
Světelná akupunktura 

 

Stimulaci akupunkturních bodů nevyužívá 

pouze akupunktura, ale také akupresura, 

baňkování, metoda stimulace pomocí 

světelného paprsku.  

 

Kromě terapeutického vlivu Biostimulu na 

zevní, pouhým okem viditelné a proto i 

laicky snadno rozpoznatelné projevy 

onemocnění, se světelná terapie s úspěchem 

využívá i k potlačení jejich vnitřních příčin. 

Světelná stimulace akupunkturních oblastí je 

velmi účinnou, časově i aplikačně 

nenáročnou metodou, která podněcuje 

přirozenou reflexní odezvu organismu. 

Systém světelné akupunktury využívá k 

dosažení cílené odezvy organismu, stejně 

jako klasická čínská akupunktura, stimulaci 

tzv. akupunkturních bodů. Těchto bodů je na 

lidkém těle celkem 365 (většinou párových) 

a jsou rozděleny do 12 akupunkturních drah 

(s ohledem na jejich řídící orgán). Příčinou 

toho, že světelná stimulace dokáže do 

značné míry nahradit klasickou jehličkovou 

akupunkturu, jsou zvláštní (nadstandardní) 

vodivé schopnosti pokožky nad 

akupunkturními body (s trochu nadsázky by se daly přirovnat 

k vlastnostem světlovodu), díky kterým se světelný stimulační paprsek dostane bez 

podstatného snížení účinku i k bodům v hloubi tkáně. S ohledem na to, že osobní systém 

světelné terapie Biostimul je určen především pro použití širokou laickou veřejností, zaměřili 

jsme se při výběru stimulačních bodů jen na 29 nejzákladnějších, které pro jejich snadnou 

dosažitelnost a jednoduchou lokalizaci zvládne využívat opravdu každý. Výhodou světelné 

akupunktury je, že k vyvolání požadovaného efektu není třeba zcela přesně stimulovat vlastní 

akupunkturní bod, ale postačí aplikovat Biostimul na oblast, ve které se akupunkturní bod 

nachází (tzv. akupunkturní oblast). Využití působení na jednotlivé akupunkturní oblasti při 

potlačování konkrétních obtíží je přehledně uvedeno v indikační tabulce (viz str. 11–15). 

Biostimul aplikujte po dobu 5 nebo 10 minut na každou stimulovanou oblast (viz obálka), 

vždy kolmo k povrchu těla. 

 



Akupunkturní oblasti 

 

AKUPUNKTURNÍ OBLASTI PODLE INDIKACÍ 

 

Indikace aplikace Číslo akupunkturní oblasti 

Afty 3, 4 

Akné 3, 4, 17 

Alergie 9, 10, 11 

Artróza 25, 26, 28 

Astma bronchiale 9, 10, 13, 18 

Atopický ekzém 9, 10, 11 

Bércové vředy 19, 20, 22 

Bolesti hlavy 1, 2, 5, 8, 9, 11, 13, 14 

Bolesti krční páteře 8, 9, 14 

Bolesti bederní páteře 14, 15 

Bolesti trojklaného nervu 8, 9 

Bolesti v krku a zánět mandlí 11, 17, 18 

Bolesti horních zubů 7a, 9 

Bolesti dolních zubů 7b, 9 

Celulitida 22 

Cukrovka 7, 9, 10, 16 

Deprese, strach 1, 10, 16 

Dna 16, 17, 21 

Ekzémy a svědění 11, 15 

Erekce - poruchy 1, 10, 29 

Frigidita 1, 10, 29 

Hemoroidy 27 

Herpes genitalis 11, 15 

Imunita – podpora, posílení 11, 17, 18 

Jizvy – pooperační, čerstvé 11, 15 

Jizvy - starší 11, 15 

Kašel 9, 11, 12, 18 

Klimakterium 10 

Krvácení z nosu 8 

Křečové žíly 18, 21, 22, 23, 24 

Lupénka 11, 15 

Menstruační potíže 11, 16, 17, 21 

Meziprstní plísně 11, 15 

Migréna 2, 9, 13, 16 

Nachlazení 11, 17, 18 

Nechutenství 10, 13, 16, 17 

Neplodnost 17, 18, 21 

Noční pomočování 1, 16 

Obrna lícního nervu 4, 7b, 9 

Oděrky a otlačeniny 11, 15 

Opary 11, 15 

Parkinsonova nemoc 9, 10, 16 

Popáleniny 10, 11, 15 

Poranění prsní bradavky 11, 15 

Poranění v oblasti genitálu 11, 15 

Poruchy laktace 9 

Proleženiny 11, 15 



Prostata 19, 20, 21 

Průjmy 9, 13, 16 

Revma 1, 2, 13, 14, 15, 16, 18 

Rýma (i alergická) 9, 10, 11 

Spáleniny od slunce 10, 11, 15 

Spánek - porucha 1, 10, 12, 16 

Strie 11, 15 

Škrábáni v krku 11, 17, 18 

Tlak nízký 13, 16 

Tlak vysoký 3, 10, 13, 16, 19, 20 

Vlasy – podpora růstu 1, 19, 20 

Vrásky 11, 15 

Zácpa 17 

Zánět žil 2, 4 

Zánět čelních dutin – chronický 11, 17, 18 

Zánět nehtového lůžka 11, 17, 18 

Zánět nosní sliznice – chronický 11, 17, 18 

Zánět prsu při kojení 11, 17, 18 

Zánět středního ucha, bolest uší 11, 17, 18 

Zánět šlach a svalů 11, 17, 18 

Záněty dásní 11, 17, 18 

Žaludeční vředy 16 

 



AKUPUNKTURNÍ OBLASTI PODLE POPISU 

 

Číslo akupunkturní 

oblasti 

Popis akupunkturní oblasti Indikace aplikace 

1 temeno hlavy bolesti hlavy 

deprese, strach 

frigidita 

noční pomočování  

poruchy erekce  

poruchy spánku 

podpora růstu vlasů  

revma 

2a, 2b pravý a levý spánek bolesti hlavy 

migréna 

revma 

zánět žil 

3a, 3b pravé a levé ucho afty 

akné 

bolesti trojklaného nervu 

podpora růstu vlasů  

vysoký tlak 

4a, 4b pravá a levá tvář před čelistním 

kloubem 

afty 

obrna lícního nervu 

zánět žil 

5 střed čela bolesti hlavy 

6a, 6b pravý a levý vnější okraj 

nadočnicového oblouku 

 

7a, 7b horní (a) a dolní (b) ret bolesti zubů 

cukrovka 

obrna lícního nervu (7b) 

8 šíje bolesti hlavy 

bolesti krční páteře 

bolesti trojklaného nervu 

krvácení z nosu 

9 hřbetní palcová strana pravé ruky alergie 

astma bronchiale 

atopický ekzém 

bolesti hlavy 

bolesti krční páteře 

bolesti trojklaného nervu 

bolesti zubů 

cukrovka 

kašel 

migréna 

obrna lícního nervu 

Parkinsonova nemoc 

poruchy laktace 

průjem 

rýma 

10 spodní strana zápěstí levé ruky alergie 

astma bronchiale 

atopický ekzém 

cukrovka 



deprese 

klimakterium 

nechutenství 

Parkinsonova nemoc 

popáleniny 

rýma  

strach 

spáleniny od slunce 

tlak vysoký 

11 spodní strana předloktí levé ruky alergie 

atopický ekzém 

bolesti hlavy  

bolesti v krku a zánět mandlí 

ekzémy, svědění 

herpes genitálie 

jizvy čerstvé, pooperační 

jizvy starší 

kašel 

lupénka 

menstruační potíže 

meziprstní plísně 

nachlazení 

oděrky a otlačeniny 

popáleniny  

posílení imunity, prevence 

poranění prsní bradavky 

povrchové poranění genitálu 

proleženiny 

rýma 

spáleniny od slunce 

strie, prevence 

škrábání v krku 

vrásky 

zánět čelních dutin (chronický) 

zánět nehtového lůžka 

zánět nosní sliznice (chronický) 

zánět prsu při kojení, prevence 

zánět středního ucha, bolest uší 

zánět šlach a svalů  

zánět dásní 

12 loketní jamka na spodní straně 

levé ruky 

kašel 

13 nárt pravé nohy bolesti hlavy  

astma bronchiale 

migréna 

nechutenství 

průjem 

revma 

tlak nízký 

tlak vysoký 

14 Achillova šlacha levé nohy bolesti hlavy 

bolesti krční páteře 

bolesti bederní páteře 



revma 

15 podkolenní jamka na zadní straně 

pravé nohy 

bolesti bederní páteře 

ekzémy, svědění 

herpes genitálie 

jizvy čerstvé, pooperační 

jizvy starší 

lupénka 

meziprstní plísně 

oděrky a otlačeniny 

popáleniny 

poranění prsní bradavky 

povrchové poranění genitálu 

proleženiny 

revma 

spáleniny od slunce 

strie, prevence 

vrásky 

16 vnější strana pravého kolene cukrovka 

deprese 

dna 

menstruační potíže 

migréna 

nechutenství 

noční pomočování 

Parkinsonova nemoc 

průjem 

revma 

strach 

tlak nízký 

tlak vysoký 

žaludeční vředy 

17 solar plexus akné 

bolesti v krku a zánět mandlí 

dna 

menstruační potíže 

nachlazení 

nechutenství 

neplodnost 

posílení imunity, prevence  

škrábání v krku 

zácpa 

zánět čelních dutin (chronický) 

zánět nehtového lůžka 

zánět nosní sliznice (chronický) 

zánět prsu při kojení, prevence 

zánět středního ucha, bolest uší 

zánět šlach a svalů  

zánět dásní 

18 střed hrudní kosti astma bronchiale 

bolesti v krku a zánět mandlí 

kašel 

křečové žíly 

nachlazení 



neplodnost 

posílení imunity, prevence  

revma 

škrábání v krku 

zánět čelních dutin (chronický) 

zánět nehtového lůžka 

zánět nosní sliznice (chronický) 

zánět prsu při kojení, prevence 

zánět středního ucha, bolest uší 

zánět šlach a svalů  

zánět dásní 

19 pravá strana beder bércový vřed 

prostata 

podpora růstu vlasů  

tlak vysoký 

20 pravá strana beder, rozsáhlejší 

oblast  

bércový vřed 

podpora růstu vlasů  

prostata 

tlak vysoký 

21 podbřišek dna 

křečové žíly 

menstruační potíže 

neplodnost 

prostata 

22 pravá a levá třísla celulitida  

křečové žíly 

bércový vřed 

23 vnější hrana zápěstí pravé ruky křečové žíly 

24 spodní okraj pravého kolene křečové žíly 

25 pravá a levá vnější strana kyčle artróza 

bolest páteře 

26 bederní úsek páteře artróza 

bolest páteře 

27 pravé a levé lýtko, horní část hemoroidy 

28 vnitřní strana levého kolene artróza 

29 břicho  frigidita  

poruchy erekce  

 


