Čínsky pentagram ako nevyčerpateľný zdroj inšpirácie v reflexnej diagnostike a terapii.
V priebehu vyšetrenia sa objavia súvislosti, ktoré sú zdrojom inšpirácie pre ďalšiu liečbu. Dodržujeme zásadu že vždy aj
v ťažkých, tak aj v ľahkých prípadoch je jasné, vždy otestujeme všetky reflexné plôšky v diagnostickom formulári. Len dlhodobým
tréningom, či vyplnením diagnostického formulára u každého klienta sa získava vzhľad do zákonitosti, ktorými sa riadi ľudský
organizmus.
Hlavné súvislosti, ktoré v čínskom pentagrame patria:
1. Rovnováha jinu a jangu vnútri každého prvku.
Aby bol každý prvok plnohodnotnou súčasťou reťazca všetkých piatich, musí v ňom byť rovnováha protikladných energií. Ich
nositeľmi sú u každého prvku orgány jinového a jangového charakteru (mínus a plus). Dobrou pomôckou na uvedomenie že
ktorý orgán je jin (žena) a ktorý je jang (muž), je fakt, že žena je omnoho činorodejšia, ako chlap, ktorý radšej pracuje a medzi
tým potrebuje veľa odpočívať. Napríklad u prvku ohňa neustále pracuje srdce a nárazovo aj tenké črevo. Veľmi ľahko sa potom
rovnováha naruší napríklad zlou životosprávou keď sa jej len jeden za deň; od rána do večera. Srdce potom nedostáva energiu
v dostatočnom množstve. U prvku Zem je Jin slinivka, slezina a Jang žalúdok. U prvku Kovu sú Jin pľúca a Jang hrubé črevo.
U prvku voda sú Jin obličky a Jang močový mechúr. U prvku drevo sú Jin pečeň a Jang žlčník. Vzťahy vnútri prvkov si môžeme
predstavovať aj ako partnerské, že sú to manželia, rodičia. Rodine sa darí, keď partneri vzájomne nebojujú, ale spolupracujú.
2. Každý predchádzajúci prvok je nasledujúcim, smerom hodinových ručičiek matkou a nasledujúci predchádzajúcemu,
smerom hodinových ručičiek dieťaťa.
Alebo inak: rodičia živia deti. Keď sú manželia v harmónií, dobre sa darí ich deťom. V otázkach zdravia to znamená napríklad
u prvku dreva, keď sa hádajú preťažená pečeň s tvrdohlavým žlčníkom, veľmi to škodí deťom, srdcu a tenkému črevu. Pečeň je
schopná aktivovať kovy života (horčík, zinok) vitamíny, hormóny potrebné pre činnosť srdca a žlčníka nedodáva dostatok
kvalitnej žlče do dvanástnika.
3. Škodlivý, deštruktívny, podmaňujúci vplyv problémového prvku na prvok po smere hodinových ručičiek.
Tento vplyv si môžeme prirovnať k susedskému spolužitiu. Večne bojujúci manželia znepríjemňujú život i svojím susedom.
Naopak súhra v ich vzťahu môže priaznivo ovplyvniť aj ich okolie. Napríklad už spomenutá pečeň so žlčníkom svojimi neustálymi
hádkami otravujú život „susedom“ slinivke-slezine a žalúdku z prvku zeme.
Ako je vidieť z diagnostického formulára k hlavným orgánom boli priradené aj ďalšie orgány alebo časti tela. O stave
o ktorom je dobre mať informácie. O ich zaradení k jednotlivým prvkom môže prebiehať akademická debata. V niektorých
témach to bolo potvrdené na základe informácií z literatúry, u iných podľa intuície. Viac menej zatiaľ prax nepriniesla potrebu
tieto hodnotenia meniť.

