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FRANTIŠEK ŠEBEJ

Umenie akupunktúry
Keď vám idú vŕtať či, bohuchovaj, trhať zub, urobíte čokoľvek, vrátane vecí, pri
ktorých stratíte dôstojnosť, len aby to nebolelo. Sadistickí zubári vedia zväčša
ponúknuť iba jediné: injekciu (!). Je tu však zaručene spoľahlivá možnosť, ktorú
iba málokto využíva – akupunktúra.

.a

kupunktúra používa na liečenie všetkého tenučké ihly, ktoré sa zapichujú
do aktívnych bodov. Efekt je úžasný. Na jin
a jang si možno ešte spomeniete, no a s nimi
súvisí aj existencia meridiánov – dráh, ktorými prúdi životná sila a na ktorých ležia po
tele tie body, do ktorých sa pichajú tie ihly.
Napríklad meridián tenkého čreva prebieha
od ucha dolu hrdlom na lopatku a potom cez
triceps zadnou stranou až k malíčku. Teda
úplne inokade ako samotné tenké črevo. Je
to veľmi rafinované a zložité, ale akupunkturisti to vedia nevyvrátiteľným spôsobom vysvetliť a zdôvodniť. Uvediem príklad: „Dlouhodobé nechutenství vede ke slabosti jang čchi
sleziny, a tím k nedostatku krve, tedy k deficitu jak čchi, tak krve, způsobeného slabostí
jangu zachvacujícího jin. Naopak při krvácení způsobuje ztráta krve (jin) deficit jangu,
projevujíci se chladem končetin. Opět se jedná o deficit jinu a jangu jako následek defici-
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tu jin ovlivňujícího jangu.“ (Siahol som po
českom texte MUDr. Růžičku, lebo čínskym
textom celkom nerozumiem.)
Istý inžinier Zbabelý sa dopočul o možnosti nahradiť umŕtvujúcu injekciu akupunktúrou a ihneď sa rozhodol to skúsiť (potreboval vytrhnúť obe spodné osmičky). Našiel akupunkturistu a tiež zubára so zmyslom pre
humor a alternatívnu medicínu. Odhodlane
sa usadil do zubárskeho kresla a akupunkturista mu napichal asi tridsať ihličiek na rôzne miesta – prevažne do nosa, obočia, čela, temena a ušníc. Ani to príliš nebolelo. Spomenul si na svoju dcéru pankáčku s jej piercingami a konečne ju pochopil. Zubár začal skúšať, či anestézia funguje. Ďubol inžiniera Zbabelého do ďasna ostrým kovovým hrotom.
„Aúúú!“ vykríkol inžinier. „Bolí?“ opýtal sa pre
istotu zubár. „Strašnééé,“ skučal inžinier. „Neklamte!“ povedal akupunkturista, „nič necítite.“ Zubár znovu ďubol. „Aúúúúú!“ vrieskal

umŕtvený inžinier. „Môžete začať, funguje to,“
povedal zubárovi akupunkturista a pridal
ešte zopár ihličiek do inžinierovej tváre. „Podržte mi ho,“ požiadal akupunkturistu veselý zubár, ktorý už jedným kolenom kľačal inžinierovi na bruchu. Začali. Opisom zákroku
vás nebudem zbytočne znepokojovať, ale inžinier Zbabelý už nemá spodné osmičky a veľmi si váži akupunkturistov. Ale nechce o tom
rozprávať – pravdepodobne aby nenarušil
krehkú rovnováhu jin, jang a čchi.
Akupunktúra si vie poradiť s mnohými pliagami. Pozná totiž ich príčinu. Napríklad taká
hluchota. Nik v skutočnosti nevie, prečo je
babka inžiniera Zbabelého hluchá ako peň. Ale
inžinier Zbabelý to vie, lebo sa začítal do už citovaného MUDr. Růžičku. Podľa neho hluchota vzniká: „Z nadbytku větru a ohně jater a žlučníku, který stoupá zvráceně nahoru a tím blokuje cirkulaci čchi, nebo z nedostatku čchi
ledvin a poruchy esenciální čchi.“ Vyzbrojený
touto vedomosťou sa rozhodol inžinier Zbabelý navrhnúť rodine podrobiť babku liečbe
akupunktúrou. ale rodinná rada (manželka
ing. Zbabelého) to neschválila. Vraj preto, lebo je kruté a nehumánne pichať ihly, aj keď
sú tenké, do bezbrannej babky. V skutočnosti išlo zrejme o to, že na výhodnej hluchosti
babky nechcela nič meniť.
Málo ľudí je takých odvážnych ako inžinier Zbabelý. A čo vy? Máte strach? Je to naozaj škoda. Napríklad ten zubár spomína na
trhanie osmičiek inžiniera Zbabelého rád. z

