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     Zcela neoficiální (pseudo)učebnice pohledové diagnostiky 
 
Určování pravděpodobných příčin dlouhodobých zdravotních problémů podle určitých vnějších znaků těla a vztahů 
mezi orgány se věnuji uţ asi 20 let. Začal jsem s tzv. orientální diagnostikou, ale postupně jsem ji upravil a rozvinul 
a doplnil podle svých vlastních pozorování a tak vzniklo něco, čemu říkám pohledová diagnostika nebo pohledová 
typologie. Podstatou je to, ţe na základě vnějších znaků (vlasy, somatotyp) a znalosti předchozích onemocnění 
pacienta je moţné říct, který orgán je pravděpodobně příčinou současných problémů – a problémem nemyslím 
jenom určitý typ nemoci, ale také např. moţnost zdůvodnění, proč určitý lék, který má zabírat na určitou nemoc, u 
některé vzhledově podobné skupiny pacientů nezabírá (např. léky na epilepsii jsou obvykle účinnější u 
světlovlasých pacientů neţ u černovlasých). Několikrát mi bylo nabídnuto vydání nebo publikování těchto mých 
poznatků, ale vţdy jsem narazil na jeden zásadní problém – jak přehledně popsat obrovskou pavučinu vztahů a 
vazeb v těle, kdy kaţdý samostatný bod je současně bodem nějaké podmnoţiny nebo mnoţiny a dá se k němu 
přijít z více stran a směrů (proto „pavučina“).  
A tak jsem se rozhodl, ţe nenapíšu „oficiální“ pojednání, které bych stejně musel stále doplňovat o případné nové 
poznatky, ale vše zveřejním zde na svých www stránkách – a jako základ mi poslouţil přepis jedné z mých 
přednášek, kterou jsem si nahrál v r. 2009.  
 
Cílem tohoto pojednání je umožnit zájemcům naučit se zdravotně genetickou typologii člověka podle 
vnějších znaků 
 
A ještě poznámka: zcela pochopitelně zde popisuji pouze ty vztahy, které vím a mám ověřené statisticky. Pokud 
zde tedy nějaké problémy nebo vazby nenajdete, není to proto, ţe by neexistovaly, ale proto, ţe jsem neměl 
moţnost je posoudit nebo jsem prostě konkrétní vazbu nenašel (nebo jsem na ně prostě zapomněl....). 
 
Důleţité: 
případné zdravotní problémy obvykle potvrzují typologii podle tohoto systému, ale naopak to neplatí – typologie 
neříká, co komu je!!! Neslouţí tedy k určování problémů, ale umoţňuje kategorizaci lidí do skupin podle typů 
vlasů, somatotypu, atd. a pomáhá u dlouhodobých (chronických, vrozených, atd.) problémů určit skrytou příčinu 
těchto problémů a umoţňuje různé typy statistických vyhodnocení.  
 
Jako příklady pouţívám fotografie buď konkrétních osob (samozřejmě s jejich souhlasem) nebo fotografie herců 
v určitých konkrétních filmech. To je proto, ţe ve filmu hrají někoho jiného a vlasy mají obvykle upravené pro tu 
kterou konkrétní roli. Popisuji tedy typologii podle vlasů té konkrétní filmové postavy.  
Bylo by samozřejmě mnohem výhodnější a přesnější pouţívat „přirozené“ fotky kohokoliv, kde vlasy odpovídají 
somatotypu apod., ale nejsem schopen sehnat tolik fotek „ze ţivota“ a u kaţdé mít souhlas se zveřejněním atd.  
 
 
 

Pohledová typologie (PT) – aneb Genetika trochu 
jinak 
 

                                     Teoretická část 
 
Pohledová diagnostika je (kombinace) způsob jak posouzením vnějších znaků člověka (a na 
základě znalostí určitých vztahů v těle a případně spolu se znalostí jeho problémů) určit 
pravděpodobný zdroj jeho projevených problémů. PT patří do kategorie nevědeckých 
diagnostik, i kdyţ splňuje určité aspekty vědeckosti, protoţe je opakovatelná, a v mezích 
pravdivosti je velmi zajímavá, neboť více neţ 80% znaků je skutečně pravdivých. Patří ovšem 
do stejné kategorie jako je orientální diagnostika nebo tzv. fyzioscanner  - je to stejná kategorie 
popisování téhoţ tzn. vzniku problémů, nemocí apod. ale tento princip je ze všech těchto 
principů nejjednodušší. PT je velmi blízká tzv. orientální diagnostice – v podstatě jsem se k ní 
dostal tak, ţe jsem napřed studoval orientální diagnostiku. Ale začal jsem do té diagnostiky 
„vrtat“ – vadily mi tam takové ty věci netechnického charakteru, protoţe oblasti právě těch 
duchovností nebo nemateriálních věcí jako energie, jin jang apod. jsou vţdycky napadnutelné. 
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Navíc jsem to upravil na poměry tady u nás (tzv. západní svět) a tím z toho vznikl naprosto 
technický vztah (technická moţnost) popisu vývoje zdravotního stavu nebo daností, které jsou 
člověku dány uţ v oblasti genetiky a které se projevují např. barvou a tvarem vlasů, 
somatotypem apod. Navíc na rozdíl od orientální diagnostiky já uznávám pouze destruktivní 
směry, tzn. ţe např. u orgánové růţice (viz dále) sleduji pouze jednosměrnost – tj. pouze 
vzájemně negativní vlivy, které u člověka určují vývoj zdravotního stavu v čase. PT je určena 
k určování diagnostiky (tj. co nejobecnější příčiny vztahů v těle) a ne diagnózy (určení nemoci).  
Nyní vysvětlím rozdíl mezi těmi dvěma pojmy: 
Diagnóza je v podstatě medicínská záleţitost. Je to pojmenování konkrétních nemocí 
lékařským názvem, který vznikl jako souhrnné pojmenování výsledků několika vědeckých 
diagnostik (EEG, EKG, krevní i jiné testy apod.) Zásadně neuznávám, pokud léčitel stanovuje 
diagnózu. Jestliţe někdo řekne, ţe máte zánět močového měchýře, a nebudete mít laboratorně 
prokázány prvky vymezující tuto diagnózu, tak v podstatě to není zánět moč. měchýře, nebo 
moč. cest, protoţe zánětem moč. cest je pojmenován souhrnný výsledek laboratorních testů. 
Diagnóza je tedy určení (pojmenování) nemoci v mezích, které určuje medicína. 
Diagnostika je naproti tomu určení principů nemoci, nebo vztahů v těle, které ukazují na to, ţe, 
je-li nějaká nemoc, potom je pravděpodobně určitá část těla  - třeba i jiná, neţ kde se nemoc 
projevuje – nějakým způsobem nesprávná. Nejde tedy o to, „co“ tomu člověku je, ale o to „kde“ 
mu to je. Nejde ani o intenzitu nebo nebezpečnost – jestli např. někdo bude mít problém v 
kyčelním kloubu tak v 80% případů se jedná o projev nekvality jater – neříkám ale, ţe má 
nemocná játra, protoţe tento problém jater nemusí být projeven medicínsky. A je jedno, jestli je 
to problém jater vrozený nebo získaný. Pomineme samozřejmě úrazy a násilné změny. Ale s 
pomocí pohledová typologie – vztahů, které jsou známy jako technicky popsatelné vztahy 
v rámci tohoto systému diagnostiky - a v rámci diskuse s pacientem  se dá definovat jestli jeho 
problém patří do kategorie toho „co mu geneticky patří“, a nebo jestli je to problém, který nemá 
souvislost s jeho geneticky daným směrem vývoje zdraví a tudíţ je ten zdroj problémů např. 
„zvenku“ (např. mnohaletá práce v dolech). Jde ale (většinou) pouze o místa projevů – ne o typ 
problému. Problém tzv. orientální diagnostiky (OD) nebo fyzioscanneru je v tom, ţe je to 
hrozně obsáhlé – a to je to, co mi vadilo na OD kdyţ jsem se jí věnoval – neboť záhy zjistíte, ţe 
knihy o nich jsou velmi rozsáhlé a zabývají se potřebou rozlišování neuvěřitelné mnoţství 
malých detailů a nuancí – podobně jako např. v akupunktuře, kde přesnost a účinnost vpichu 
záleţí často na méně neţ milimetrech. Ale ve skutečnosti popisují stále totéţ – kdyţ např. 
vezmeme vnější kotník, tak z hlediska PT je to místo projevů vlivu slinivky, ale z hlediska OD 
apod. je nutné rozlišovat přesné umístění projevů a podle toho stanovit diagnózu. Podle mě je 
to ale zbytečné, protoţe jak jsem říkal, záleţí na místě problému všeobecně. Z hlediska 
medicíny a jejích metod léčení je potřeba určit přesnou diagnózu, ale z hlediska určení zdroje 
problému alternativní metodou stačí obecná znalost. Takţe tento princip PT je nejjednodušší 
způsob určení zdroje problému nebo nalezení vzájemností v těle.  
 
 
Nejdříve tedy základní charakteristika PT  
Jak jsem říkal, je základ podobný s OD tzn. také vycházím z poznání (předpokladu), ţe tělu 
vládne 5 tzv. hlavních orgánů – SRDCE, PLÍCE, JÁTRA, SLINIVKA  A LEDVINY. Toto 
konstatování jsem převzal jako axióm, protoţe tísiciletá pozorování přede mnou a také moje 
dvacetiletá porovnávání tento poznatek potvrzují. Tyto orgány jsou „plnohmotové“ (jejich tkáň 
připomíná houbu) a prakticky nenahraditelné. Kaţdý z těchto pěti hlavních orgánů je „chráněn“ 
nějakým dutým („trubkovitým“) orgánem. Vazby, ze kterých vycházím jsou: Vedle logicky 
známých vazeb JÁTRA – ţlučník, SLINIVKA – ţaludek, LEDVINY – močový měchýř existují 
také poměrně nelogické (ale prokazatelné) vazby: PLÍCE – tlusté střevo a SRDCE – tenké 
střevo (a slezina). Z uvedených vazeb mj. také vyplývá, ţe častým zdrojem průjmů můţe být 
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srdce a chronické zácpy, ţe jsou často projevem nedokonalých plic. Platí tedy, ţe stav 
ochranného orgánu je obrazem kvality hlavního orgánu a je moţné konstatovat, ţe kaţdý jiný 
neţ hlavní orgán a kaţdá jednotlivá část těla je projevem kvality (nekvality) některého hlavního 
orgánu. 
 
Základní princip pěti hlavních orgánů jsem přijal jako axiom (základ platný bez dokazování), 
protoţe je prokázán tisíciletou tradicí medicíny dálněvýchodních národů. Kaţdému tělu obvykle 
„vládne“ jeden z těchto 5 orgánů a já tuto nadvládu nazývám dominantní orgán. Dominance 
takového orgánu je obvykle genetická a od samého počátku vývoje kaţdého jedince určuje 
vývoj barvy vlasů, somatotytu atd. Podle vnějších projevů dominantního orgánu (vlasy, 
somatotyp apod.)  je moţné rozdělit lidi do pěti charakteristických kategorií – na typy srdcové 
(srdcaře - dominantní je srdce), typy plícové (plícaře), typy játrové (játraře), typy slinivkové 
(slinivkáře) a typy ledvinové (ledvináře).  
 
Navíc jsem ještě pouţil české slovo „popelnice“ pro vše ostatní v těle neţ je těch 5 hlavních 
orgánů a jejich ochránců. Tzn., ţe kaţdý bod těla včetně mozku (a jeho jednotlivých částí) je 
podřízen obvykle jednomu z těchto 5 hlavních orgánů. Zdůrazňuji, ţe podle mě mozek není 
nadřazen těmto orgánům, ale vyvíjí se s chybami určenými právě uţ v genetice ve vztahu 
k těmto orgánům, jejichţ dominanci člověk podědí po rodičích. Tyto „popelnice“ mají takový 
zajímavý princip – proto jim vlastně říkám popelnice – protoţe jsou to místa, která se zaplňují 
(lidově řečeno bolí a postupně se zhoršují) tím, ţe jim nadřazený hlavní orgán má nějaký 
problém a „upouští páru“ toho problému jako z papiňáku do určitých (daných) míst těla. Ta se 
postupně zaplňují, začnou bolet... - a potom jsou dvě varianty: buď bolí tak, aţ je potřeba zákrok 
lékaře nebo ta bolest odezní -  ale po čase se objeví bolest jinde. A Vy si řeknete: „To je 
bezvadný, ţe mně to přestalo a teď uţ mě jenom bolí tady to něco jiného“. Například střední 
ucho je jednou z popelnic plic (dýchacího ústrojí). Mnoho dětí má problémy se středním uchem, 
které postupně odezní (nebo jsou vyléčeny) a všichni si oddechnou. Jenomţe problém 
středního ucha signalizuje, ţe je zde nějaký problém (vrozený) v dýchacích cestách. A za 
nějaký čas se ozvou bolesti ramen nebo akné nebo zácpa... nebo jakákoliv jiná „popelnice“ plic. 
Jakmile se ale tato popelnice naplní, tak se uzavře a buď se přestane projevovat („vyléčený“ 
zánět středního ucha) nebo se časem projeví jako chronický problém. Znalost umístění alespoň 
základních popelnic v těle také umoţňuje zdůvodnit např. problematické hojení  problémů 
v daném místě – např. u játraře (tedy člověka s dominancí jater – jak se pozná dominance 
vysvětlím později) se budou mnohem hůře hojit problémy kyčelních kloubů, protoţe kyčelní 
klouby jsou „popelnicí“ jater. Samozřejmě to „funguje“ i obráceně – játrařům se rychleji 
opotřebovávají kyčelní klouby. 
 
Dá se říct, ţe čím více „popelnic“ se během ţivota ozve, tím je lepší obranný systém těla 
(imunita?). Jinak řečeno – pokud má nějaké dítě problémy s jakýmkoliv hlavním orgánem uţ 
v raném věku, znamená to, ţe jeho tělo nemá schopnost chránit tento orgán.  
Takţe to, co samo odezní (pokud se nejedná o akutní stav jako např. chřipka), je obvykle 
předzvěstí dalšího problému, který se můţe objevit za rok nebo i déle. Na základě znalostí PT 
je moţno nejen posoudit mnoţinu moţných problémů, patřících tomu kterému hlavnímu orgánu, 
ale někdy i skoro přesně odhadnout, kde se problém objeví. Některé mnoţiny problémů jsou 
obecně známé – např. těţký diabetik (příčinou diabetes je slinivka) můţe předpokládat některé 
z této mnoţiny problémů: selhání ledvin, problémy srdce, vysoký tlak, bércové vředy, vysoký 
nitrooční tlak aţ zelený zákal, ţaludeční problémy atd. Přitom obvykle problémy močových cest 
předcházejí problémům srdce (posloupnost vysvětlím později) 
Také je důleţité vědět, ţe tato diagnostika můţe vysvětlit, proč něco bylo nebo je, ale nemůţe 
určit, ţe něco bude. Pokud jsem výše uvedl, ţe kyčelní klouby jsou projevem problémů jater 
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neznamená to, ţe kaţdý, kdo má problémy s játry, bude mít problém s kyčelními klouby. Stejně 
tak ale platí, ţe kyčelní kloub (pomineme-li zranění) je projevem problémů jater, i kdyţ jsou játra 
z hlediska lékařských vyšetření v pořádku... 
…. Tohle se špatně vysvětluje, ale jde v podstatě o to, ţe hlavní orgán můţe být z lékařského 
hlediska zcela zdravý, ale můţe mít např. špatnou velikost, nebo tvar – prostě špatně něco, co 
nejde objektivně posoudit, protoţe např. nikdo neví, jaká je pro toho kterého člověka správná 
velikost např. jater, nebo i nohy, protoţe „velikost“ je v podstatě relativní pojem. Kdyţ tedy víme 
(konstatujeme, ţe víme) ţe je nějaký problém od jater tak můţeme říct „ano, je to od jater“,  ale 
obráceně to prokázat nejde. Není vědecký způsob, jak zaklepat na játra a  říct, ten člověk musí 
mít špatná játra, protoţe má problém v kyčelním kloubu. Ten princip jsem našel tak, ţe jsem 
statisticky vyhodnocoval stovky (určitě více neţ tisíc) diagnostik a oficiálních diagnóz a na 
základě znalosti konstatovaných vazeb (prostě vím, ţe to tak je) jsem si statisticky odškrtával, 
kdy to sedí a kdy ne. Tím vznikl takový komplex tohoto všeho dohromady – vzhled, subjektivní 
problémy, genetika (anamnéza) apod. Bohuţel první krok – tj. „jak to vím“ – nelze prokázat, a 
proto tomu říkám nevědecká diagnostika, i kdyţ je víceméně pravdivá a obecně platná. Teprve 
člověk, který se jí naučí vyuţívat postupně nejen pozná její pravdivost, ale objeví i další vazby 
podle oboru, kterému se věnuje. 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Praktická část 
V této části uvádím ztechnizované poznatky vlastní i převzaté z nauky nazývané „orientální 
diagnostika“. Říkám tomu technický přehled, protoţe pouze vyjmenovávám jednotlivé poznatky 
a vztahy. Pokud se odvolávám na  principy orientální diagnostiky (OD), potom jsem tyto převzal 
(a následně třeba i změnil) z knihy „Orientální diagnostika“ od autora Michia Kushiho, ale teprve 
následná práce s těmito poznatky je to, čemu říkám „Pohledová diagnostika“. Orgánovou růţici, 
orgánové hodiny a dráhy vlivu ve svých principech povaţuji za axiom. Kdo je chce prověřovat, 
musí nastudovat knihy zabývající se východními filozofiemi a diagnostikami.  
 
 

Orgánová růžice 
 

Tento obrázek ukazuje graficky vztahy mezi jednotlivými hlavními (a vedlejšími) orgány. Kaţdý 
jeden hlavní orgán ovlivňuje negativně další dva hlavní orgány (viz šipky). Tedy např. oslabené 
srdce se může projevit jak problémy svého „ochránce“ (tenkého střeva), tak problémy slinivky 
(žaludku) nebo plic (tlustého střeva) 
 
 

                                       
                                             
 
SRDCE  tedy ovlivňuje funkci plic a slinivky (a příslušných „ochránců“) 
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PLÍCE  ovlivňují funkci jater a ledvin 
JÁTRA  ovlivňují funkci slinivky a srdce 
SLINIVKA  ovlivňuje funkci ledvin a plic 
LEDVINY  ovlivňují funkci srdce a jater 
 
Přestoţe pouţívám princip pěti hlavních orgánů ve shodě s OD není princip vyuţití orgánové 
růţice totoţný s principem pouţívaným OD (na rozdíl od OD já počítám pouze s negativním 
vlivem).  
Opakovaně jsem se setkal s tím, že pokud je prokazatelná negativní vazba v obráceném směru (např. typicky 
jaterní typ podle vlasů – viz níže - má nemocné ledviny), potom se dá předpokládat autoimunitní problém (tělo se 
chová obráceně než by mělo) 

Tato orgánová růţice popisuje vztahy mezi hlavními orgány. Jak jsem uţ říkal, těmito orgány 
jsou SRDCE, PLÍCE, JÁTRA, SLINIVKA A LEDVINY a já je budu dále pouţívat jako symboly 
všeho, co jim patří. Řeknu-li např. LEDVINY myslím tím celé močové cesty apod.. Kaţdý hlavní 
orgán ovlivňuje negativně (protoţe já v tomto systému uznávám pouze negativní vztahy) další 
dva orgány – např. srdce ovlivňuje plíce a slinivku atd. Uţ toto samo o sobě v kombinaci se 
znalostí vyhodnocení somatotypu a vlasů (viz později) je obrovská věc. Prostě vztahy těchto 
orgánů se projevují jako hlavní tvůrci somatotypu a vlasů. Kaţdý hlavní – houbovitý -  orgán má 
svého ochránce, coţ je nějaký jeden dutý orgán. Plíce mají tl. střevo ….. atd. Výjimkou je srdce, 
které má ochránce dva – tenké střevo a slezinu (navíc slezina není dutý orgán) – vysvětlení 
bude za chvíli u orgánových hodin. Je-li tedy např. problém na močovém měchýři – a nejedná 
se o akutní problém např. prochlazení – potom je to signálem, ţe něco není v pořádku 
s ledvinami, jakoţto hlavním orgánem. Za zdůraznění stojí vztah srdce - tenké střevo a plíce - 
tlusté střevo. Ale moţná jste si také všimli, ţe kuřáci mají často zácpu nebo rakovinu tl. střeva a 
lidé přepracovaní nebo vystresovaní (srdce) mají často průjem. Jednotlivé popelnice se nedají 
v této růţici popsat, protoţe jich je obrovské mnoţství – je to vlastně celý zbytek těla včetně 
mozku (jak jsem jiţ dříve říkal), ale k těm nejzajímavějším se ještě dostaneme. Takţe po určení 
základního orgánu podle vzhledu a subjektivních i objektivních problémů člověka je vše ostatní 
uţ „pouze“ doplňujícím faktorem. Nejdůleţitější v této diagnostice je určení (geneticky) daného 
hlavního orgánu a směru jeho vlivu podle růţice. Přitom je potřeba počítat s tím ţe vzhled 
člověka se můţe během ţivota měnit (ale u většiny ne), ale většinou ten kdo je např. srdcař 
v mládí jím zůstane i ve stáří. Ale jsou lidé, kteří třeba z nějakého důvodu např. větších 
dlouhodobých zdravotních problémů nebo vlivem dlouhodobé léčby začnou postupně měnit 
svou vizáţ ve smyslu toho orgánu, který u nich získává svým dlouhodobým vlivem nadvládu. 
Geneticky daný hlavní orgán – já mu říkám dominantní orgán – je sice vládce toho organizmu 
a ta dominance u většiny lidí zůstává po celý ţivot, ale např. kdyţ je někdo léčen dlouhodobě 
léky ovlivňujícími kvalitu ledvin, tak mu začnou vypadávat vlasy, protoţe dojde vlivem této léčby 
k dlouhodobému negativnímu vlivu na ledviny (a i jejich případnému poškození) – a nekvalita 
močových cest je obvyklou příčinou vypadávání vlasů. Tím získá dotyčný nemocný vnější 
vzhledové prvky ledvináře. Jestliţe budou poškozeny ledviny tak u většiny lidí dojde mimo 
vypadávání vlasů také k nárůstu hmotnosti, takţe se můţe stát, ţe ten člověk se vzhledově 
změní – ale je to spíše pouze malé procento. Samozřejmě můţe být zejména u ţen zavádějící 
také barva vlasů, protoţe i barva hraje významnou roli v určování typu člověka podle PD. Proto 
je nutné znát přírodní barvu vlasů nebo původní barvu (u starých  lidí).  
 
 
            Biologické (orgánové) hodiny 
 
I z OD je známo, ţe existují tzv. biologické hodiny. Ony nemají moc velký význam z hlediska 
potřeb PD, ale jsou zajímavým doplňujícím prvkem pro určení zdroje problému. Skutečně kaţdá 
denní hodina souvisí s nějakým hlavním orgánem a má-li někdo opakovaně nějaké problémy 
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v určitou denní dobu, potom právě orgánové hodiny jsou nejrychlejším odhadem příčiny. Toto 
má sice význam spíše ve smyslu odhadnutí zdroje akutních problémů, ale velmi často se čas 
projevení shoduje i s ostatními znaky PD a tím s genetickou daností.  
 
Tělo kaţdého z nás je během čtyřiadvaceti hodin vţdy ve čtyřhodinových cyklech podřízeno 
dominanci některého z hlavních orgánů (srdci dvakrát). Jsou to časy, ve kterých se nejvíce 
projevují problému v tom čase vládnoucího orgánu 
 
          čas                       vládnoucí orgán                      
od 07 do 11 hod.      SLINIVKA (ţaludek)          
od 11 do 15 hod.      SRDCE (tenké střevo)        
od 15 do 19 hod.      LEDVINY (moč. měchýř)   
od 19 do 23 hod.      SRDCE (slezina i tenké střevo)               
od 23 do 03 hod.      JÁTRA (ţlučník)              
od 03 do 07 hod.      PLÍCE (tlusté střevo)      
 
Další časté projevy „funkčnosti“ orgánových hodin:  

 Nejvíce ţlučníkových záchvatů je kolem půlnoci (toto jsem pouze četl – nemohu prokázat 
vlastní statistikou).  

 Nejvíce deprese přepadají večer stejně jako největší problémy mají večer lidé 
přepracovaní.  

 V poledne i večer v době vlády srdce má mnoho lidí potřebu si na chvíli zdřímnout z 
pocitu únavy 

 Kuřáci mají problémy se stolicí především ráno (plíce – tl. střevo). Silní kuřáci se budí 
kolem 3. hodiny ráno (začátek vlády tj. poţadavku zvýšené aktivity  plic) a mají potřebu si 
zapálit.  

 Časté pocity vyčerpanosti v době kolem oběda (srdce).  

 Při angínách (ledviny jsou zdrojem angíny) bývá nejhůře odpoledne, ale při chřipkách 
nad ránem (plíce).  

 je rozdíl, jestli někdo řekne, ţe špatně večer usíná (játra), ale po půlnoci usne nebo kdyţ 
řekne, ţe sice usne, ale kolem 3. ráno se probudí (plíce) 

 Ranní nevolnosti v době vlády slinivky a ţaludku (neschopnost snídat) 

 Průjmy nebo nevolnosti po fyzické vyčerpanosti (srdce do slinivky – zvracení, srdce do 
tenkého střeva – průjmy) 

a mnoho dalších 
 
 

           Základní dráhy projevů hlavních orgánů (nejčastější „popelnice“) 
 
Jsou to dráhy vlivu popsané v knihách o OD a zde je jejich nejjednodušší popis, který stačí znát 
pro potřeby PD: 
 
nejdříve stručně: 
SRDCE – od spodní hrany lopatky přes podpaţí do malíčku ruky 
PLÍCE – od klíční kosti přes rameno do palce ruky 
JÁTRA – od kyčelního kloubu přes vnitřní stehno a kotník do palce nohy 
SLINIVKA – vnější a přední strana nohy do palce nohy (tedy konec stejně jako játra) 
LEDVINY – od malíčku nohy přes celou zadní stranu těla a týl a přes  temeno hlavy do víček 
očí. 
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a teď podrobněji: 
SRDCE – jde ze střední části hrudní páteře (konkrétní čísla obratlů páteře – viz další text) pod lopatkou do 
ramenní jamky a vnitřním loktem do malíkové hrany, malíčku, prsteníku a prostředníku (připaţte a 

dotkněte se malíčkem ruky stehna – vidíte, ţe malíková strana končí v podpaţí). Vládne také kvalitě cév  
PLÍCE - mají dráhu projevů od horní části hrudní páteře (přesněji viz dále) přes klíční kost do 
horní části ramen, vnějším loktem do palce a ukazováku ruky.  
Pokud tedy někomu např. trne palec ruky a doktor řekne ţe je to od páteře, potom má pravdu, 
ale je to od té části páteře, která patří plícím (1. – 4. obratel hrudní páteře) a většinou se bude 
jednat o hnědovlasého člověka (viz kapitola o vlasech). Mimochodem – plíce přes ledviny 
ovlivňují funkčnost pohlavních orgánů. 
JÁTRA - vedou od hrudní páteře do napojení bederní páteře na kost kříţovou, dále přes Si 
klouby (dvě malé jamky na zádech v oblasti napojení pánve na kost kříţovou) a jdou přímo do 
kyčelního kloubu, kde vyvolávají ostrou pichlavou bolest a potom jdou do vnitřního kolene a 
dále přes vnitřní kotník do  palce na noze. Mimo tuto dráhu „vládnou“ příčně pruhovanému 
svalstvu (kvalitě) a mnoha nervovým vláknům a míše. 
SLINIVKA - má podobnou trasu jako játra, ale jde přední a vnější stranou nohy přes vnější 
kotník a nárt také do palce nohy. Mimo tyto dráhy je vládcem imunitního systému a krvetvorby  
LEDVINY – jsou nejhezčí, protoţe prakticky řeknete-li cokoliv ţe je od ledvin – kromě rukou – 
tak se nemůţete skoro splést. Vedou od malíčku nohy přes patu (ale problémy paty a Achillovy šlachy 

mohou být i projevy srdce!), zadní stranou nohou přes hýţdě podél celé páteře (svalstvo) přes krk, 
zátylek, vrchol hlavy aţ do očních víček. Protoţe ledviny jsou vládcem vody, je nejčastějším 
projevem otok v popsaných místech. 
 
Toto byly konkrétní čarou propojitelné body vlivů. Jsou ale ještě mnohá jiná samostatně stojící 
místa v těle, která jsou projevem konkrétních dominantních orgánů. Tato místa postupně popíšu 
v dalším textu. 
 
 
 
A nyní již k projevům  orgánů v jednotlivých místech těla. 
 
Páteř 
Abych přímo navázal na předchozí text, začnu páteří: 
 

 krční páteř  1. – 4. obratel LEDVINY (tedy: problémy v těchto obratlích jsou vyvolány nekvalitou ledvin) 

                  5. – 7. nelze přesně definovat, protoţe v tomto místě se kříţí mnoho vlivů 
 

 hrudní  1. – 4. obratel PLÍCE 
            5. – 7.            SRDCE 
            8. – 9.            JÁTRA 
          10. – 12.          SLINIVKA 
 

 bederní 1. – 5. obratel LEDVINY 
 
Bederní páteř je celá ledvinová, ale 4. a 5. obratel je výrazně ještě oslabován kvalitou střev 
(zejména uvolněnost plotýnek).  
Na problémech Si kloubů (napojení pánve na kost kříţovou) se sice podílí játra a ledviny, ale 
hlavní příčina bolestí v těchto místech je obvykle tzv. „křivá pánev“ – tedy pánev není kolmá 
k páteři, protoţe většinou stojíme na jedné noze nebo sedíme s koleny od sebe a tak se pánev 
„propadá“. 



8 

 

 
Hlava (mimo vlasy, které jsou samostatnou „poloţkou“ a budu se jim věnovat aţ na konci této kapitoly) 
 
Přestoţe zásadně určuji problémy pouze jako vlivy hlavních orgánů, udělám u obličeje výjimku 
a uvedu v některých případech obvykle uváděné vlivy niţších orgánů, protoţe se jedná o 

jednoznačně charakterizované větší plochy: 

•  čelo:   vysoké – ledviny 
              vrásčité – střeva (hlavně tlusté střevo) 
              vrásky mezi očima – játra 
 
•  kvalita víček a vaky pod očima – ledviny 
                tmavé kruhy pod očima (kolem očí) - srdce  
 
•  oči:  Zejména spojivky, pálení očí, zrakové nervy, šedý zákal nebo ţluté bělmo – játra 
           Oční pozadí (hlavně sítnice), vyšší nitrooční tlak (pokud není způsobený ucpáním   
           kanálků) a zelený zákal - slinivka 
             
•  nos:  špička – srdce 
            ostatní vnější části – plíce 
             uzký a špičatý nos – slinivka 
             čím širší nos (u „nozder“) tím více vliv ledvin 
 
•  tváře:   akné - plíce 
               červené tváře (často se ţilkama) – srdce 
 
•  rty:    horní ret – trávící ústrojí 
            spodní ret – tlusté střevo 
 
•  brada:    pokud je část od štěrbiny rtů ke spodní hraně brady výrazně větší neţ část od  
                  štěrbiny ke hraně nosu – plíce (zde ale musím říct, ţe tato plicní oblast brady je   
                  přímo obrazem tlustého střeva, které je „ochráncem“ plic) 
 
•  zuby (odzadu) – Prakticky kaţdý zub patří nějakému orgánu – a je jedno, jestli je to horní 
            nebo dolní nebo vpravo nebo vlevo. 
 
                  8 – vliv srdce,  
             7 - 6 - vliv plic 
             5 - 4 - vliv slinivky 
                  3 - vliv jater 
            2 – 1 - vliv ledvin 
           K zubům patří také problémy dásní a vypadávání zubů – oboje je obrazem nekvality 
ledvin (např. paradentóza) – tedy chyby dlouhodobé, postupně „nahlodávající“ předurčené 
místo. Mluvíme zde o vývoji problémů v čase (obvykle jiţ od narození nebo také hodně 
dlouhodobým uţíváním léků nabourávajících ledviny – např. některá psychofarmaka).   
 
•  jazyk – přední polovina (hlavně, kdyţ pálí nebo bolí špička) – srdce 
                 
•  mandle - krční mandle – játra,  
                  nosní mandle – plíce 
                  jazykové mandle – ledviny 
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 hlasivky – játra, 
 

Krk a trup (mimo páteř) 
Štítná ţláza patří slinivce.  
A stejně jako u obličejové kůţe, patří projevy „nečisté kůţe“ (akné) horní poloviny trupu plícím.  
Zvětšený (uvolněný) podbřišek signalizuje problémy ledvin (močových cest). 
U ţen větší prsa (pomineme-li implantáty) jsou projevem ledvin 
 
Nohy 
 Měkké „rozteklé“ hýţdě a široká pánev patří ledvinám. Stejně jako „květáková“ stehna 
(celulitida). Ledviny zkracují nohy 
Otevřené rány spodní části nohou (bércové vředy) patří slinivce. Slinivka prodluţuje nohy 
Křečové ţíly jsou obrazem jater  
bolesti kolen jsou obvykle od ledvin stejně jako vybočené nebo deformované malíčky nohou. 
Palce nohou patří trávícímu ústrojí.  
Problémy Achillovy šlachy a některé problémy paty (ostruhy) jsou projevem srdce. Srdce 
prodluţuje nohy 
 
 
 
Hlava 
(V této kapitole zatím úmyslně pomíjím tvar a barvu vlasů vlasy, kterým budu věnovat později 
samostatnou část.) 
Uši jsou pod vlivem plic (střední ucho) a ledvin (vnitřní ucho + sluch).  
Kůţe čela je obrazem plic – vrásčité čelo mají obvykle silní kuřáci.  
 
Mozek: čelní lalok – ledviny 
            spánkový lalok – játra a slinivka (tedy trávící ústrojí) 
            temenní lalok – srdce 
            týlní lalok + mozeček - játra 
    
 
Také vypadávání vlasů  (především u muţů) ukazuje na kvalitu jednotlivých orgánů:  
Kolečko vzadu nahoře jsou játra.  
Kouty ve vlasech jsou plíce.  
„Utíkající“ čelo jsou močové cesty a vrchol hlavy bez vlasů je srdce.  
Nejčastěji uvidíte muţe, kterým „utíkají“ vlasy odpředu dozadu a princip vypadávání je nejčastěji 
takový, ţe napřed začnou vlasy ubývat nad čelem, potom se udělá játrové kolečko vzadu a 
nakonec se vše propojí přes vrcholek hlavy. Kdyţ se podíváte na orgánovou růţici, vidíte celou 
logiku tohoto postupu vypadávání vlasů (ledviny, játra, srdce). Pokud je vypadávání vlasů 
způsobeno nějakou léčbou (např. chemoterapie) nemá vypadávání vlasů tuto posloupnost, ale 
vlasy vypadávají „chaoticky“. Je jedno, co je důvodem vypadávání vlasů (ale i ochlupení!) 
z hlediska medicíny (zánět, ekzém ve vlasech atd.) ale základním principem tohoto jevu je 
obvykle nějaká nesprávnost ledvin (močových cest). 
Ale zpět k projevům orgánů na a ve hlavě:  
Zrakový nerv i zrakové centrum jsou podřízeny kvalitě jater. Stejně tak spojivky - proto je např. 
zánět spojivek (chronický! – ne akutní) projevem jater. Také oční čočka – z toho plyne, ţe šedý 
zákal je obrazem sniţující se kvality jater.  
Sítnice očí a nitrooční tlak (proto i zelený zákal) jsou pod vlivem slinivky (např. diabetici mají 
často zelený zákal nebo problémy sítnice).  
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Víčka jsou pod vlivem ledvin (hlavně otoky), ale hrany víček jsou často projevem slinivky (např. 
tzv. ječná zrna na okraji víček).  
Povrch kůţe na tvářích jsou plíce (např. trudovitost a jiné projevy jakoby nečistoty kůţe), ale 
„vnitřní struktura kůţe“ tj. pokud jsou tváře (líce) vyhlazené a červené, případně ţilkovité, tak se 
jedná o projevy srdce.  
U rtů je dobré vědět, ţe spodní ret je projevem tlustého střeva (tj. plic). Trojklaný nerv je 
problém jater protoţe většina nervových vláken má nějakou vazbu na játra. 
 
 
Kvalita hlavních orgánů se také podílí na krevním tlaku – srdce a ledviny vyvolávají vyšší tlak a 
ostatní hlavní orgány tlak nízký.  
 
     Vypadá to, ţe je vše úplně jednoznačné, ale ve skutečnosti to tak není. Většina lidí totiţ není 
čistě „jednoorgánová“, ale spíše je kaţdý genotyp kombinací alespoň dvou hlavních orgánů a 
skutečné projevy záleţí také na momentální dominanci některého z orgánů, případně jejich 
součtu.  
Také je důleţité si uvědomit, ţe ve stáří, kdy postupně oslabují všechny orgány uţ vnější znaky 
nemusí odpovídat genotypu (tj. genetické danosti). Např. mnoho lidí má ve stáří šedý zákal, 
protoţe ve vyšším věku uţ slábnou játra prakticky kaţdému, většině muţů začnou vypadávat ve 
stáří vlasy - obvykle od čela dozadu (slábnoucí ledviny). 
Na druhé straně, pokud má malé dítě šedý zákal, je jasné ţe kvalita jeho jater odpovídá 
nekvalitě jater starého člověka. U většiny lidí je „čistý genotyp“ projevený skoro jednoznačně od 
zhruba 8 do 45 let. Před tímto obdobím jsou mnohé znaky neprojeveny a u starších lidí se jiţ 
projevují vnější projevy slábnoucích orgánů. Znalost zde popsaných vztahů, projevů a vazeb ale 
umoţňuje na základě vnějších znaků i popsaných subjektivních (příp. objektivních) problémů 
docela přesně vymezit, co patří do genotypu toho určitého člověka a co ne.  
 
Také extrémní povahové rysy a některé psychické problémy jsou projevem dominance 
některého hlavního orgánu. Tady ale musím zdůraznit jednu věc – stále mluvím o 
předpokladech daných např. genetikou. Kyčelní kloub je od jater - ale ne kaţdý játrař bude mít 
problémy s kyčelním kloubem. A proč to říkám? Protoţe jednotlivé orgány sice vymezují moţný 
směr vývoje extrémní psychické úchylky, ale to neznamená, ţe kaţdý člověk, kterému vládne 
určitý orgán, se musí projevovat extrémně.  
Tak tedy: játra vedou v extrémních případech k případné agresivitě (výbušnosti), slinivka se 
můţe při extrémním selhání projevit schizofrenií (ale také např. její umělé/vědomé oslabení 
vede k anorexii), srdce se vyznačuje depresivním strachem ze smrti, plíce způsobují deprese 
jiného typu (fobie) a ledviny maniodepresivní stavy - ale také sexuální úchylky – neboť jak jsem 
jiţ naznačil, ledviny také vládnou pohlavním orgánům -  (většina sexuálních deviantů má řidší 
vlasy nebo vysoké čelo). Znovu zdůrazňuji, ţe ne kaţdý ledvinář je deviant, ale pokud je někdo 
sexuální deviant, potom má obvykle ledvinářské znaky (řidší světlejší vlasy nebo ustupující 
čelo)!  
 
Znalec těchto všech vazeb, znaků apod. je schopen i podle popsaných projevů odhadnout 
vzhled a somatotyp člověka, kterého ještě ani neviděl.  
 
 

A nyní jiţ Vlasy 

 
Vlasy jsou velmi výrazným viditelným ukazatelem dlouhodobě dominantního orgánu. Jiţ jsem 
dříve řekl, ţe vypadávající vlasy ukazují na dominantní chybu některého z orgánů. Tentokrát ale 
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popíšu, jak poznat dominantní orgán podle zdravých vlasů.  Vlasy jsou – spolu se somatotypem 
– nejdůleţitějším prvkem projevenosti dominance některého orgánu. Jejich tvar, barva a kvalita 
prozrazují více, neţ co je člověk ochoten o sobě samotném říci. Proto uţ budu v dalším textu 
míchat dohromady vlasy a somatotyp.  
 
Takţe zase nejdříve obecně: 
 
pěšinka (cestička) ve vlasech: 
ostrou rovnou pěšinku – ať uţ na boku hlavy nebo nahoře uprostřed – mají často srdcové a 
slinivkové vlasy, které jsou obvykle zcela rovné 
Pěšinku nevytvořitelnou (nepoddajné vlasy) mají nejčastěji plícaři a často ledvináři – vlasy jsou 
obvykle vlnité a „bujná hříva“, 
Játraři mají vlasy tvrdé vlnité aţ kudrnaté. Pokud mají cestičku, potom se hned od ní zvedají do 
tvrdé vlny. 
 
Vztah mezi dominantním orgánem a barvou vlasů je tento: 
Srdce a játra barví vlasy tmavohnědě aţ černě. Pokud zešediví, tak mají výrazně stříbrnou 
barvu a jsou viditelně lesklé. „Srdeční“ vlasy mají sametový lesk. 
Plíce vytváří vlasy hnědé a nemají lesk. Pokud zešediví, tak mají šedou barvu bez lesku  
Ledviny ţluté (zlaté) a mají takový zvláštní lesk (pohádková Zlatovláska). U muţů nezešediví, 
protoţe ledviny způsobí vypadání vlasů. U ţen nemají popsatelný charakter (řekněme, ţe jsou 
bílé) 
Slinivka světlé (slámové) – mají sametový lesk a červené (rezavé). Světlé vlasy ve stáří 
výrazně zbělají. U silnějších muţů slinivkového typu do ledvin (obvykle mají diabetes) mají 
stařecké vlasy jasně bílou barvu a výraznou jasně viditelnou vlnu nad čelem. Takto zvláštně 
zvlněné vlasy mívají i ţeny.  
 
 
       
 
Vztah mezi orgánem a kvalitou vlasů: 
 
Srdce a slinivka vytváří většinou vlasy rovné, splývavé a jemné – i kdyţ je často lidé popisují 
jako „hřebíky“. (Rezavé jsou ale obvykle tvrdé a nerovné).   
Plíce vytváří vlasy vlnité, tvrdé, husté. Konečky vlasů se kroutí  
Ledvinové vlasy jsou většinou vlnité a kvalitní a mají větší objem. Nesplývají, ale tvoří vlasovou 
hmotu  
Játrové vlasy jsou kudrnaté, tvrdé a husté – jsou nerozcuchatelné.  
 
Zde popsané typy podle vlasů (pleší) jsou typy „čisté“, charakterizované jedním konkrétním 
dominantním orgánem. Existuje ale samozřejmě mnohem více typů vlasů, protoţe většina lidí 
nemá dominantní jeden samostatný orgán, ale dva aţ tři orgány. Těm se ale budu věnovat aţ 
v obrazové příloze, protoţe  je mohu pouze těţko rozlišit pouhým popisem.  
 
Nyní pouze pro zajímavost ukáţu na příkladech, jak se projeví součet vlivu dvou dominantních 
orgán, jejichţ vzájemnost je popsána v orgánové růţici: 

- rovné světlé vlasy jsou slinivkové, ale rovné hnědé vlasy s ostrou pěšinkou jsou „slinivka 
do plic“ (protoţe rovné vlasy dělá srdce nebo slinivka a hnědou barvu dělají plíce).  

- hnědé tvrdé kudrnaté vlasy jsou „plíce do jater“  
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- (u muţů) pleš přes půl hlavy, ale zbývající vlasy jsou černé rovné (nebo stříbrné) – to je 
stav „ledviny do srdce“ 

- (u muţů) pleš přes půl hlavy, ale zbývající vlasy jsou světlé a řídké a rovné – to je stav 
„slinivka do ledvin“ 

- u ţen – hnědé husté vlnité vlasy přebarvené na ţlutou (blond) – „plíce do ledvin“ 
- zvláštním případem jsou silné tvrdé rezavé zvlněné vlasy – podle barvy slinivka a podle 

vzhledu játra – jedná se o projev vlivu slinivky do jater! Orgánová růţice ale tento směr 
neukazuje! Znamená to, ţe slinivka nemá moţnost posunout své problémy po směru 
šipek. Slivka se chová jako Papinův hrnec (papiňák), kterému se ucpal pojistný ventil. A 
tak časem buď „bouchne“ a náhle se objeví ve zvětšené intenzitě problémy patřící 
slinivce (ţaludeční problémy, psychika, diabetes atd.) nebo si tělo můţe pomoci pouze 
obráceným směrem (do jater) a tento stav by se projevil jako autoimunitní (protisměrná) 
porucha.  

(Jak jsem jiţ uvedl, budu se těmto různým „směskám“ věnovat v obrazové příloze) 
 
Pokud si nejsem u přirozené (!) blondýny jistý, jestli je slinivkářka nebo ledvinářka, rozhoduje 
velikost prsou – slinivkářky mají malá prsa a ledvinářky viditelně větší - proto tolik modelek  
(obvykle slinivkářek) vyuţívá prsních implantátů  
 
Zajímavým způsobem se vlasy a dominantní orgán projektují do postavy (somatotypu) a 
charakterizují určité povahové rysy – rovné, přiléhavé vlasy jsou obvykle u těch, kdo mají 
vzpřímenou postavu (slinivka, srdce) a takoví lidé častěji nosí přesně padnoucí, přiléhavé 
oblečení a jdou obvykle přímo za svým cílem. Hnědé vlnité vlasy (plíce) jsou obvykle provázeny 
mírně nahrbenou postavou, volnějším často i vytahaným, oblečením a stejně tak volnější a 
flegmatičtější povahou. Tvrdé kudrnaté vlasy (hnědé – plíce do jater, nebo černé – játra) mají 
lidé, kteří jsou současně tvrdí vůči sobě a často i vůči okolí. Tyto typy mají raději dobře 
padnoucí obleky. 
 
              
 

  Vlasy a somatotyp podle dominantního orgán 

Srdcaři  
mají černé rovné vlasy, sametově lesklé jemné nebo naopak tvrdé hřebíky. Tento typ vlasů je 
spojen většinou se štíhlou drobnou postavou. To je dáno víceméně tím, ţe srdce vládne 
slinivce a slinivka (mimo směru do ledvin) vytváří úzkou pánev a drobnou postavu. Tento typ 
(ať uţ slinivkový nebo srdce do slinivky) má pánev uţší neţ ramena. Je to buď postava typu „I“ 
nebo typ „V“. Zatímco např. plíce do ledvin dělají postavu typu „A“ tj. pánev je širší neţ ramena. 
Šířka pánve je tedy jeden z nezaměnitelných a na první pohled viditelných znaků postavy. 
Jakmile tedy uvidíte někoho stát u vody v plavkách zezadu a bude mít takovou tu rozjetou 
pánev a celulitidu a široká stehna tak je to ledvinový typ – tj. ţe se dá předpokládat vznik 
problému nebo uţ problém v močových cestách.  
Ale vraťme se k srdci:  
dalším typem srdcaře je postava vysoká „suchá“, ostré lícní kosti a šlachovité svalstvo, výrazná 
ramena (tvarově) a vlasy jsou černé ale tvrdší a mírně nerovné aţ vlnité a mají větší objem neţ 
předchozí typ (týká se to i ţen). Povahově tento typ je generál. – vojenský typ. Srdcaři obou 
typů jsou vzpřímení a působí sebevědomě, ale vysoký typ srdcaře ještě navíc působí velitelsky 
a často i odměřeně. Především vysocí srdcaři mají spíše raději ţivé jednoznačné barvy – 
především černou, červenou a bílou (tohle se týká především ţen). Je to v souladu s tím, ţe 
mají větší sebevědomí neţ jiné typy a nebojí se, ţe se za nimi budou lidé otáčet. Přesněji 
řečeno: drobné srdcařky mají rády černou a vysoké větší barevnost – mají větší sebevědomí. 
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Černá barva vlasů obecně (protoţe černou mají i játraři – i kdyţ jinou kvalitu vlasů) je obvykle 
spojena se sebevědomím a určitou cílevědomostí. Čím vyšší srdcařka, tím šlachovitější 
svalstvo. Drobné srdcařky (častou jsou to modelky) postupně s věkem zkracují vlasy a přidávají 
do černé barvy červenou, takţe mají takovou fialovou barvu vlasů. Tu červenou si přidávají 
proto, ţe slinivka barví vlasy do bílé nebo do rezavé – říkám tomu, ţe srdce je černé a slinivka 
je červená nebo bílá (velmi světle slámová). Přidáním červené barvy ţena vlastně „říká“, ţe uţ 
jí pomalu slábne slinivka.  

Srdce ve směru do plic vytváří černé rovné vlasy ale s viditelnými kouty nebo husté „huňaté“ 
černé vlasy (národy Jiţní Ameriky – Peru, Bolívie atd.)) 
Muţi  srdcaři (jemné černé vlasy) často „chtějí být šéfem“ tj. udělají cokoliv, aby byli uctívání 
jako vůdcové - myslitelé. Jsou arogantnější a mstivější neţ jiné typy (např. Hitler). 
Zatím jsem mluvil pouze o štíhlých srdcařkách, ale jsou i ţeny s černými rovnými vlasy (nebo 
mírně vlnitými), které jsou silnější postavy. Obecně platí, ţe pokud má někdo širokou pánev, tak 
část dominance v jeho těle mají ledviny (protoţe ledviny vládnou vodě v těle). Potom říkám, ţe 
je to ledvinář do srdce. Ţeny tohoto typu obvykle nenosí dlouhé vlasy, ale mají je středně 
dlouhé a tvarově vlasy připomínají helmu. 
Všimněte si, ţe čarodějnice v pohádkách jsou skoro vţdy černovlasé a např. mnoho těch, kdo 
se v dnešní době zabývají magií, si barví vlasy na černo. Ve své podstatě to má říkat, ţe oni 
pracují s černými silami (tedy mají černé srdce – má to zvyšovat jejich respekt:-)) 
Z historických osobností byli srdcaři Hitler nebo třeba i Napoleon – ale u něj řídké vlasy a 
vysoké čelo ukazují na ledviny do srdce.  
Ze současných osobností jsou to např. Alan Alda, Alain Delon, Marek Eben,  Zora Jandová, 
Steven Seagal, Dáda Patrasová, Jiří Bartoška - a z historických postav např. Adolf Hitler a 
Napoleon 
 
srdcové typy podle vlasů: (úmyslně nepíšu „srdeční“ nebo „jaterní“ (atd.) typy, protože by to 
mohlo navozovat dojem nemocného srdce (jater atd.) – kdežto „srdcový, srdcařský (plícový, 
plícařský, atd.) typ“ znamená dominanci srdce (plic, atd.) při tvorbě vzhledu a případně 
zdravotního stavu) 
 
                                                                      

 
==================================================================== 
 
Plícaři  
jsou nejrozšířenější skupinou podle barvy vlasů v našich geografických podmínkách. Plíce barví 
vlasy do hněda (výjimečně do černa).  Vlasy typického „čistého“  plícaře jsou hnědé, husté, 
vlnité, tvrdé a těţko upravitelné. Drţí sice tvar, ale zejména konečky se různě kroutí, třepí apod. 
Zatímco ţeny jsou nejčastěji hnědovlasé slinivkářky (slinivka do plic), muţi jsou nejčastěji (v 
našich podmínkách) „čistí“ plícaři.  
V našich podmínkách je poměrně vzácný „jiţanský“ typ plíce do jater nebo srdce do plic tj. 
černé husté vlnité vlasy spojené s tmavší barvou pleti. Tyto typy jsou časté v jiţní Evropě 
(Španělsko, Itálie) příp. v jiţní Asii atd. (viz později v kapitole Rasová genetika) a vyznačují se 
silným kuřáctvím. U nás do této kategorie patří Romové s hustými tmavými vlnitými vlasy.  
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Obecně ale platí, ţe plícaři v našich podmínkách mají hnědé vlasy a také mají širší pánev neţ 
ramena (protoţe plíce vládnou především ledvinám). Pokud vládnou plíce játrům (tzv. plíce do 
jater) tak v našich geografických podmínkách má takový člověk vlasy hnědé a kudrnaté. Plícaři 
jsou spíše vytrvalci a více flegmatici neţ jiné typy. Neproţívají často extrémní emoce a ani je 
neumí dávat okázale najevo. Jsou to spíše takoví tahouni, podporující „toho vpředu“. Jsou více 
neţ ostatní typy schopni improvizovat a rychle reagovat na danou situaci. Netrvají na 
maličkostech (na rozdíl od játrařů a srdcařů) ani se hned nehroutí, kdyţ se jim něco nepovede 
(viz slinivkáři). Ze všech pěti dominantních orgánů jsou plícaři nejméně společensky (politicky) 
aktivní. Také v oblékání se projevuje určitá neupjatost – nosí volné a vytahané svetry, často 
působí neupraveně (protoţe je jim skoro jedno jak vypadají), nemají rádi košile nebo trička 
zasunuté do kalhot, protoţe to je určitý druh omezení volnosti apod. Najdete je také nejčastěji 
mezi bezdomovci na ulici, protoţe jim nevadí, ţe je tak lidé vidí. Mimochodem – všimněte si, ţe 
čím rovnější vlasy, tím (obvykle) přiléhavější (upjatější) oblečení. 
Typ plíce do jater (během ţivota tmavší husté tvrdé hnědé vlasy) bude ve stáří stříbrovlasý 
(šedovlasý) s nepoddajnými, neučesatelnými, „rozčepýřenými“ vlasy. Typ klasického plícaře 
bude ve stáří buď bělovlasý, ale s hustými tvrdými vlnitými vlasy – na rozdíl od slinivkáře, 
kterému vlasy také bělejí ale jsou jemné - nebo mu vlasy začnou postupně vypadávat (pokud by 
se jednalo o plíce - ledviny). Během ţivota plíce u muţů způsobují  tzv. kouty ve vlasech. Rozdíl 
mezi bílými vlasy plícaře a slinivkáře je také v tom, ţe bílé vlasy mívají (ve smyslu slinivky) 
především dlouhodobí diabetici, kteří mají kulatý (baculatý) obličej a jejich vlasy mají sametový 
lesk a jsou jemné (nevytvářejí „hřívu“), zatímco plicní bílé vlasy jsou velmi husté a vypadají jako 
lví hříva. 
Poznámka: 
Obecně je moţné říct, ţe v naší zeměpisné oblasti (zeměpisné šířce) převaţují vlasy hnědé tj. 
dominance nebo subdominance plic. Z toho důvodu se u nás objevují také častěji nemoci 
v místech vlivu plic – např. Ca tlustého střeva nebo prostaty (muţi) nebo děloţního čípku (ţeny) 
– prostata a děloha jsou další „popelnice“ pro plíce. Není to stravou, není kouřením, ale je to 
prostě tím, ţe jsme převáţně hnědovlasí (na rozdíl od světlovlasých seveřanů a černovlasých 
jiţanů). 
Ze známých osobností sem patří např. Bolek Polívka, Mel Gibson (ale z filmu Smrtonosná 
zbraň nebo Patriot), J.P.Belmondo, Jaroslav Hutka 
 
plícařské typy podle vlasů:  
                                                 

  
================================================================ 
 
Játraři   
dominance jater se projevuje především kudrnatěním vlasů  a vlastní játra barví vlasy do černa. 
Čím větší vliv jater, tím více jsou vlasy černé, tvrdé a kudrnaté. A přesně jako vlasy, taková je i 
povaha a přístup k ţivotu. Klasický játrař - muţ (tvrdé, husté tmavé vlnité vlasy s přesně 
zaříznutou pěšinkou – obvykle na krátko ostříhaný a často i s knírkem) je přirozený vůdce a 
„šéf“. Objeví-li se někde játrař ve skupině lidí, v krátké době ho zvolí za šéfa. Je nekompromisní 
a je tvrdý jak k sobě tak k podřízeným, kterých si ale dovede váţit a stará se o ně.  Je vţdy 
upravený, jedná přímočaře. Podřízeným zpočátku vadí, ale časem zjistí, ţe pod jeho vedením 
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vše jde správným směrem. Játrové vlasy (černé) postupně stříbrní, ale nikdy nevypadávají a i 
ve stáří působí takový člověk dominantně, i kdyţ mu vlasy trochu změknou a prořídnou. 
Všimněte si, ţe v amerických seriálech je vţdy starší úspěšný podnikatel (samozřejmě je to 
milionář) stříbřemodrovlasý s tvrdými upravenými vlasy – tedy typický játrař. Játraři jsou precizní 
lidé jak v práci, tak v osobním ţivotě i  v oblékání. Jsou vůči sobě tak tvrdí, ţe by se dalo říct, ţe 
si libují např. v bolestech a proto chodí k doktorovi „aţ je tam odnesou“. Jsou to lidé, jejichţ 
tvrdost je druhými delší dobu obdivována – proto se mohli dostat k moci takoví játraři jako Stalin 
nebo Gottwald (nebo Kadáfí). Častým charakteristickým znakem těchto „osobností“ je kouření 
(dýmka) a náklonnost k alkoholu. Protoţe játra „vládnou“ mj. také příčně pruhovanému svalstvu, 
mívají tyto typy obvykle tzv. „dobrou postavu“ (svalstvo). 
Ze známých osobností sem patří např. Sylvester Stalone, Patrick Duffy, legendární silák Franta 
Kocourek (plíce do jater), Angela Davis, Omar Sharif, atd. Obecně ale je v našich podmínkách 
játrařů poměrně málo 
 
játrařské typy podle vlasů:  
 

 
 
===================================================================================== 

 
Slinivka  
vytváří dva druhy vlasů - jednak vlasy stejného typu jako srdce (rovné, jemné) ale zbarvené 
jakoukoliv barvou jinou neţ černou (hodně tmavě hnědou), a dále vlasy barvy červené (rezavé). 
Tmavnutí světlých vlasů do hnědé způsobuje zvyšující se vliv plic (slinivka do plic) protoţe plíce 
barví vlasy nahnědo.  Takţe barva světlé slámy je čistě slinivkový typ a tyto vlasy postupně 
mění barvu přes ţlutou (ţlutá je vliv do ledvin) do hnědé (vliv do plic). Zvláštním typem 
slinivkářů je rezavá barva vlasů.  To je slinivka bez jakékoliv moţnosti vlivu jinam.  Pokud je 
totiţ nějaký orgán ve směru do jiného orgánu (např. srdce do slinivky apod.) potom je to vlastně 
směr odsunování problémů. Rezavé vlasy ale říkají, ţe slinivka tohoto člověka nemá kam 
„odfouknout“ a chová se jako parní kotel bez pojistných ventilů. Rezavé vlasy obvykle nejsou 
rovné a jemné, ale tvrdé a často i vlnité a husté. Dívky tohoto typu si hůře hledají partnery, 
protoţe obvykle upřednostňují svoji svobodu před nějakým závazkem. Chtějí si déle „uţívat 
ţivota a svobody“. Slinivkářky s rovnými jemnými vlasy jsou typy, které bych nazval „andělské“ 
tváře. Obvykle (alespoň v mládí) se jim vše daří, dobře se učí, jsou hezké, štíhlé (často 
modelky). Kdyţ se učí jazyky, tak raději hned dva nebo tři, kdyţ zkusí hudební nástroj, brzy 
budou hrát na dva atd. Jsou neobyčejně nadané a schopné a všichni kolem je obdivují a dávají 
svůj obdiv najevo. Na co sáhnou, to jim jde. Obrovský problém ale nastane, kdyţ něco chtějí a 
„ono to nejde“. Dochází k totálnímu kolapsu psychiky – anorexie, bulimie, schizofrenie. U muţů 
tyto kolapsy nejsou tak časté jako u ţen, ale schizofrenie je společná pro obě pohlaví. 
Zjednodušeně řečeno: drobná, štíhlá, rovnovlasá slinivkářka obvykle nedokáţe řešit (v mládí) 
prakticky ţádný problém a vynucuje si od okolí pozornost i za cenu psychického nátlaku 
(anorexie). Neumí bojovat – přesněji řečeno – pokud jim to jde a daří se, potom jsou to 
ukázkové bojovnice a ambiciózní lidé. Jakmile se projeví problém, svět se hroutí a ţivot ztrácí 
význam. Proto je nejvíce anorexiček ve věku 15 – 20 let – je to doba konfliktů a problémů ať uţ 
se jedná o milostné vztahy, studia nebo o vztahy rodičů a dětí. 
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Samozřejmě ty drobné rovnovlasé ať uţ slinivkářky nebo srdcařky - to jsou klasické modelky, 
které jsou od 14 let v modelingu. Málokdy uvidíte modelku (bělošku) kudrnatou nebo 
hnědovlasou s hustými, vlnitými vlasy tj. plícařku.  
Ještě je jeden typ slinivkářek – ty uvidíte často v košíkové – to jsou slinivkářky do plic – vysoké 
ţeny, které mají sice blond vlasy (nebo jsou světlehnědovlasé), nemají vlasy rovné ale mírně 
vlnité. Ale vţdy (stejně jako srdcařky) mají vlasy matně lesklé nebo bez lesku. Většina košíkářů 
bílé rasy pokud jsou vysocí, potom mají takový ten charakteristický předklon hlavy, kdy se 
jakoby shora dívali na svět, protoţe horní čtyři obratle  hrudní páteře patří plícím a tak se v nich 
projevuje deformace. 
Dosud jsem mluvil především o ţenách, protoţe muţů blonďáků s rovnými vlasy je u nás málo. 
Většina muţů (chlapců) slinivkářů je hnědovlasých – ale na rozdíl od plícařů jsou štíhlí a vysocí. 
Pokud mají rovné vlasy, potom o nich platí to, co jsem říkal o ţenách (tedy spíše o dívkách do 
20 let). Výraznou skupinou slinivkářů v naší oblasti jsou štíhlí, vyšší muţi s hnědými ne rovnými 
vlasy plicního typu (tj. slinivka do plic). Mají postavu buď typu „I“ (tj. pánev a ramena stejně 
široká) nebo typu „V“ (tj. ramena výrazně širší neţ pánev). Výška je obvykle přes 180cm. Často 
mají výrazný ohryzek. 
Obecně o slinivkářích platí, ţe nemluví o svých problémech. To je problém zejména u mládeţe 
tohoto typu (a především u kluků, protoţe holka se zhroutí „a je to vyřešený“, ale kluk to v sobě 
drţí). Tedy tito slinivkáři (především do plic) v sobě tak dlouho drţí problém, ţe to nakonec 
můţe skončit schizofrenií nebo sebevraţdou. Jeden z mála způsobů, jak přijít na to, jaký mají 
problém je, sledovat, co nejvíce chválí (toto platí zejména u dětí). Podstata je v tom, ţe tyto typy 
– protoţe neumí přiznat, ţe jim něco nejde např. ve škole - začnou vychvalovat právě ten 
předmět, který jim dělá problémy, aby tak odvedli pozornost. Je to totéţ, jako kdyţ anorexička 
(je to také nejčastěji slinivkářka) říká nahlas, ţe si je vědoma své poruchy a ţe se snaţí jíst 
apod. Všichni kolem ji chválí, jak je hodná a dobrá a přestanou si jí všímat – a tím má vyhráno, 
protoţe odvedla pozornost a ještě si vynutila pochvalu. Pochopitelně jídlo hned za rohem 
vyzvrací, protoţe její jezení bylo pouze demostrativní. Takţe pokud slinivkářka (anorexička) 
tvrdí, ţe jí nebo slinivkář (-ka), který má problémy ve škole tvrdí, ţe nejlepší předmět je 
matematika, potom vězte, ţe oba lţou. Tohle jsem jiţ vyzkoušel mockrát u dětí slinivkového 
typu (malí kluci slinivkáři mívají velmi jemné světle hnědé sametové vlasy obvykle velmi krátké) 
při hledání důvodů astmatického kašle, protoţe právě tyto děti (a někdy i dospělí slinivkového 
typu) mívají astmatické záchvaty, které ale já nazývám „psychokašel“, protoţe se nejedná o 
astma, ale o stresem (slinivka vládne stresům) vyvolaný kašel (slinivka vládne plícím). Na rozdíl 
od ţen, muţi slinivkáři se světlými rovnými řídkými vlasy mají tyto vlasy jakoby výrazně 
mastnější (působí dojmem mastných vlasů).  
Slinivka ve směru do ledvin (ve vizuální podobě) – to jsou budoucí potencionální cukrovkáři. 
Průběh léčené těţké cukrovky je znám a potvrzuje nejen orgánovou souvislost ale i ukazuje i na 
další vztahy v těle.  
Průběh léčené těţké cukrovky (vysoké dávky inzulínu) je: postupně dochází k devastaci ledvin 
(nutná dialýza) – slinivka vládne ledvinám -  následně dochází k výrazným problémům srdce – 
ledviny vládnou srdci – a protoţe srdce vládne opět slinivce uzavírá se okruh a začíná „další 
kolo“ vyšších forem devastace jako např.  zelený zákal nebo fialovějící nohy končící často 
amputací (oboje jsou projevy špatné slinivky), problémy tenkého střeva, případně ţilní problémy 
(způsobeno srdcem), kriticky vysoký tlak (způsobeno ledvinami nebo srdcem) apod.  
Dosud jsem mluvil pouze o slinivkářkách rovnovlasých, ale samozřejmě jsou i slinivkářky 
s mírně vlnitými světlými vlasy a často si tyto typy také upravují vlasy do prstýnků (nejedná se 
ale o přírodní kudrliny) a jiných tvarů. Tyto úpravy vlasů provádějí většinou slinivkářky štíhlé. 
Slinivkářky (ţeny) mají obvykle menší a špičatější prsa (proto si modelky tohoto typu prsa 
nechávají zvětšovat a jinak upravovat).  
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 Slinivkové typy (nebo srdce do slinivky) mohou omezením jídla udrţet štíhlou postavu. 
Ledvinové typy ne (viz dále) 
 Ze známých osobností sem patří např. Karel Roden, Aňa Geislerová, Veronika Ţilková, Jana 
Paulová. Klaus Kinski, Adela Banášová, Ivana Chýlková  a většina světlovlasých modelek a 
hereček 
 
slinivkářské typy podle vlasů:  
                               

  
 
=================================================================== 
 
Ledviny  
barví vlasy do ţluta (aţ zlatá barva). Ledvináři mají vlasy vlnité – nikdy ne rovné. V našich 
podmínkách je klasických blond ledvinářů poměrně málo a častěji jsou to ţeny neţ muţi. 
Naopak mezi muţi je velké procento těch u kterých se ledviny projevují vypadáváním vlasů od 
čela dozadu (tzv. vysoké čelo). U ţen je tato barva vlasů spojena s plnými většími prsy. 
V ţenské podobě je baroko obdobím zvýraznění ledvinových typů – plná prsa, mírně při těle, 
plnější hýţdě, vlnité blond vlasy. Stejně tak boubelatí blonďatí andílci (obrazy i sochy) – vše 
bylo oslavou typů „krev a mlíko“, tedy ledvinového typu. A protoţe ledviny způsobují zlatou 
barvu vlasů, tak také pohádková Zlatovláska je vlastně ledvinářka (zatímco čarodějnice mívají 
v pohádkách rovné černé vlasy – symboliku poruchy srdce tj. např. necitelnost, tvrdost a ještě 
jsou s bradavicí na nose, protoţe i špička nosu patří srdci). Ledvinářky jsou obvykle uváděny 
jako symbol ţenství a mateřství (mají plnější a větši prsa) a to i proto, ţe ledviny vládnou 
pohlavním orgánům a tím se také u ledvinářek předpokládá větší erotičnost popř. vyvinutější 
mateřské pudy. Většina tzv. sexysymbolů (např. ve filmu) byly a jsou ţeny ledvinového typu – 
na druhé straně většina modelek jsou slinivkářky (štíhlé, vysoké). Jak jsem jiţ uvedl dříve, 
blonďatých muţů je v našem zeměpisném pásmu málo a s vlnitými vlasy (tj. ledvinářů) ještě 
méně – spíše patří do severních oblastí. Vţdyť všichni ruští pohádkoví bohatýři jsou ţlutovlasí – 
buď mají rovné  vlasy (slinivka do ledvin) nebo vlnité (ledviny). Kdyţ uţ na nějakého narazíte, je 
to většinou muţ s nějakým problémem pigmentace kůţe (albinizmus). Nepotkáte prakticky 
ledvináře štíhlého – muţi ledvináři (blonďáci) mají obvykle „oteklejší“ postavu a nezdravě 
vypadající kůţi. Jak jsem jiţ říkal, ledviny vládnou vodě a proto většina ledvinářů trpí nadváhou 
– ale nikoliv z jídla ale z mnoţství zadrţené vody. Proto také zde v naší zeměpisné oblasti, kde 
je převaha hnědovlasých lidí (a podle orgánových hodin plíce  - které vládnou ledvinám) je více 
nadváhových lidí, kterým dieta (tj. úprava příjmu potravy) nepomůţe sníţit hmotnost, 
způsobenou nadbytkem vody v těle. V extrémní podobě se voda v těle projevuje výrazně 
zvětšeným a měkkým podbřiškem. Je moţné si všimnout, ţe většina ţen propagujících zdravou 
výţivu (včetně reklamy) jsou typické slinivkové typy.  
Muţi ledvináři (tj. s vypadávajícími vlasy od čela dozadu) jsou buď drobní štíhlí – víceméně bez 
vlasů (slinivka do ledvin), nebo vysocí štíhlí se stříbrnými vlasy – ovšem bez vlasů nad čelem 
(ledviny do srdce), nebo vyšší mohutní se širokým zátylkem (tzv. býčí šíje) – ledviny bez vlivu 
do dalšího orgánu.  
Mladí ledvináři (pokud ještě mají vlasy, potom jsou hnědé barvy (tedy ledviny od plic), ale spíše 
řídké) trpí často napoleonským komplexem, neboť jsou nejen menší postavy, ale ještě mají 
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málo vlasů. Z toho pramení fakt, ţe častěji neţ ostatní bývají vzteklí, nedůtkliví, bez schopnosti 
nadhledu a často i bez smyslu pro humor. Často mají pocit, ţe vše co se kolem děje, je 
namířeno proti nim.  
Vysocí mohutní ledvináři (na rozdíl od malých) mívají často tendenci být „rádobyvůdčítypy“. 
Chtějí být vůdci, a protoţe tento typ nepatří k obecně uznávanému typu „vůdce“ (sem patří 
hlavně játraři), vynucují si úctu a podřízenost třeba i silou. Svoji mohutnost zvýrazňují vyholenou 
hlavou (pokud před tím měli ještě vlasy). Znovu zdůrazňuji – ne kaţdý mohutný ledvinář chce 
být vůdčí osobností, ale ten, kdo se tak projevuje, vypadá jak je popsáno! Takou postavu uvidíte 
většinou mezi skinheady, mezi Hulligans (fotbaloví fanoušci) apod. a vţdy se bude chovat jako 
hlavní provokatér a vyvolávač násilí a ti druzí (menší postavou) jdou s pokřikem za ním. Tento 
typ není „ten, kdo něco vymyslí, ale ten, kdo to udělá“. Velmi často mají tito ledvináři sníţenou 
hladinu vnímání bolesti a dobrou svalovou hmotu a proto také bývají zaměstnáváni jako 
„viditelní“ bodyguardi. Samozřejmě nejen „zlí“ velcí ledvináři si hlavu vyholují schválně. Je to 
obvyklý jev u většiny mohutných ledvinářů, protoţe právě oni mají pocit, ţe je to tak lepší (navíc 
mají kulatou a pravidelnou hlavu). Na druhé straně – málokterý hnědovlasý plícař by si nechal 
dobrovolně vyholit hlavu. Vyholování hlavy je podobný fenomén, jako kdyţ si ţeny barví vlasy – 
prostě se tak cítí lépe. 
Ze známých osobností sem patří např.  
podle vlasů: Lucie Borhyová,  Christina Applegate (seriál Ţenatý se závazky),   
podle somatotypu: Helena Růţičková, Halina Pawlovská, Vlado Müller (zpěvák) 
 
ledvinářské typy podle vlasů: (muže blonďáka se hřívou hustých vlasů jsem zatím nenašel, tak zde uvádím 

ledvináře podle pleše. Typickým představitelem „čítankového“ ledvinového typu je Ivánek z filmu Mrazík nebo ruští bohatýři z 

pohádek) 
                           

     
 
================================================================= 
 
Rasové typy (skupiny) podle vlasů 
 

- Eskymáci, Laponci, severní indiáni, mnoho pouštních národů a mongolové ţijí po staletí 
v krajích bez rostlinné potravy a většina potravy je sloţena z masa a tuků. Všechny tyto 
skupiny mají tmavé rovné vlasy (tedy srdcaři) 

- Krátké, černé, silně kudrnaté vlasy má mnoho afrických kmenů, některé arabské národy 
apod. – dominantní játra 

- tzv. bahenní lidé (Afrika) mají vlasy plícařů (snad proto, ţe plíce jsou rozhodující pro ţivot 
v takovém prostředí) 

- mnoho indiánských kmenů (ve střední a Jiţní Americe), stejně jako jiţní Španělé, jiţní 
Italové, Indové atd. se vyznačují zvlněnými, „hutnými“, tmavě hnědými aţ černými vlasy – 
tedy plícaři. Je proto logické, ţe jsou vesměs silnými kuřáky (o této „logice“ se rozepíšu 
dále) – konec konců tabák „přišel“ z těchto oblastí Ameriky 

- kdyţ řekneme, ţe je někdo typický Řek, potom má černé tvrdé vlnité vlasy (játrař) 
- kdyţ řekneme, ţe je někdo typický seveřan, víme, ţe je blonďák (ledviny nebo slinivka do 

ledvin) 
- kdyţ řekneme, ţe je někdo typický Ir, víme, ţe je rusovlasý („červená“ slinivka) 
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Jakákoliv vrozená nesprávnost dominantního orgánu je příčinou určitých poruch v těle, které 

zasahují celý organismus. Tato porucha je potom korigována prostředky uměle zvyšujícími 

vrozeně špatnou funkčnost (vlastně nefunkčnost) orgánu (např. srdce - kardiostimulátor) nebo 

je tělu dodávána látka, nahrazující určitý produkt nefunkčního orgánu (cukrovka - inzulín). Podle 

mého zjištění si ale podobným způsobem tělo vynucuje také např. kouření nebo alkohol (mám 

na mysli extrémní závislost) nebo vzniká např. potřeba sportu. 

Je např. obecně známo, ţe mnoho dobrých vytrvalostních sportovců (např. i fotbalisté) po 

skončení aktivní činnosti začne kouřit. Mohlo by to znamenat (a právě k tomu vedou moje 

výsledky), ţe jejich geneticky zatíţeným plícím dělá dobře umělé dráţdění vytrvalostními 

disciplínami, protoţe se tímto umělým dráţděním blíţí funkčnost jejich oslabeného orgánu 

funkčnosti orgánu geneticky zdravého. Zdá se být logické, ţe maratónský běţec plícař, jehoţ 

vrozená funkčnost plic je např. 20 %, můţe při běhu zvednout výkonnost plic aţ o 50 % a nic se 

mu nestane, protoţe se pouze přiblíţil ke 100 % moţnosti plic. (Totéţ platí i o srdcařích.) 

Naproti tomu člověk s geneticky dobrými plícemi (srdcem) můţe mít při podobném „zvednutí" 

funkčnosti těţké zdravotní problémy. Z toho se dá usoudit, ţe vytrvalostní sportovec, který 

přestane dráţdit plíce sportem, musí zákonitě hledat jiné dráţdidlo a tím jsou obvykle cigarety. 

Pokud ovšem takový plícař nezačne v mládí sportovat, stává se (obvykle) závislým kuřákem jiţ 

v útlém věku. 
 

Podobně se rodí např. játrař s potřebou dráţdit játra alkoholem nebo ostrým jídlem. 

Dá se tedy obecně říci, ţe např. silně závislý kuřák plicního typu (tj. hnědé husté vlnité vlasy) 

kouří proto, ţe má geneticky špatné plíce (a kouřením je nutí k vyšší činnosti) - a ne, ţe má špatné plíce 

proto, ţe moc kouří. Projevená plicní nemoc kuřáka (nebo problém na tlustém střevě atd. - 

podle míst vlivů) je koncovým stavem vrozené nekvality plic, jejíţ negativní dopad na orgán 

(plíce) mohl být kouřením oddalován. Je proto moţné, ţe silný kuřák, který zemřel např. na 

plicní nemoc, by neţil déle, kdyby nekouřil, ale právě naopak. (Totéţ platí o játrech a alkoholu 

nebo srdci a kardiostimulátoru nebo slinivce a inzulínu, atd..) 

Tento názor vypadá scestně, ale je moţná paralela se všeobecně uznávaným (a jistě ne 

zdravým) zásahem do těla a tím je aplikace inzulínu. Kdyby diabetik nedostával inzulin, zemřel 

by jistě mnohem dříve a „pouze" na následek cukru v krvi. Vlivem umělého zásahu zemře jako 

člověk závislý na umělém inzulínu s těţkými problémy ledvin a močových cest vůbec, srdce a 

cév - o kloubech ani nemluvě. Stejně tak kardiak, který si prodluţuje ţivotnost srdce 

nitroglycerinem nebo kardiostimulátorem, zemře se zdevastovanými cévami, ale později, neţ by 

byla jeho „přirozená" smrt. 

 

Mimochodem – vezměte si fotografie sportovců z doby tak před 50 lety, kdy ještě obvykle 

sportovali tzv. přírodní talenti. Většina vytrvalostních atletů nebo fotbalistů (tedy sportovců, kteří 

především zatěžovali plíce) má kouty ve vlasech – tedy projev dominantních plic. Sportem 

zatěžovali plíce a tím je dráždili k vyššímu výkonu. Kouření je tedy nahrazeno sportem, ale 

princip je stejný.  Ale i v dnešní době sportovci vytrvalostního typu často kompenzují sportovní 

zátěž plic kouřením. Když skončí zátěže, plíce si o jinou formu zátěže samy řeknou. 

Na pravděpodobnost nucené vazby na (jistě negativní) dráţdění orgánů alkoholem nebo 

kouřením ukazuje ještě jeden můj poznatek: 

Nevytyčuji tzv. anomální zóny (geopatogenní atd.), ale zakresluji do plánku místnosti nejlepší 

a nejhorší místo na spaní pro toho kterého konkrétního člověka a jeho zdravotní stav. Podle tzv. 

biologických hodin je doba jater od 23 do 3 hod. a doba plic od 3 do 7 hod. A právě pro plícaře a 

játraře, zejména mají-li vrozený předpoklad pro vznik ţivot ohroţující choroby, se mi nejlepší 
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místo na spaní zakresluje skoro vţdy na kříţení zón, coţ můţe být také povaţováno za 

negativní dráţdění.  
Uvedené vazby neplatí pro všechny játraře nebo plícaře atd., ale jsou pokusem o vysvětlení 
závislostí těch, u nichţ vznikly. Jsou samozřejmě také plícaři nekuřáci a játraři nesnášející 
alkohol, ale já jsem se chtěl pokusit vysvětlit a zdůvodnit vznik některých typů závislostí. 
 
 

A jak s tímto vším pracovat? 

Nejčastější vyuţití je při hledání příčinného orgánu (orgánů) nějaké „nesourodé“ mnoţiny 
problémů nebo při statistickém vyhodnocování určité typologie – např. v našich podmínkách je 
většina obyvatel hnědovlasých. Hnědá barva vlasů je barvou dominantních (tedy vrozeně nebo 
dlouhodbě slabších) plic. Plíce vládnou např. tlustému střevu a děloze – je tedy logické, ţe je 
v našich podmínkách více rakovin tlustého střeva a děloţního čípku neţ u severních nebo 
jiţních sousedů. 
Při vyuţívání zde popsaných poznatků pro hledání dominantního orgánu není dobré posuzovat 
pouze jednotlivé znaky nebo problémy, ale vţdy pracovat komplexně – nejdříve podle 
viditelných znaků (vlasů, postavy atd.) odhadnout typologii. Potom zjistit projevené a subjektivní 
problémy a vše ještě (pokud je to moţné) doplnit různými vyšetřeními. Samozřejmě velkou roli 
hraje zkušenost a znalosti a osobní statistika. A taky je důleţitější přiznat, ţe něco nevím, neţ si 
vymýšlet a říkat neprokázané vazby. A nezapomeňte, ţe u vlasů musí být první otázka 
(zejména u ţen) jestli jsou jejich barva a tvar vlasů přirozené nebo upravené – stejně tak u 
drobných blondýnek nebo černovlásek s většími prsy je důleţité vědět, jestli nejsou upravené 
(zvětšené). Pokud pacient sděluje konkrétní diagnózu, tak se vţdy zeptejte, jestli je toto 
potvrzeno lékařskými testy nebo jeho vlastní pojmenování – často někdo řekne, ţe má např. 
revma a přitom ho „jenom“ bolí klouby apod. Prokázané revma je obvykle vázáno na chybu 
močových cest, ale klouby mohou bolet z mnoha jiných důvodů. 
Obráceně je moţné těchto znalostí také vyuţít k tomu, ţe mnoţina určitých problémů je 
varováním před kolapsem některého hlavního orgánu. 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Pro ukázku toho, jak je moţné vyuţít těchto všech poznatků při statistickém zpracování uvedu 
zde příklad toho, co se mi podařilo „najít“ u epilepsie (studiu epilepsie z hlediska pohledové 
diagnostiky se věnuji uţ asi 15 let): 
 

Mé nevědecké pojednání o epilepsii: 

Na základě dlouholetého vlastního výzkumu založeného mj. na pozorování, vnějších genetických 
znaků a projevů (vlasy, somatotyp apod.) jsem dospěl k názoru, že nejčastějším předpokladem pro 
EPI záchvaty (zejména noční a ranní) je nějaká vrozená (nebo získaná) nedokonalost slinivky 
(vysvětlím pod rozdělením). 

Zde je obecný popis 6 typů epilepsie, se kterými jsem se nejčastěji setkal, a proto jsem schopen se 
k nim vyjádřit (rozdělení do skupin i charakteristika jednotlivých druhů je mým „výmyslem“ a 
nesrovnávejte je proto s vědeckou medicínou): 

1) jednoduchá EPI (občasné výpadky pozornosti, chvilkový upřený nehybný pohled před sebe a jiné 
projevy, kdy je pacient „mimo“) 
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2)  záchvaty nebo jiné projevy epilepsie (mlaskání apod.) během spánku od 3.00 hod. do zhruba 
9.00 hod. (Sem je také možno zařadit náměsíčnost) 

3) Záchvaty nebo jiné projevy epilepsie (podle bodů 1-3) spojené s EEG nálezem na mozku  

4) Poúrazová epilepsie, epilepsie způsobená deformací nebo poškozením mozku nebo lebky a 
epilepsie spojená s mentální poruchou 

5) Poněkud specifickou kategorií jsou záchvaty během dne. Tyto se projevují zejména u 
tmavovlasých až černovlasých pacientů a jsou velmi často provázeny nějakým typem vývojové 
opožděnosti 

Zejména u prvních tří typů jsem dospěl k názoru, že jsou způsobeny (obvykle vrozenou) nekvalitou 
slinivky (případně „ve směru do plic“) a k tomuto poznatku mě postupně přivedly následující 
poznatky: 

(to, co zde uvádím jsou právě statistické výsledky pozorování několika set mých pacientů a proto 
tyto poznatky pouze konstatuji jako své vlastni poznatky.  

Slinivka tzv. „vládne“ tělu od 7.00 do 11.00 hod. Plíce (jsou podle určitých poznatků podřízené 
slinivce) „vládnou“ tělu od 3.00 do 7.00 hod. Většina záchvatů (podle bodu 1 až 3) přichází 
v době „vlády“ těchto dvou orgánů. 

 slinivka se projevuje jinými než černými vlasy (od platinové po hnědou), které nejsou kudrnaté 
(velmi zjednodušeně řečeno). Důležitý je vztah, který říká, že slinivka „vládne“ plícím, protože 
plíce vytváří hnědou barvu vlasů. Většina pacientů s ranními nebo nočními záchvaty má 
světlé až (různě tmavé) hnědé nekudrnaté vlasy. 

 Dále jenom konstatuji, že slinivka se podílí na nízkém krevním tlaku a lidé s dominantní slinivkou 
jsou psychicky labilnější než jiní. 

 Slinivka také „vládne“ spánkovým lalokům v mozku – a zde jsou nejčastější nálezy EEG u 
epilepsie ne-černovlasých pacientů 

 
+++++++++ 

 
Jestliže jsem říkal, že pro ranní a noční záchvaty EPI je zásadní vazba slinivka – plíce, potom 

ještě musím říct, že pro záchvaty a projevy v jinou denní dobu je charakteristická vazba na srdce, 
která se projevuje černými (nebo hodně tmavými) vlasy - obvykle  nekudrnatými.. Tyto typy mají 
záchvaty obvykle v jinou denní dobu než ráno a v noci a častěji než jiné typy mají epilepsii spojenou 
s nějakou vývojovou poruchou (opožděností). 

 

Konec ukázky 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
V celém, tomto pojednání o pohledové diagnostice řeším pouze diagnostiku – ne vlastní léčení.  
 
 

Souhrn jednotlivých orgánů a s nimi spojených vazeb a problémů 

 
nejdříve uvedu tabulkový souhrn vztahů a potom konkrétní příklady souborů problémů a jejich 
vyhodnocení, jak jsem se s nimi setkal v praxi 
 
Tabulkový souhrn vztahů a problémů podle orgánů (pro rychlou orientaci) 
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SRDCE 

 černé obvykle rovné vlasy (někdy dobarvené fialovým nádechem) 

 vliv na plíce a slinivku 

 tenké střevo - „ochránce“ 

 slezina - „ochránce“ 

 dvanáctník 

 čas problémů 11. – 15. hodina a 19. – 23. hodina 

 5. – 7. obratel hrudní páteře (mezi lopatkami) 

 dráha vlivu – od hrudní páteře přes spodní hranu lopatky, podpaţní jamku a malíkovou 
hranou ruky do malíčku, prsteníku a prostředníku ruky  

 zarudlé tváře 

 fialové ţilky v obličeji 

 problém tváří podobný akné, ale vřídky jsou menší a obvykle s černou tečkou na vrchu. 
Tyto vřídky mohou způsobovat zčervenání tváří 

 koutky úst  

 kýchání a zývání (zejména navečer nebo v poledne) 

 Crohnova choroba (tenké střevo) 

 studené nohy 

 pálení špičky jazyka 

 deprese a strach ze smrti 

 astma (u černovlasých pacientů jde o pravé astma – ostatní barvy vlasů jsou nepravé 
astma) 

 mravenčení rukou přes den 

 bezdůvodně trvale zvýšené teploty přes den a navečer 

 tenisový loket na malíkové straně lokte 

 zuby „osmičky“  

 temeno hlavy 

 kvalita cév 

 pata a Achillova šlacha 

 vysoký krevní tlak 

 některé typy leukémie 

 kruhy pod očima (tmavá víčka) 

 studené nohy 
 
 
PLÍCE 

 hnědé vlasy – všechny typy 

 vliv na játra a ledviny 

 tlusté střevo - „ochránce“ 

 děloha 

 prostata 

 čas problémů 03. – 07. hodina ranní 

 1. – 4. obratel hrudní páteře 

 dráha vlivu – od hrudní páteře přes horní hranu lopatky a klíční kost a palcovou hranu 
ruky do palce ruky  

 vrásčité čelo, kůţe tváře a horních ramen – včetně akné 

 akné 
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 střední ucho 

 nosní mandle 

 vliv na funkčnost pohlavních orgánů 

 bolesti ramen 

 tenisový loket na palcové straně lokte 

 myom n a děloze 

 některé fobie 

 bronchiální astma 

 suché sliznice (nejen nosní) 

 lupy ve vlasech 

 noční mravenčení rukou 

 zuby – stoličky 

 gynekologické výtoky 

 suché ekzémy 

 spodní ret (tlusté střevo) 

 prsa (obvykle ve spojení se slinivkou) 

 dobré usínání ale špatný spánek 

 plynatost (větry) 
 
 
JÁTRA 

 černé vlasy a vlnité až kudrnaté – vždy tvrdé 

 vliv na srdce a slinivku 

 ţlučník - „ochránce“ 

 čas problémů 23. – 03. hodina ranní 

 7. – 8. obratel hrudní páteře 

 dráha vlivu – od páteře přes kost kříţovou a Si kloub do kyčelního kloubu a dále přes 
vnitřní stehno a vnitřní kotník do palce nohy 

 oční spojivky 

 hlasivky 

 krční mandle 

 kývač hlavy 

 bolesti hlavy v zátylku 

 týl hlavy 

 zrakové nervy 

 šedý zákal 

 obecně příčně pruhované svalstvo 

 nervová vlákna pro pohyb 

 roztroušená skleróza 

 konečník 

 hemeroidy 

 křečové ţíly 

 paměť 

 lícní nervy 

 trojklaný nerv 

 spánková oblast hlavy 

 lupenka 

 Si klouby 
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 mozkové mrtvice (ne vţdy, ale často) 

 zuby „trojky“ – špičáky 

 problémy s usínáním 

 cysty na vaječnících 

 agresivita 
 
SLINIVKA 

 světlé až světle hnědé vlasy – obvykle rovné nebo vlasy rezavé až červené 

 vliv na plíce a ledviny 

 ţaludek - „ochránce“ 

 čas problémů 7. – 11. hodina ranní 

 9. – 12. obratel hrudní páteře 

 dráha vlivu – od páteře přes vnější a přední strana nohy do palce nohy (tedy konec 
stejně jako játra) 

 štítná ţláza 

 hormonální poruchy 

 prsa 

 trávící problémy 

 vegetativní nervový systém 

 imunita – imunitní systém 

 epilepsie 

 atopický ekzém 

 diabetes – cukrovka 

 Parkinsonova choroba (třes rukou) 

 schizofrenie 

 alergie potravinové (ale i jiné) 

 anorexie a bulimie 

 astma „nepravé“ – tzv. psychokašel 

 zelený zákal – glaucoma 

 vysoký nitrooční tlak 

 některé plísně nehtů 

 bércové vředy 

 spánková oblast hlavy 

 vitiligo – ztráta koţního pigmentu 

 Ca kostí 

 některé typy leukémie 

 praskající nehty 

 Alzheimerova choroba 

 štíhlé dlouhé prsty rukou 

 zuby č. 4 a 5 

 nadváha z přejídání 

 schizofrénie 
 
LEDVINY 

 žluté (zlaté) vlnité vlasy  

 vliv na srdce a játra 

 močový měchýř - „ochránce“ 

 čas problémů 15. – 19. hodina ranní 



25 

 

 celá bederní páteř a prvních 5 obratlů krční páteře 

 dráha vlivu – od malíčku nohy přes patu (ale problémy paty a Achillovy šlachy mohou být i projevy 

srdce!), zadní stranou nohou přes hýţdě podél celé páteře (svalstvo) přes krk, zátylek, 
vrchol hlavy aţ do očních víček. 

 jazykové mandle 

 čelní dutiny 

 čelní část hlavy 

 vnitřní ucho 

 slyší hlasy 

 pískání v uších 

 víčka očí 

 záněty (zejména chronické) v těle 

 pohlavní orgány (hlavně záněty ale i jiné problémy mimo prostatu a dělohu 

 nadváha (zadrţená voda) 

 opakované otoky 

 migrény 

 záněty víček 

 „mokré“ ekzémy  

 vypadávání vlasů 

 dna 

 plísně 

 přední zuby 

 problémy s dásněmi 

 paradentóza a jiné záněty dásní 

 vaky pod očima 

 bolesti lýtek 

 křeče svalů 

 deformace malíčků nohou 

 revmatizmus 

 maniodeprese 
 
 
Tak to byl celkový stručný souhrnný přehled jednotlivostí.  
 

a nyní uvedu konkrétní množiny problémů (zatím bez vztahů k vnějším znakům) tak, 
jak jsem si je zapsal u některých pacientů a vysvětlím vzájemné vztahy 
(příčinné orgány): 
vztahy mezi hlavními orgány popisuji jako vliv „něčeho do něčeho“ – tedy – podle prvního 
příkladu (stítná žláza a nespavost) - pokud jsou příčinou např. slinivka a plíce, popisuji 
tento vztah (ve směru podle orgánových hodin) jako „vliv slinivky do plic“ nebo prostě 
„slinivka do plic“. Znamená to, že příčinou je slinivka (proto je uvedena jako první) a plíce jsou 
oslabené jejím následným vlivem. Dominantní orgán (příčina obou problémů) je tedy v tomto 
případě slinivka a jejím vyléčením (úpravou) zmizí i nespavost. Problém je ale v tom, že 
problém slinivky nemusí být zjistitelný dostupnými metodami (já ho zde prostě jenom konstatuji). 
Také může dojít k tomu, že dominantní orgán natolik dlouhodobě snižuje kvalitu následného 
orgánu až tento orgán svojí nekvalitou sníží kvalitu další orgánu v řadě (podle orgánových 
hodin). Tak se může stát, že např. slinivka snižuje tak dlouho kvalitu plic až se sníží jejich 
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kvalita natolik, že ovlivní funkčnost ledvin. V těchto případech píšu „slinivka do plis a následně 
plíce do ledvin“ 
V podstatě se dá říct, že popsané množiny problémů od jednoho orgánu důrazně ukazují na 
slábnoucí hlavní orgán a časem se tento orgán určitě „ozve“ s nějakým větším problémem. 
Pochopitelně, že pro určení skutečně dominantního orgánu je nutné ještě pacienta vidět a 
zařadit ho podle vlasů a somatotypu. 
 
Problémy jsem dokázal přiřadit jednotlivým orgánům právě díky statistice a typologii 
podle pohledové diagnostiky. Vyhodnotil jsem několik tisíc pacientů a všímal jsem si 
opakovaných problémů u stejných typů podle vlasů, somatotypu i jiných vnějších znaků 
 

 problémy se štítnou ţlázou (slinivka) + špatné spaní po 3. hodině (plíce)  = slinivka do 
plic 

 suché sliznice v nose (plíce) + myom (plíce) = plíce 

 chronický zánět jater + problémy srdce = játra do srdce (potvrzení vazby) 

 špatné spaní nad ránem (plíce) + pocení (ledviny) + časté noční močení (ledviny) = plíce 
do ledvin 

 opakované záněty močových cest (ledviny) + problémy s játry + bolesti kolem celé páteře 
(ledviny) + studené nohy (srdce) = ledviny do jater a srdce 

 cukrovka (slinivka) + problémy se srdcem + zvýšený nitrooční tlak (slinivka) + bércové 
vředy (slinivka) + vysoký tlak (ledviny nebo srdce) = slinivka do ledvin a následně 
ledviny do srdce 

 atopický ekzém (slinivka) + porucha imunity (slinivka) + problémy s trávením (slinivka) = 
slinivka 

 po přeléčeném zánětu jater (před lety) – bolesti bederní páteře střílející do Si kloubu 
(játra) a kyčelního kloubu (játra) + postupná artróza kyčelního kloubu = játra 

 otoky kloubů (ledviny) + vysoký tlak (ledviny) + bolesti bederní a krční páteře (ledviny) + 
bolest P ramene (plíce) a problémy s prostatou (plíce) = plíce do ledvin (samozřejmě by 
u ramene mohlo být zapsáno i srdce, ale prostata to upřesňuje) 

 problémy s L ramenem (plíce) + praskající kůţe palce ruky (plíce) + bolesti kyčlí (játra) + 
chronická zácpa (tlusté střevo – a tedy plíce) + křečové ţíly (játra) = plíce do jater 

 bolest vystřelující z páteře od spodní části lopatky do ramene (srdce) + bércové vředy 
(slinivka) + prostata (plíce) + bolesti lýtek (ledviny) = srdce do slinivky a do plic a slinivka 
i plíce do ledvin 

 imunita (slinivka) + gynekologické záněty (ledviny) + atopický ekzém (slinivka) = slinivka 
do ledvin 

 nejdříve dlouhodobě alergie (slinivka) + nyní zánět slinivky = slinivka (zde jsou alergie 
potvrzením – předzvěstí – problémů slinivky) 

 akné (plíce) + chronická zácpa (tlusté střevo a tedy plíce) = plíce 

 večerní horečky (srdce) + průjmy (srdce) + špatně od ţaludku (slinivka) = srdce do 
slinivky 

 po těţké operaci tlustého střeva (plíce) – migrény (ledviny) + hemeroidy (játra) + křečové 
ţíly (játra) = plíce do jater a do ledvin 

 před transplantací srdce byly dlouhodobě léčeny praskající nehty rukou (slinivka) + 
vysoký tlak (srdce) + problémy tenkého střeva (srdce) + ţaludeční nevolnosti (slinivka) + 
trávící problémy (slinivka) = srdce do slinivky (všechny léčené problémy uţ dopředu 
avizovaly kolabující srdce) 
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 migrény (ledviny) + močové cesty (ledviny) + vyoperovaný ţlučník (játra) + angina 
pectoris (srdce) + artróza ramen (srdce) = ledviny do jater a do srdce (rameno by mohlo 
být i od plic, ale ostatní problémy upřesňují vazbu na srdce) 

 bolesti v hrudníku (plíce nebo srdce) + tlusté střevo (plíce) + prostata (plíce) + plynatost 
(plíce) = plíce  

 při pocitu přepracovanosti bolí a brní malíček ruky (srdce) = srdce (potvrzení dráhy 
srdce) 

 úporné bolesti hlavy po odstranění ledviny = ledviny (potvrzení dráhy ledvin) 

 myom (plíce) + bércové vředy (slinivka) + vyšší nitrooční tlak a glaucoma (oboje slinivka) 
= slinivka do plic 

 časté záněty močových cest (ledviny) + záněty dásní (ledviny) + kyčelní klouby (játra) + 
cysty na vaječnících (játra) + hemeroidy (játra) + křečové ţíly (játra) = ledviny do jater  

 
a další a další moţnosti a kombinace.... tohle byly jenom ukázky z praxe. 
 
V kombinaci s vlasy můţeme ještě navíc roztřídit konkrétní nemoci na určité statisticky zajímavé 
skupiny. Dělení u epilepsie jsem uţ popsal výše, takţe ještě třeba nemoc ASTMA: 
 
Pacienty s diagnózou „astma“ dělím na 3 základní skupiny: 
 
1) Pravé astma je přímým projevem chyby srdce (podle mých kritérií), které omezuje funkci plic a nejčastěji ho 
mají pacienti s tmavě hnědými až černými, spíše rovnými vlasy (tento typ vlasů právě ukazuje na dominanci srdce). 
U tohoto typu astmatu obvykle lépe zabírají léky. Výjimečně (zejména pokud nezabírají léky a nasvědčují tomu jiné 
důvody) se může jednat o „psychokašel“ při velkém stresu, kdy stresované srdce brání činnosti plic. 
  
2) Nepravé astma u hnědovlasých pacientů se spíše nerovnými vlasy není přímým projevem dominance srdce. 
Hnědá barva vlasů ukazuje na dominanci plic.  
 
3) Nepravé astma u světlovlasých až světle hnědovlasých typů se spíše rovnými vlasy. U těchto typů je v těle 
dominantní slinivka, která určitým způsobem „vládne“ mj. psychice člověka. A protože slinivka svojí nedokonalostí 
ovlivňuje kvalitu dýchacích cest, často lidé s psychickými problémy kašlou. Proto také pacientům s tímto typem 
vlasů říkám, že nemusí mít astma, ale může jít o „psychokašel“ a bylo by dobré zvážit, jestli není někde zdroj 
psychických problémů. Hlavně u dětí se může jednat o problémy ve škole – to se pozná podle toho, že o 
prázdninách kašel není nebo je výrazně slabší. U těchto typů „astmatu“ obvykle léky na kašel nezabírají a bylo by 
lepší (a účinnější) věnovat se úpravě psychiky. 
 
 

 

Dalším stupněm je ukázka konkrétních problémů u konkrétních pacientů 
včetně jejich zařazení podle pohledové diagnostiky (tj. vnějších znaků – 
obvykle vlasů) 
nejdříve určím typologii podle vlasů nebo jiných vnějších znaků (ale obvykle stačí popis vlasů), potom vyhodnotím 
jednotlivé problémy ve vazbě na orgány a nakonec vše spojím a vyhodnotím jako celek. Samozřejmě se často 
objeví problémy, které nesouvisí přímo s dominantním orgánem. Potom posuzuji, jestli se nejedná o další orgán 
v řadě – např. srdce do slinivky a slinivka do ledvin – nebo se může jednat o samostatný problém mimo vazby – 
např. vliv dlouhodobého užívání nějakého léku, nebo vnější vlivy – např. práce v prašném prostředí atd.) 

 
vnější znaky (dle popisu v telefonu nebo dopisu)           
skoro černé, rovné = srdce           
problémy 
řídká stolice (srdce – tenké střevo), pocity únavy (srdce), zaţívání (slinivka), vysoký krevní tlak 
(srdce)   
závěr: srdce s vlivem do slinivky 
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vnější znaky  
vlasy skoro černé, rovné = srdce 
problémy 
Crohnova choroba (srdce – tenké střevo), zesílená a zbytnělá část úseku tenkého střeva 
(srdce), asi 4 mm hrubá střevní stěna 
závěr: srdce  
 
vnější znaky  
vlasy hodně tmavé, tvrdé, vlnité – skoro kudrnaté = játra 
problémy 
artróza kyčli (játra), hemeroidy (játra), křečové ţíly (játra), lupenka (játra) 
závěr: játra  
 
vnější znaky  
vlasy hnědé, husté, vlnité = plíce 
problémy 
myom na děloze (plíce), zbytnělá játra, hemeroidy (játra), ţaludeční problémy (pravděpodobně 
vliv jater do slinivky a ţaludku nebo příčina mimo vazby) 
závěr: plíce ve směru do jater a moţná játra do slinivky (ţaludku)  
 
vnější znaky  
vlasy hodně tmavé, tvrdé, rovné = srdce 
problémy 
epilepsie se záchvaty přes den a navečer (tzv. epilepsie neslinivkového typu - toto je vysvětleno 
v pojednání o epilepsii – viz výše), vývojová zaostalost, ţaludeční problémy (slinivka) 
závěr: srdce do slinivky  
 
vnější znaky  
drobnější postava, světlé rovnější vlasy = slinivka 
problémy 
prostata (plíce), nadměrné pocení (ledviny), bolesti bederní páteře  (ledviny), bolesti horní 
hrudní páteře (plíce), potravinové alergie (slinivka),  
závěr: plíce, ledviny, slinivka – tedy slinivka do plic a do ledvin 
 
vnější znaky  
silnější postava (ledviny), vlasy hodně tmavé, rovnější (srdce) = ledviny do srdce 
problémy 
astma  (srdce) 
závěr: srdce  
 
vnější znaky  
drobný chlapec se světlými jemnými vlasy = slinivka 
problémy 
nevolnosti  (slinivka), špatné ledviny, astma (podle mě spíše slinivkový „psychokašel“) 
závěr: slinivka do ledvin a do plic 
 
vnější znaky  
vlasy trochu vlnité skoro hnědé (slinivka a plíce) = slinivka do plic 
problémy 
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cysta v oblasti krku  (oblast vlivu slinivky), časté záněty (ledviny), plísně nehtů (ledviny nebo 
slinivka), ekzémy (slinivka nebo plíce), často zácpy (plíce), gynekologické výtoky (obvykle 
ledviny nebo plíce) 
závěr: plíce, ledviny, slinivka – slinivka do ledvin a do plic 
 
vnější znaky  
vlasy hodně tmavé, rovnější (srdce) = srdce 
problémy 
dýchací problémy (plíce), dechové (plíce) i jiné alergie (obvykle slinivka), diabetes I. typu 
(slinivka), občas atopické ekzémy (slinivka), hemeroidy (játra) 
závěr: srdce do plic a do slinivky, ale hemeroidy (játra) nemají souvislost (mohlo by se jednat 

o směr plíce do jater, ale to by ty plíce musely uţ být hodně špatné) 

 
Uvedl jsem pouze několik případů, protoţe mnoţství kombinací je prakticky nekonečné. Chtěl 
jsem jenom ukázat, jak se to vše dohromady pouţívá a ţe skutečně ty vztahy velmi často 
„fungují“. Bohuţel nemohu ukázat konkrétní fotografie pacientů vztaţené ke konkrétním 
problémům, protoţe nemám jejich souhlas (a a ni se jim nedivím). 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Varování! 
Neukvapujte se s určováním dominantního orgánu nebo příčiny problémů! Nejdříve zařaďte 
pacienta podle pohledové diagnostiky (vlasy, somatotyp) a určete si pro sebe jeho 
pravděpodobný dominantní orgán. Potom se ho zeptejte na jeho problémy (subjektivní) a 
případně na objektivní nálezy. A potom to vše „smíchejte“ a posuďte, jestli se jeho typologie 
„hodí“ k jeho problémům.  Ne vţdy se podaří skutečně definovat souvislosti!. Jsou pacienti, u 
kterých jejich pohledová diagnostika (typizace) naprosto neodpovídá jejich problémům! Je 
důleţité umět říct: „Nevím“! 
Často také pouţívám metodu vylučovací – začnu tím, jaký typ to určitě není. Tím se zúţí výběr. 
Některé problémy totiţ mohou vzniknout např. dlouhodobým uţíváním některých léků – např. 
vlasy vypadávají nejen vlivem ledvin, ale také při léčbě cytostatiky nebo dlouhodobém uţívání 
léků na psychiatrické problémy. 
Existuje také jeden „speciální“typ – mírně rezavé trochu tvrdší vlasy, postava mírně 
zavalitá a napohled měkké svalstvo (i když je to třeba sportovec). Kůže po celém těle 
pihovatá. Typově by to byl slinivkový typ do ledvin – ale většinou žádný jeho zdravotní problém 
tomuto typu neodpovídá. Pacienti tohoto typu mají často nějakou formu autoimunitní poruchy a 
mj. jsou náchylnější na rakovinové onemocnění kůže. 
 
                                        Konec teoretické části 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

                                 Praktická část 
 
Následující část uţ bude obsahovat mnoho fotografií a vysvětlující texty. Znovu musím 
zdůraznit, ţe u typologie podle pohledové diagnostiky nejde o sdělování zdravotních problémů, 
ale zásadně a pouze o určení dominantního orgánu v těle a směru jeho vlivu. „Dominantní 
orgán“ je orgán nejvíce geneticky oslabený (dědíme ho po rodičích) a určuje vnější rysy 
člověka. U prvních fotek popíšu postup při „typizaci“ a později uţ budu jenom psát dominantní 
orgány a jejich směr vlivu.  Také se pokusím co nejčastěji vyuţít fotek z dlouhodobých 
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televizních seriálů, kde je vidět změna vzhledu postav, jak stárnuli během natáčení. Toto je 
důleţité, aby bylo vidět, ţe většina stejných typů se mění také stejně a tím potvrzují vzájemnost 
(vzhledovou) podle této typologie. No - a protoţe je nutné mít představu i o celkovém typu 
postavy (somatotypu) a o tom, jak se postava pohybuje atd. - pouţiji fotky z různých známých 
filmů, které si můţe kaţdý pustit doma na DVD nebo je vidět v televizi a tím získat skutečně 
celkový přehled o určitém typu postav podle dominantních orgánů 
 
 
 
 
 
 

stárnutí vlasů (snaţil jsem se získat civilní fotografie těchto osobností – zajímavé to ale je 

zejména u muţů, protoţe ţeny si vlasy obvykle dobarví). Typy, které zde uvádím jsou tzv. čisté 
typy – tedy typologie podle vlasů se celý ţivot nezměnila. Často se ale stává, ţe se během 
ţivota mění dominantní orgán – např. při mnohaletém zatíţení srdce se změní např. plicní typ 
na typ srdeční (tedy husté vlnité hnědé vlasy se změní na stříbrné skoro rovné) atd. 
Tady jsem se ale dostal do „stavu nouze“ – jak jinak jsem měl sehnat fotky osob v rozpětí 
mnoha let, neţ na internetu. Pokud zde porušuji nějaká autorská práva, omlouvám se a 
doufám v toleranci autorů těchto fotografií. Nikde jinde v celém tomto spisu jsem převzaté 
fotografie nepouţil. 
 
 
  srdcové typy: (silnější vrstva vlasů říká „srdce do plic“, ale tenčí vrstva vlasů říká „srdce do 
slinivky) 
        

                
herec Jiří Bartoška                   herec Vladimír Dlouhý              herec Alain Delon 
                      (ve stáří stříbřité vlasy – nikdy bílé) 
        

              
       herečka Demi Moore                                   zpěvačka Cher 
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plícové typy: 
 

           (ve stáří šedé aţ stříbřité vlasy) 
reţisér Jan Hřebejk                     herec Bolek polívka                 
 
 
 játrové: 
 

            (ve stáří stříbřité, stále vlnité  
herec Omar Sharif                    herec Patrick Duffy                    aţ kudrnaté vlasy – nikdy bílé)                  
 
 
 
 slinivkové: 
 

                     (ve stáří vlasy  
zpěvačka Christina Aquilera herečka Julia Roberts  herec J.C. van Damm       obvykle bílé) 
 
 
 ledvinové: 
 
(dosud se mi nepodařilo sehnat fotky typického ledvináře, který by měl v mládí ţluté vlasy 
(hřívu) a současně jeho fotku ve stáří – která by jistě byla u muţů holohlavá. Obecně sem patří 
tzv. ruské typu – světlé vlasy, husté a silné) 
 
 
 

 
A nyní uţ vyhodnocování podle této typologie – pokud pouţívám fotografie z filmů, potom 
samozřejmě vycházím z toho, jak ta postava ve filmu vypadá (včetně paruky). Somatotyp 

(celkový vzhled postavy) je obvykle reálný, ale vlasy mohou být nahrazeny parukou. A 
znovu zdůrazňuji – nejedná se o označování nemocí, ale pouze 
genetické typologie. Řeknu-li tedy o někom z filmu, ţe je to podle fotky ledvinář do 

srdce, jedná se pouze o konstatování typu podle vlasů (paruky). 
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     Nejdříve tedy takový „pel mel“ ze samostatných fotek příbuzných a známých, kteří souhlasili 
se zveřejněním 
 

                                                 
 
 

    
 
 

    
 

     
 

  
 
 

 
 
 

tmavé jemné vlasy určitě 

nejsou jaterního typu – takže  

srdcový typ. Širší nos a 

nešpičatá brada ukazují na 

ledvinový typ – tedy typ 

„ledviny do srdce“ 

hnědé husté 

vlasy, 

konce se 

vlní a 

kroutí – 

plícový typ 

Zde je vidět jasný rozdíl mezi slinivkovým 

typem s hnědými vlasy a plicním typem - oba 

mají hnědé vlasy, takže rozhodně vliv plic. On 

má ale jednoznačně plicní charakter vlasů, 

zatímco ona má vlasy rovnější a nižší vrstvu 

(tedy slinivkový typ ve směru do plic). 

štíhlá postava 

a typické 

zlatorezavé 

vlasy 

slinivkového 

typu 

tmavé vlasy 

s fialovým nádechem 

– srdcový typ 

(pokud by vlasy byly 

tvrdé mohlo by jít o 

typ játra do srdce) 

podle vlasů 

játrový typ.  

typický rozdíl 

vlasů 

slinivkového 

typu (vlevo) a 

plícového 

typu (vpravo) 

světlé rovné vlasy a „ostrý“ 

nos (slinivka), vyšší čelo 

(ledviny) – tedy slinivkový 

typ do ledvin 

Tak tohle jsem já - od dětství po dnešek plícový typ – v mládí 

hnědé vlasy, kroutící se konečky vlasů a určitá trvalá 

neupravenost vlasů – a dnes se změnila pouze barva vlasů.  I 

když by barva mohla odpovídat srdcovému typu, je jasně vidět 

i na této malé fotografii, že vlasy nemají „fazónu“ a vzadu se 

kroutí (ostatní rysy plícaře si najde každý sám – brada, tváře 

atd.) 

na těchto fotkách někdy z roku 1963 chci ukázat, jak i na starých 

černobílých fotografiích je vidět rozdíly ve tvaru a lesku vlasů. 

Odleva: plícový typ (já – popis viz výše), uprostřed srdcový typ 

(tmavé uhlazené vlasy s leskem) a vpravo slinivkový typ (světlé a 

silně lesklé vlasy) 

černé ropvné 

vlasy - jeden 

z typických 

účesů 

srdcového 

typu 
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++++++ 
nyní pár samostatných fotek z filmů a jiných zdrojů (pokud znám název filmu, tak ho uvádím) 
 
 

  
            

                                      
  
 

   
 
 

barva vlasů světle 

hnědá a typické 

neučesatelné 

„chmýří“ + vysoké 

čelo = plíce do 

ledvin 

buď originál 

ledvinový typ vlasů 

nebo odbarvený 

plícový typ do ledvin 

(pokud jsou původně 

vlasy hnědé) 

on: tmavě hnědé „rozčepýřené“ vlasy s kroutícími se konečky a „věc“ zcela 

typická pro většinu plícových typů – výrazně větší část od rtů ke špičce brady než 

od rtů ke hraně nosu – takže jednoznačně plícový typ (plícař) 

 

ona: hodně tmavé vlasy s nádechem fialové, rovné upravená, konce vlasů hladké – 

srdcový typ (srdcařka) 

vypadané vlasy 

ohraničené 

tmavými a 

stříbrnými vlasy – 

ledvinový typ se 

směrem do srdce 

část hlavy bez vlasů ukazuje na ledvinový typ, ale bílé 

zvlněné vlasy na bocích hlavy ukazují na „souběh“ 

slinivky – tedy slinivkový typ se směrem do ledvin. 

Vliv slinivky do ledvin často „nafukuje“ postavu. 

(Všimněte si právě rozdílu zbytku vlasů u těchto dvou 

sousedících typů).  

vlasy typicky 

srdcové. Širší nos a 

nešpičatá brada 

ukazují na ledvinový 

typ – tedy typ 

„ledviny do srdce“ 
 

rovné stříbrné 

vlasy – 

srdcový typ 

Ona: zlatorezavé vlasy, štíhlá postava – typický 

slinivkový typ 

On: vysoké čelo – vliv ledvin. Tmavé (černé) vlasy 

jsou jemné a kudrnaté (na fotce to není vidět) – tedy 

játra. Dohromady – ledvinový typ ve směru do 

jater (částečně i vliv ledvin na srdce – proto jsou ty 

vlasy jemné) 

černá barva vlasů  - 

srdcový typ, ale kulatý 

obličej (nadváha)ukazuje 

na vliv ledvin – tedy  

ledvinový typ se 

směrem do srdce 

TV seriál Kriminálka 

Anděl 

světlé rovné vlasy, ostrá 

brada – slinivkový typ 
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 ++++++++++++++++++++++++++++++  
                  
     
   A nyní již komplexnější filmy a seriály  
 
(kaţdý se na ně můţe podívat v televizi nebo na internetu a tak získáte představu i o 
somatotypu, pohybech apod. jednotlivých typů. Pokud budu mluvit o vlasech – odpovídají 
typologii, ale mohou být uměle upraveny (barva, tvar, atd.), ale pokud budu mluvit o postavě, 
potom je typologie somatotypu správná) 
 
Fr. film Policajtka (La Femme flic) 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 

  

1 - viz výše 

2 - světle hnědé nerovné vlasy 

spíše vlnité – plícař 

3 - kudrnaté černé vlasy - 

játrař 

 

viz č. 2 vlevo + vyšší čelo 

ukazuje na směr do ledvin 

(proto světlejší vlasy  – 

ledviny barví vlasy do 

žluta) 

Takže plícař do ledvin 

Ona: světlé rovné vlasy, drobná postava – jednoznačně slinivkový typ 

On: hnědé vlasy jsou vlasy plícaře, ale určitá vychrtlost postavy včetně štíhlých 

prstů a ostrého nosu ukazuje na slinivku – určitě plícař, ale možná slinivka do plic 

(Mimochodem takto obvykle vypadá silný kuřák) 

 

světlé rovné vlasy 

spíše řídké – typický 

představitel 

slinivkového typu 

film Trhala fialky dynamitem – oba jsou 

postavou typičtí ledvináři. Pokud mají 

původní barvu vlasů, potom ona má hnědé 

kudrnaté vlasy (tedy spíše typ plíce do 

ledvin a případně jater) a on černé 

(ledviny do srdce nebo do jater) 

film Kulový blesk (ČR) 

rovné tmavé vlasy – 

srdcový typ 

film Kulový blesk 

(ČR) 

světlé rovné vlasy – 

slinivkový typ 

TV seriál JAG (USA) 

tmavé rovné vlasy – 

typický srdcový tvar 

vlasů 

film Samotář (Fr) 

hnědé zvlněné vlasy – 

plicní typ 
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TV seriál Dallas 
 

                         
 

  
 
 
film Smrtonosná zbraň 
 

  
 
 
TV seriál Ženatý se závazky (protoţe tento seriál byl natáčený mnoho let a podařilo se mi najít 
na internetu více dílů, můţu ukázat také stárnutí vlasů) 
 

    
 

  
 

„čistě“ plicový typ – na 
rozdíl od muţe na 1. 
obrázku („on“) nemá tento 
ani špičatý nos ani ostré rysy 
způsobené hubeností 
 

podle vlasů 

i typu 

postavy 

spíše 

slinivkový 

typ 

podle vlasů  i 

postavou 

srdcový typ 

podle vlasů 

i postavou 

játrový typ 

Fotografie této herečky z doby natáčení 

seriálu ukazuje na ledvinový typ. 

Fotografie ze stáří potvrzuje, že je 

přirozeně ledvinovým typem (vyšší 

čelo, silnější postava, plná prsa) 

vlasy hnědé a 

„rozčepýřené“ 

podle vlasů 

plícový typ 

černé 

kudrnaté vlasy 

i postava 

odpovídá 

játrovému 

typu 

Podle vlasů (barva, kouty ve vlasech) je toto typický 

plícový typ. Jsou vidět s věkem výrazně se zvětšující kouty 

ve vlasech a také postupné vypadávání vlasů v zadní části 

hlavy – to je projev vlivu plic do jater. Naopak zůstávají 

vlasy v místech vlivu srdce (temeno hlavy) a ledvin (vlasy 

mezi kouty). 

vlasy hnědé – tedy plicní typ. Protože ale nemá ani náznak 

budoucích koutů a má protažený (podlouhlý) obličej,  jedná se o 

slinivkový typ ve směru do plic. Kdyby byl pouze plícař, kouty 

by se na druhé fotografii už projevily. Protože se vlasy během 

natáčení změnily, jsou jeho pravé 
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TV seriál M.A.S.H. 
(většina z herců (snad mimo Alana Aldy – kpt. Hawkey Pierce) má upravené vlasy pro potřeby 
charakterů postav – jejich civilní snímky najdete na Wikipedia.com – proto u všech popisuji 
pouze vlasovou typologii) 
 
 

    
 

  
 

  
 

    
 
 
 

Vlasy na prvním snímku jsou odbarvené, ale hustota a tvar ukazují na 

ledvinový typ (takže pokud byly hnědé, tak typ „plíce do ledvin“).  Na 

druhém snímku (o pár let je starším) už je vidět snaha „vypadat 

slinivkářsky“ – tedy upravený nos, prostříhané vlasy atd. – ale kroutící se 

konce vlasů a plnější prsa (viz hromadná fotografie) „prozrazují“, že přece 

jenom plíce a ledviny jsou dominantní. 

toto je jenom 

pro ukázku, jak 

vypadají vedle 

sebe....  

vlasy jsou typicky slinivkové, ale za 

celou dobu natáčení se nezměnily – 

tedy jsou uměle upravené (možná 

paruka). Typově ale hlava (obličej) 

patří slinivce nebo srdci (ostré rysy a 

špičatá brada) 

podle vlasů 

srdcový typ  

podlouhlý obličej, vyšší 

čelo, světle hnědá barva 

vlasů – slinivkový typ ve 

směru vlivu do ledvin 
(vyšší čelo) a plic (kouty 

ve vlasech) 

podle pleše jednoznačně ledvinový 

typ, ale zbytky vlasů jsou hnědé a 

rozčepýřené – tedy plíce. V této 

roli představuje typ plíce do 

ledvin. Navíc jsou ledviny 

potvrzeny mohutností postavy 

vlasy, krk i 

postava 

odpovídají 

slinivkovému 

typu. 

světlé vlasy 

odpovídají i 

tvarově 

slinivkovém

u typu 

hnědé 

kudrnaté 

vlasy – 

typ plíce 

do jater 

„vysoké čelo“ ukazuje na vliv ledvin a 

stříbřité rovnější vlasy na vliv srdce – 

tedy typ „ledviny do srdce“ 
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TV seriál USA Jake a tlusťoch 
 

   
 

   
 
 
 
 
Česká filmová série Slunce, seno,....... 
(Protože se jedná o jednu z nejznámějších českých komedií, kterou většina Čechů viděla a jistě ještě bude mít 
možnost mockrát vidět, rozeberu některé typologicky zajímavé postavy podrobněji. Úmyslně uvádím jména postav 
a ne jména herců aby byla jasná identifikace) 

 
Škopková 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Škopek 
 

tmavé vlasy 

s typickou 

tvrdou vlnou 

nad čelem – 

jednoznačně 

játrový typ 

„vysoké čelo“ a malá, zavalitá postava se 

širokou pánví ukazují na dominanci ledvin. 

Zbývající vlasy jsou tmavé a stříbrné – 

dominance srdce. Podle vlasů i postavy 

jednoznačně typ „ledviny do srdce“ 

štíhlá postava, světlé vlasy – ale 

s převahou hnědé (i když světle hnědé) – 

jsou mírně „rozčepýřené“ – slivkový typ 

nebo slinivkový se směrem do plic 

postava jednoznačně ledvinového typu. Vlasy: zleva od prvního dílu k poslednímu (rozdíl zhruba 10 let). Vlevo 

typické vlasy plicního typu a vpravo barva plicní ale tvar jaterní (kudrlinky). I když jsou kudrlinky pravděpodobně 

uměle udělané, přiznávají nastupující dominanci jater – ženy si často mění barvu a tvar vlasů podle nové dominance 

orgánu. Podle první fotografie jde tedy o plícový typ ve směru do ledvin a u poslední fotky „plíce do ledvin a plíce 

i ledviny do jater“ (viz orgánová růžice).  Vlasy odpovídají postavě, proto se dá předpokládat, že typologie je 

správná i pro civilní život 



38 

 

 
 
Blažena                                                                          Venca 
 

                                                         
 

 
    
  Josef 
 

 
 
 
Jirka                                                 Doktor Kája              
 

  
 
 
Béďa a ing. Gábina 
 

  
 
 
Bernardo                      Vincenzo + Bernardo 

postava (somatotyp) i hlava a vlasy odpovídají ledvinovému 

typu. Zbytek vlasů může být obarvený, takže nejde přesně 

definovat. Pokud by přírodní barva byla hnědá (jako na snímku) 

byl zde ještě vliv plic. 

podle vlasů 

slinivkový 

typ. 

typ i barva vlasů ukazují na dominanci 

slinivky. Tvar obličeje (bez ostrého nosu a 

ostré brady) ukazuje na dominanci ledvin. 

Dominanci ledvin potvrzuje i to, že jí bylo 

v době natáčení 16 let a měla už „dospělá“ 

prsa (viz scéna, kdy je „nahoře bez“). Jde 

tedy o slinivkový typ ve směru do ledvin 

Typický plícový typ – 

nejen vlasy ale i celá 

postava (úzká 

ramena) 

postava (somatotyp) jednoznačně ledvinová, ale vlasy 

jsou výrazně tmavé a rovnější než u „Škopkové“. Jde 

tedy spíše o typ „ledviny do srdce“ nebo typ „ledviny 

do jater“. Pokud by byla původní barva vlasů hnědá a ne 

černá, potom by to byl typ „plíce do ledvin“. 

Somatotyp 

ledvinového 

typu, vlasy 

tmavé a rovné – 

tedy ledvinový 

typ ve směru do 

srdce 

oba jsou podle vlasů slinivkové typy (rovné vlasy - ne 

černé).  

Ona: vlasy světlé a štíhlá postava – čistě slinivkový 

typ 

On: vlasy hnědé („plicní) takže slinivkový typ ve 

směru do plic (a možná i ledvin – podle šířky pánve) 
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Evička (Evík) + Miluna 
 

 
     
 
 TV seriál USA Kriminálka Maimi (CSI Miami)     
 

                           
 
 

                                 
 
 

  
 
 
                                                               
 
 
 

Bernardo: tmavé kudrnaté vlasy – jednoznačně játrový 

typ 

Vincenzo: tmavé vlasy spíše rovné (srdce) ale přece 

jenom husté a hutné (plíce) – takže srdcový typ ve směru 

do plic 

Evička: hnědorezavé vlasy jsou slinivkové, ale kudrlinky jsou jaterní. Nos není 

slinivkový. Barva pleti (světlá) odpovídá rezavým typům – typologie by odpovídala 

slinivce a játrům, ale říct přímo „játra do slinivky“ si netroufám. Navíc somatotyp 

částečně odpovídá i ledvinovému typu 

Miluna: hnědé vlasy ukazují na srdcový nebo slinivkový typ. Také somatotyp 

odpovídá oběma typům. Barva kůže a barevný styl oblékání ukazuje na dominanci 

srdce – takže to spojíme a máme srdcový typ ve směru do slinivky 

rezavé 

vlasy jsou 

vlasy 

slinivkové

ho typu 

hnědé husté 

zvlněné vlasy – 

plicní typ 

dlouhé jemné, spíše 

rovné vlasy hodně 

tmavé barvy + 

výrazné barvy 

oblečení – srdcový 

typ 

dlouhé světlé vlasy a ostrá brada ukazují na 

slinivkový typ. Prsa a výrazné přední zuby ukazují 

na ledvinový typ – tedy „slinivka do ledvin“. 

Pokud by měla původně hnědé vlasy,  potom by se 

typologie rozšířila na „slinivka do ledvin a plic“ 

spíše slinivkový 

typ – i když šířka 

brady ukazuje na 

vliv buď ledvin, 

nebo plic.  
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film ČR Hlídač č. 47 
 

   
 

   
 
 
 
film USA International  
 

                                               
 
 
TV seriál USA Nash Bridges 
 
 

                                          
 

                                                                        
 

oba hlavní protagonisté mají vlasy slinivkového 

typu – řídké, rovné, světlé – a k tomu vysoké 

čelo ukazující na vliv ledvin. Jsou to tedy 

slinivkové typy ve směru do ledvin 

typicky srdcový typ – černé, rovné, 

„ulízané“ vlasy s ostrou pěšinkou ve 

vlasech 

hnědé, 

husté, 

vlnité, 

neupravitel

né vlasy – 

plícový typ 
 

Vlasy sice vypadají jako slinivkové, ale 

jsou husté a vlní se. Prsa jsou také větší 

než u slinivkářek. Přidáme-li k tomu širší 

nos, tak je to ledvinový typ. 

světlé jemné 

vlasy jsou 

slinivkového 

typu 

tmavé (černé) husté vlasy 

(játrové), které ale nejsou 

tvrdé a nedrží tvar (plíce) – 

tedy plíce do jater 

rozhodně ledvinový typ („vysoké 

čelo“). Zbytek vlasů je tmavý, a 

protože nejsouu kudrnaté ani rovné, 

dá se usuzovat na vliv plic. Tedy 

plíce do ledvin 

hnědé , husté vlasy mají tvar i 

barvu typické pro plícové  

typy. Štíhlý krk a ostrý nos 

ukazují na slinivkový typ – vše 

dohromady ukazuje na 

slinivku do plic 
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film ČR Díky za každé nové ráno 
(protože na základě předchozích popisů už by měl být každý schopen zdůvodnit 
typologii, píšu u každého typu pouze název typu) 
 

           
typ  srdcový         ledvinový      plícový         slinivkový         srdcový 
                               do srdce      do ledvin 
 
film Francie    Slovo policajta 
 

              
typ              srdcový                   srdcový          slinivkový 
   ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
  Mohl by\ch takto samozřejmě pokračovat do nekonečna, ale myslím, že jako základ 
k poznání principů typologie a práce s ní to stačí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vlasy i celá 

postava ukazují 

na slinivkový 

typ 

typicky plícový 

typ 

hnědé kudrnaté vlasy (v 

potdějších dílech i černé 

nebo stříbrné). Kudrnaté 

vlasy jsou rozhodně játra a 

pokud jsou hnědé tak plíce 

do jater 


