy, vrátane
možného prínosu.
3. Diskusia k článkom uverejneným v časopise Akupunktúra a naturálna medicína.
V príspevku je nutné uviesť názov článku, čís‑
lo a ročník časopisu Akupunktúra a naturálna
medicína, ku ktorému sa diskutuje, titul, meno,
pracovisko a funkčné zaradenie diskutéra.
Redakcia si vyhradzuje právo nezverejniť dis‑
kusný príspevok k vydanému článku. Na každú
zverejnenú diskusiu má právo reagovať ako prvý
autor článku, ku ktorému sa diskutuje, pričom aj
diskusia aj reakcia na diskusiu budú publikova‑
né súčasne v tom istom čísle časopisu Akupunk‑
túra a naturálna medicína.

4. Iné články majúce vzťah k akupunktúre a na‑
turálnej medicíne.
Pre články charakteru úvahy a eseje a práce ne‑
vyžadujúce odborné posúdenie je vyhradená
rubrika Okienko do akupunktúrneho myslenia.

Forma štúdií a prehľadových článkov

Všetky rukopisy musia obsahovať list pre editora,
v ktorom autor zodpovedný za korešpondenciu
oznamuje, že si želá predložiť rukopis e‑časopisu
Akupunktúra a naturálna medicína k posúdeniu.
Zároveň prehlasuje, že nie je prítomný konflikt zá‑
ujmov a že všetci autori čítali rukopis a redakčnú
politiku časopisu, súhlasia s ňou, ako aj s predlo‑
žením rukopisu. Redakcia nezodpovedá za právne
dôsledky v prípade porušenia právnych, etických
a iných záväzných ustanovení.

Autor je povinný dodať položky

–– mená, priezviská a kontakty na všetkých au
torov;
–– jedného autora určeného ako autora pre koreš‑
pondenciu;
–– e‑mailovú adresu;
–– úplnú poštovú adresu;
–– telefónne číslo;
–– nahrané všetky súbory;
–– kľúčové slová;
–– všetky legendy k obrázkom;
–– všetky tabuľky a ilustrácie (vrátane nadpisu, po‑
pisu, poznámok pod čiarou);
–– rukopis podrobený kontrole pravopisu;
–– referencie v správnom formáte;
–– všetky referencie spomenuté v Zozname refe‑
rencií citované v texte a naopak;
–– povolenie pre použitie materiálu chráneného
autorským právom z iných zdrojov (vrátane in‑
ternetu), ak boli použité;
–– grantovú podporu a vyjadrenie, že nie je prí‑
tomný konflikt záujmov.

Základný formát

MS Word 2003 kompatibilná verzia (formát súboru
*.doc). Autor dodá celý rukopis v anglickom jazyku
a slovenskom, prípadne v inom rodnom jazyku au‑
tora.
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Internetový časopis Akupunktúra a naturálna medicína uverejňuje tieto druhy príspevkov:

Štruktúra článku
1. Názov príspevku, meno a priezvisko autora/
autorov (aj s titulmi).
2. Súhrn – stručná anotácia článku.
3. Kľúčové slová – 4 – 6 kľúčových slov, slovných
spojení.
4. Úvod – uveďte ciele práce s adekvátnym záze‑
mím, vyhnite sa podrobnému prieskumu litera‑
túry alebo zhrnutiu výsledkov.
5. Materiály a metódy – poskytnite dostatočne
podrobné informácie na to, aby bolo možné
prácu opakovať. Metódy už uverejnené by mali
byť označené odkazom; iba relevantné zmeny by
mali byť opísané. V štúdiách, v ktorých sa vyža‑
duje informovaný súhlas alebo schválenie etic‑
kej komisie, musía byť tieto explicitne uvedené.
6. Výsledky musia byť precízne prezentované
s použitím primeraných vedeckých metód. Ne‑
duplikujte podrobné informácie z tabuliek a ob‑
rázkov. Grafy uvádzajte ako súčasť číslovania
obrázkov (napr.: Obr. 5: Graf závislosti…).
7. Diskusia musí byť v priamej súvislosti s prezen‑
tovanou prácou a musí obsahovať konfrontáciu
s referenciami. Neopisujte všeobecný prehľad
o téme.
8. Záver – stručné zhrnutie získaných výsledkov
a cieľov práce.
9. Poďakovanie je priestor na poďakovanie kole‑
gom, ktorí asistovali v štúdii a nie sú uvedení
medzi autormi.
10. Kontakt na autorov: meno a priezvisko autora/
autorov (aj s titulmi), inštitúciu, pracovný kon‑
takt. Autor pre korešpondenciu: meno a priez‑
visko, korešpondenčná adresa, e‑mail a eventu‑
álne telefónne číslo pracoviska.
11. Referencie – v texte musia byť citované číslom
a číslované v poradí, v akom súcitované.
Formát referencií v zozname (viď STN ISO 690)
–– Priezvisko, M. (iniciála mena po čiarke), viace‑
rých autorov oddeliť čiarkou. V prípade viac ako
3 autorov, uviesť mená prvých troch a za posled‑
ným menom uviesť skratku „et al.“. Oddeľovač
medzi menami autorov a názvom príspevku je
dvojbodka.
–– Názov sa musí reprodukovať tak, ako je uvede‑
né v prameni. Do hranatých zátvoriek za názov
možno uviesť preklad názvu.
–– Oddeľovač medzi názvom príspevku a ďalšími
informáciami je bodka.

–– S výnimkou prvého vydania je informácia o po‑
radí vydania a jeho zmenách alebo doplneniach
povinná.
–– Miesto vydania sa uvádza v jazyku originálu,
meno vydavateľa je možno zapísať tak, ako je
uvedené v prameni.
–– Dátum vydania je povinný.
–– Rozsah – pri tlačených monografiách sa údaje
o rozsahu vyjadrujú buď prostredníctvom počtu
strán (90 s.) alebo počtu zväzkov (3 zv.), ak ide
o viaczväzkové monografie.
–– ISBN – tento údaj je povinný ak sa robí odkaz na
monografiu ako celok. Nepovinne sa zazname‑
náva iba v prípade častí dokumentov, príspev‑
kov v monografiách a časopiseckých článkoch.
–– Časť dokumentu – v prípade odkazu na príspe‑
vok v monografii, článok v zborníku alebo časo‑
pise musia údaje o monografii, zborníku, resp.
periodiku nasledovať za spojovacím výrazom
„In:“.
Obrázky a fotografie vhodnej kvality musia byť
priložené ako samostatné súbory. Prípadné popisy
musia byť dodané v textovom formáte. Autori, ktorí
si želajú publikovať už v minulosti publikované ob‑
rázky a fotografie, musia zabezpečiť povolenie au‑
tora a vydavateľa a/alebo držiteľa autorských práv
a dodať predcíznu referenciu originálnej práce. Toto
povolenie musí zahŕňať právo na publikáciu v elek‑
tronickej podobe.
Tabuľ ky – ak boli tabuľky a grafy vkladané z progra‑
mu MS Excel, je potrebné poslať aj originálny súbor.
Očíslujte tabuľky podľa ich poradia v texte. Text by
mal obsahovať odkazy na všetky tabuľky. Tabuľky
by mali byť označené názvom nad tabuľkou a tex‑
tom pod tabuľkou. Jazyk použitý v tabuľkách a gra‑
foch musí byť totožný s jazykom príspevku.
Jazyková korektúra príspevkov
Za jazykovú a obsahovú stránku zodpovedá autor. Prípadné korekcie zo strany redakcie sú možné
výhradne v prípade preklepov a úprav typografie. Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo vyžiadať od autora dodatočnú jazykovú korektúru. Jed‑
na verzia bude odoslaná autorovi, ktorý je uvedený
ako autor pre korešpondenciu. Redakcia zabezpečí,
aby bol článok publikovaný v najbližšom vhodnom
termíne. Preto je dôležité zabezpečiť, aby boli všetky
Vaše korekcie odoslané k nám v jednej komunikácii.
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Informácie
Následné korekcie nebudú možné, preto prosíme,
aby ste zabezpečili kompletné odoslanie na prvý
krát. Príspevok po korektúre musí byť odoslaný na‑
späť do dvoch dní, neskoré odoslanie môže predĺžiť
termín publikácie. Prosíme pozorne skontrolujte
text, tabuľky, legendy a referencie.

Na prehľadový článok sa vzťahujú v štruktúre prí‑
spevku nasledovné položky: abstrakt, kľúčové slová, úvod, jadro, diskusia, záver, kontakty na autorov a referencie.

Autori zo Slovenskej republiky a Českej republiky
Výkonný editor: MUDr. G. Solár, PhD.,
klinika@akupunktura.sk
Šéfredaktorka: MUDr. S. Sázelová,
sonasazelova@gmail.com
Autori z iných krajín (anglická verzia a verzia
v rodnom jazyku)
Zástupkyňa šéfredaktorky zodpovedná za zahranič‑
né veci: MUDr. E. Baumann,
eva.baumann.ke@gmail.com

Na kazuistiku sa vzťahujú všetky pokyny pre autorov.

Pokyny pre prispievateľov

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 1, ročník 2016

Na štúdiu sa vzťahujú všetky pokyny pre autorov.

Rukopis prosíme adresovať nasledovne
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Pozvánky na kongresy
Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny
Spoločnosť akupunktúry LSNM

Asociácia súkromných lekárov SR
Sekcia akupunktúry Asociácie súkromných lekárov SR
si Vás dovoľujú pozvať na

XX. interdisciplinárny
lekársky kongres naturálnej medicíny
s medzinárodnou účasťou
30. september – 2. október, 2016
v hoteli Thermal v Štúrove

Tematické okruhy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Akupunktúra
Naturálna medicína
Symetrie a naturálna medicína
Geológia, geofyzika a naturálna medicína
Molekulárna biológia a naturálna medicína
Informatika a naturálna medicína
Apidológia
Klinika a naturálna medicína
Varia

Ubytovanie

Ubytovnie je možné objednať na recepcii hotela:
Apartmán (osoba/noc)
–– obsadené l osobou		
47 €
–– obsadené 2 osobami
37 €

Štandard (osoba/noc)
–– obsadené 1 osobou		
37 €
–– obsadené 2 osobami
37 €
V cene je:
–– parkovanie pred hotelom,
–– Wifi pripojenie aj na izbe,
–– vstup na krytú plaváreň so saunou.
Ceny za ubytovanie nezahŕňajú polpenziu:
–– raňajky
7€
–– večera
11 €
Adresa:
Hotel Thermal,
Pri Vadaši,
Štúrovo, 943 01
Slovenská republika
tel.: +421367560111
http://www.thermalhotel.sk
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Spoločnosť interdisciplinárnych štúdií LSNM

Informácie
Registračné poplatky

Elektronicky vyplniť prihlášku na:
www.naturalnamedicina.com/podujatia
informácie na e‑mail:
kongres@naturalnamedicina.com

Záväzná prihláška kongres
Meno a priezvisko:

V kongresovom poplatku sú zahrnuté kongresové
materiály, coffee break, obedy s výnimkou prihláse‑
ných v deň kongresu a spoločenský večer.
Prednášajúci: bez kongresového poplatku.
Kongresový poplatok prosíme uhradiť na č. účtu
LSNM: 2924832519/1100
Variabilný symbol: 102015
Poznámka pre prijímateľa: kongres, meno a priez‑
visko (nie firma)
Prihlášky zasielajte najneskôr do 28. 9. 2015 poštou
na adresu:
Juraj Gajdoš, M. D.
Koniarekova 20
917 21 Trnava, Slovenská republika
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Pracovisko:

Kontaktná adresa:

Telefón:
E‑mail:
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Registrácia do 15. 9. 2016
–– Členovia LSNM		
80 €
–– Ostatní			100 €
–– Študenti a dôchodcovia
40 €
Na kongrese (bez obeda)
–– Členovia LSNM		
100 €
–– Ostatní			120 €
–– Študenti a dôchodcovia
50 €

Informácie

Deutsche Gesellschaft für Energetische und
Informationsmedizin e. V. (DGEIM)
&
Deutsche Akademie für Energiemedizin
und Bioenergetik e. V. (DAEMBE)

Unsere Referenten 2016
Dr. Franz Enzmann

Teilnahmegebühren*)

(MSE Pharmazeutika GmbH)

•

Anton Fedorenko

nur buchbar bis 31.03.2016
Frühbucher-Kongressticket*) 04. und 05.06.2016
195,-€
Kongressticket Mitglieder (DGEIM / DAEMBE)
Kongressticket Nichtmitglieder
225,-€

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 1, ročník 2016

(Moscow Institute of Physics and Technology - MIPT)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Jutta Frenkel
(Gabriel-Technologie)

Prof. Dr. Albrecht Hempel
(Zentrum für Energie- und Umweltmedizin Sachsen - ZEUMS)

Dr. Diana Henz
(Institut für Sportwissenschaften Universität Mainz)

Katrin Klink
(Nilas MV)

Prof. Dr. Brigitte König
(Institut für Medizinische Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie
Universität Leipzig)

Dr. Britta Materne
(Institut Complementärer Heilung - ICH)

Dr. Folker Meißner
Prof. Dr. Konstantin Meyl
(Fakultät Mechanical and Medical Engineering - FHS Furtwangen)

Mathias Rammer

Tagesticket*) Samstag, 04.06.2016
Tagesticket Mitglieder (DGEIM / DAEMBE)
Tagesticket Nichtmitglieder

150,-€
165,-€

Tagesticket*) Sonntag, 05.06.2016
Tagesticket Mitglieder (DGEIM / DAEMBE)
Tagesticket Nichtmitglieder

115,-€
125,-€

Anmeldung:

(Naturschule Oberlausitz)

online über www.fullhand-events.de/energiemedizin-2016
oder per Fax: hierzu bitte das Anmeldeformular von der
Website herunterladen und an Fullhand Events schicken.

Dr. Uwe Reuter
(Klinik im LEBEN - Greiz)

Prof. Dr. Hermann Rösch
(Institut für Informationswissenschaft - FHS Köln)

Kongress-Organisation:

Dr. Stefan Schuster

Fullhand Events
Dr.-Florian-Rieß-Str. 32
D-74831 Gundelsheim
Tel.: 06269-4273803
Fax: 06269-4273805
energiemedizin@fullhand-events.de

(Spezielle Immunologie Forschung + Entwicklung - SIMFO GmbH)

Csaba Vida
Dr. Klaus Volkamer
(freischaffender Physiker und Chemiker)

•

220,-€
250,-€

*) Die Tickets berechtigen
- zum Besuch aller Vorträge des gebuchten Tages,
- zum Zugang zur Fachausstellung sowie
- zur Teilnahme am Mittagsbuffet und an der Pausenverpflegung.
Mineralwasser wird ganztägig im Tagungsraum bereitgestellt.

(Präsident der DGEIM und 1. Vorsitzender der DAEMBE)

(Brilliant Water)

•

Kongressticket*) 04. und 05.06.2016
Kongressticket Mitglieder (DGEIM / DAEMBE)
Kongressticket Nichtmitglieder

Pozvánky na kongresy

•

Dr. Ulrich Warnke

Veranstaltungsort:

(Universität des Saarlandes)

Ramada Hotel * Tel.: 06196-2000
Königsteiner Str. 88 * 65812 Bad Soden/Taunus

– 39 –

Informácie

Deutsche Gesellschaft für Energetische und
Informationsmedizin e. V. (DGEIM)
&
Deutsche Akademie für Energiemedizin
und Bioenergetik e. V. (DAEMBE)

Liebe Freunde und Förderer der Energie- und Informationsmedizin,

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 1, ročník 2016

auch 2016 dürfen wir Sie wieder einladen, hautnah und in Farbe
das Neueste aus Energetischer Medizin, Informationsmedizin und
Bioenergetik zu erfahren. Immer mehr Menschen erkennen für sich
selbst, dass die Einheit von Geist, Körper, Seele, Spiritualität und
sozialer Integration offensichtlich unserem Bauplan entspricht. Sie
wählen konsequenterweise Therapieformen, die mit sanften, nichtinvasiven Verfahren quasi nebenwirkungsfrei die körperliche Harmonie auch unter starken Belastungssituationen fördern oder wiederherstellen können. Wo Quantenphysik und energetische Ganzheitsmedizin synergistisch zusammentreffen, verlieren selbst als
unheilbar eingestufte Erkrankungen oft ihren Schrecken.

Pozvánky na kongresy

18 Experten berichten über aktuelle Forschungsergebnisse, neue
theoretische Ansätze, erfolgreiche praktische Anwendungen, zukunftsträchtige technische Lösungen und ethisch-moralische Fragestellungen im Zusammenhang mit der medizinischen Nutzung
von Energie und Information.
Unser Kongress wendet sich deshalb wieder an alle Menschen, die
sich als ärztlicher oder nichtärztlicher Therapeut, als Bioenergetiker
oder Anwender anderer heilender Verfahren, als interessierter Laie
oder als Patient mit dem Thema ganzheitliche Gesundheit und der
Medizin der Zukunft im weitesten Sinne befassen.

Im Namen der DGEIM und der DAEMBE wünsche ich allen Teilnehmern interessante, informative Vorträge und viele positive Einblicke in das thematische Umfeld der zeitgemäßen Energie- und
Informationsmedizin.
Herzlichst
Ihr

Dr. med. Folker Meißner
Präsident der DGEIM
1. Vorsitzender der DAEMBE

www.forum-energiemedizin.de

folker.meissner@forum-energiemedizin.de
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Programm Sa., 04. Juni 2016

Referenten am 04.06.16
(alphabetisch)

09:00

Raum A

Eröffnung (F. Meißner und Bürgermeister Altenkamp)

Ethik als Orientierungshilfe - auch für die InformaRaum A tionsmedizin? (H. Rösch)
10:45

F. Enzmann

A. Fedorenko

Kaffeepause / Besuch der Fachausstellung

11:30

Heilung - neue Einsichten der
Raum A Energiemedizin (A. Hempel)

J. Frenkel

11:30

Zellstress durch elektromagnetische Felder -

Raum B Präventionsansätze (J. Frenkel)

12:15

Krebsprävention und Therapiekontrolle auf
Raum A zellulärer Ebene
(S. Schuster)

A. Hempel

K. Klink

12:15

Agnikultur - Heilung der Natur

13:00

Mittagspause (gemeinsames Lunchbuffet)

14:30

Die Öffnung des '3. Auges' - ein neurotheologi-

16:00

Kaffeepause / Besuch der Fachausstellung

Raum B (M. Rammer)

M. Rammer

Pozvánky na kongresy

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 1, ročník 2016

09:15

Raum A scher Wirkmechanismus des Lebens (U. Warnke)

H. Rösch

S. Schuster

C. Vida

16:45

Die Heilungszone - Gene auf Gesundheit
Raum A programmieren (K. Klink)

16:45

Wahrnehmung und Messung der Skalar-Energien
Raum B in den Lebensprozessen (C. Vida)

Weitere Informationen über unsere
Referenten und die Vorträge sowie
das jeweils aktuelle Programm finden Sie auf unserer Homepage.

17:30

Übertragung von Medikamenten-Information

17:30

Mitomedizin (F. Enzmann)

18:15

Besuch der Fachausstellung

Raum A mittels etablierter IT-Verfahren (A. Fedorenko)
Raum B

U. Warnke

www.forum-energiemedizin.de

*** Ende des 1. Tages ***
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Programm So., 05. Juni 2016

Referenten am 05.06.16
(alphabetisch)

09:00

Einführung in die Themen des Tages

09:15

Organellen und Zellinformation

10:45

Kaffeepause / Besuch der Fachausstellung

11:30

Energiemedizin in der klinischen Praxis

11:30

Zähne im Spiegel des Bewusstseins

Raum A (F. Meißner)

Akupunktúra a naturálna medicína, číslo 1, ročník 2016

Raum A (B. König)

Raum A (U. Reuter)

D. Henz

B. König

B. Materne

F. Meißner

K. Meyl

U. Reuter

Raum B (B. Materne)

12:15

Über organische Ringantennen, die magnetische
Raum A Skalarwellen zur Zellkommunikation generieren
12:15

Vergleichsmessungen von Informations-Chips:
Raum B Wirkung auf Psyche, Gehirn, Herz, Muskulatur
(D. Henz)

13:00

Mittagspause (gemeinsames Lunchbuffet)

14:30

Die feinstoffliche Physik des Bewusstseins

Pozvánky na kongresy

(K. Meyl)

Raum A (K. Volkamer)

15:15

Der Paradigmenwechsel und die Medizin der
Raum A Zukunft (F. Meißner)
16:00

K. Volkamer

*** Verabschiedung bei Kaffee und Kuchen ***

Unsere Aussteller 2016 (Stand 17.02.2016)
Weitere Informationen zu den Ausstellern
und die aktuelle Ausstellerliste finden Sie
auf www.forum-energiemedizin.de

KONGRESS-HOTLINE: 06269-4273803

AVRecord GbR

BEMER Group

Brilliant Water Kft.

Bruce Copen Laboratorien e.K.

H. Buschkühl GmbH

Heide und Mathias Rammer GbR

MSE Pharma

Nilas MV e. K.

Prisma Zentrum

TimeWaver Vertrieb

und weitere….
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pri bolestiach pohybového aparátu
výnimočný zážitok z úľavy...

ideálna kombinácia
pre lepší účinok

Hrejivý rastlinný gél. Vyvoláva lokálne prekrvenie
s následným zmiernením bolesti.

Výživový doplnok s účinnou kombináciou 6 rastlinných
extraktov.

Boswellia serrata (kadidlovník), Gaultheria procumbens
(gaultéria), Cedrus deodara (céder) a Vitex negundo
pomáhajú tlmiť zápal pohybového aparátu
Vitex negundo, Gaultheria (gaultéria) a Boswellia serrata
(kadidlovník) pôsobia proti bolesti
Mentha arvensis (mäta), Pinus roxburghii (borovica),
Cinnamomum zeylanicum (škoricovník) a Cedrus deodara
(céder himalájsky) zlepšujú prekrvenie, vyvolávajú pocit tepla
a pomáhajú tlmiť bolesť
Zingiber officinale (zázvor/ďumbier) pomáha tlmiť zápal
a alergickú reakciu
Výrobca:
The Himalaya Drug Company
Makali, Bangalore 562 123 (India)
www.himalayahealthcare.com

pôsobí protizápalovo a upokojujúco

Boswellia serrata (kadidlovník), Commiphora wightii
(myrhovník) a Tinospora cordifolia (chebula srdcovolistá)
pomáhajú udržiavať optimálny stav kostí a kĺbov
Commiphora wightii (myrhovník) má protizápalové účinky
a prirodzeným spôsobom posilňuje kosti, chráni kosti a kĺby pred
voľnými radikálmi a pomáha v posilnení poškodenej štruktúry
kĺbovej chrupavky
Tribulus terrestris (kotvičník) prispieva k posilneniu
svalového tonusu
Alpinia galanga (alpínia galangová) a Glycyrrhiza glabra
(sladkovka hladkoplodá/sladké drievko) dopĺňajú komplexný účinok

www.zdraviehimalaya.sk

Distribútor:
Benela s.r.o., Súbežná 7, 811 04 Bratislava
tel./fax: 02/5477 1329
e-mail: benela@benela.sk
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