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Alternativní medicína

AKUPUNKTURA
a akupresura pro psy
Západní svût reagoval skepticky, kdyÏ japon‰tí lékafii zaãali léãit nemoci stimulací takzvan˘ch
akupunkturních bodÛ. Tato léãebná metoda z Dálného v˘chodu byla velmi rychle odmítnuta
jako ‰arlatánská a úspûchy, které se nade v‰i pochybnost dostavily, byly pfiezíravû oznaãeny
za „placebov˘ efekt". To znamenalo, Ïe úãinnost akupunktury mûla údajnû spoãívat jen na
sugesci a klamn˘ch pfiedstavách pacientÛ, a v dÛsledku toho mûla tato léãebná metoda
fungovat jen u labilních osob, které si nechaly namluvit, Ïe se jejich stav zlep‰uje. 

Oblasti 
pouÏití
akupresury
a akupunktury
je opravdu
‰iroké
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v tomto okamÏiku sehrál nejvût‰í
roli svého Ïivota mal˘, tûÏce ne-
mocn˘ jezevãík. Tento pes trpûl

ochrnutím, coÏ je bolestivé zkostnatûní
a ztuhnutí kloubÛ pátefie, které zpÛsobu-
je, Ïe pes kulhá nebo je dokonce zcela
ochromen. Tento odváÏn˘ pes dokulhal se
sv˘m majitelem na mnichovskou univer-
zitní kliniku a prakticky nebyl schopen
chodit. Jeho zadní nohy byly zcela ztuhlé.
Rentgenové snímky prokázaly objektivnû
jeho onemocnûní. Z tohoto snímku byla
pro v‰echny pfiítomné lékafie patrná
závaÏnost i stupeÀ onemocnûní. Prog-
nóza byla pro tohoto jezevãíka - vzhledem
k tûÏkému stupni postiÏení - nejistá aÏ
nepfiíznivá. Západní medicína nedokázala
pro tohoto psa udûlat vÛbec nic. 

NezÛstávala Ïádná nadûje
Japon‰tí lékafii léãili psa akupunkturními
jehlami. Se psem, tak znûla jejich argu-
mentace, nelze psychicky manipulovat.
PÛsobení sugesce, kterou západní lékafii
aÏ dosud pfiedpokládali u akupunktury,
byla tedy zcela vylouãena. K tomuto ná-
zoru se pfiiklánûli v‰ichni pfiítomní lékafii
a potvrdili ho znovu také biologové.
Jedno bylo v‰em pfiítomn˘m jasné: mal˘
jezevãík se sv˘m tûÏk˘m onemocnûním
nebyl vÛbec schopen pfiedstírat zlep‰ení
nebo dokonce vyléãení. 

Lékafii reagovali skepticky 
Západní lékafii ãekali s pobavenou skepsí.
Prakticky nikdo nepoãítal s úspûchem,
kterého chtûli dosáhnout jejich kolegové
z Dálného v˘chodu jen pomocí nepatr-
n˘ch jehel. A leckter˘ z nich doslova onû-
mûl úÏasem a marnû pfiem˘‰lel o tom,
proã se ti japon‰tí ‰arlatáni chtûjí na
vefiejnosti tak zesmû‰nit. Jak se ov‰em
léãba blíÏila ke konci, mohl jezevãík stále
lépe pohybovat zadníma nohama. A kdyÏ
byla léãba uzavfiena, stál mal˘ pes na
nohou nejdfiíve nejistû, pak ale opatrnû
vykroãil ke svému majiteli, jako kdyby
tomu sám ani nemohl uvûfiit. A tím se
západním lékafiÛm dostalo dÛkazu o tom,
Ïe akupunktura je úãinná a rozhodnû
nespoãívá jen v sugesci. 

V˘sledek byl 
vyslovenû pfievratn˘
Tak se mal˘ jezevãík postaral o základní
zmûnu v my‰lení lékafiÛ. V̆ sledek byl
vyslovenû pfievratn˘. Dnes se dostává stá-
le ãastûji do popfiedí zájmu celostní
aspekt onemocnûní, zatímco dfiíve se lidé
soustfiedili pouze na rozpoznání pfiízna-
kÛ, jejich definici a léãbu. A úãinek aku-
punktury a akupresury jiÏ je uznáván
i v lékafiském svûtû. Proto v pfiípadech,
kdy je stanovena lékafiská indikace, hradí
akupunkturní léãbu i nemocenské poji‰-
Èovny. Pozdûji se fyzikovi a radiologovi
MUDr. A. Poppovi podafiilo dokázat, Ïe
v‰echny akupunkturní body mají ve srov-
nání se sv˘m okolím sníÏen˘ odpor kÛÏe
o 90 aÏ 95 procent. Díky tomu lze urãit
pfiesnou polohu akupunkturního bodu
mûfiením odporu kÛÏe a fiada terapeutÛ
dnes pouÏívá elektronick˘ pfiístroj k vy-
hledávání akupunkturních bodÛ, aby
mohla jehly aplikovat co nejúãinnûji. 

Jak pÛsobí akupunktura
Je známo, Ïe tibet‰tí mnichové se pokou-
‰eli léãit svÛj skot dotyky bambusov˘ch
‰piãek jiÏ pfied více neÏ ‰esti tisíci lety.
Bûhem ãasu tato metoda vyzrála. Z bam-
busov˘ch ‰piãek se staly jemné stfiíbrné
a zlaté jehly. Úãinek jehel se vysvûtluje
následovnû. Ve v˘chodoasijském chápání
v‰ech Ïiv˘ch bytostí hraje mimofiádnû
v˘znamnou roli energie. Îivotní energie
proudí pevnû stanoven˘mi drahami cel˘m
tûlem. JestliÏe se objeví blok, kter˘ brání
neru‰enému toku energie a zpÛsobuje

nahromadûní a pfieru‰ení jejího toku,
dÛsledky se projeví onemocnûním orga-
nismu. Jehly se cílenû vpichují do blokova-
n˘ch tokÛ energie a následn˘m zesílen˘m
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Alternativní medicína

Oblasti pouÏití
akupunktury a akupresury
● Onemocnûní krve,
● Oslabení imunitního systému, 
● Degenerativní onemocnûní 

pohybového aparátu,
● Stimulace Ïláz produkujících 

hormony,
● Onemocnûní centrálního 

nervového systému. 

Akupunktura
musí b˘t vÏdy

vyhrazena
odborníkovi

A
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prokrvením stimulují zv˘‰en˘ tok energie.
Tento zv˘‰en˘ tok energie „propláchne"
dfiíve „ucpan˘" a zablokovan˘ energetick˘
kanál a energie opût mÛÏe proudit.

Existují akupunkturní 
body na kaÏdou bolest
V prÛbûhu dlouholetého získávání zku‰e-
ností byly srovnáváním podobn˘ch pfií-
znakÛ onemocnûní zji‰tûny „energetické
body". V tûchto bodech se kfiíÏí fiada ener-
getick˘ch tokÛ, takzvan˘ch meridiánÛ.
V dÛsledku toho jsou uvedené body
v˘znamn˘mi kfiiÏovatkami, kter˘mi prou-
dí energie v tûle mnoha smûry. Budeme-li
tyto body stimulovat, projeví se prokaza-
telná reakce centrálního nervového systé-
mu. Nervové dráhy a Ïlázy produkující
hormony se podle potfieby aktivují nebo
se jejich ãinnost tlumí a vrací se tak do
harmonie s funkcí celku. 
Oblasti pouÏití akupunktury dosahují od
onemocnûní krve a onemocnûní zpÛso-
ben˘ch oslabením imunitním systémem
pfies degenerativní onemocnûní pohybo-

vého aparátu a Ïláz produkujících hor-
mony aÏ po onemocnûní centrálního ner-
vového systému. 

Strach z jehel?
Vpichovat psovi do kÛÏe jehly urãitû není
vûc, kterou mÛÏe dûlat kaÏd˘. Tato léãba
musí b˘t vÏdy vyhrazena odborníkovi.
Jako alternativní léãba se nabízí akupre-
sura. Akupresura je zaloÏena na stejné
teorii zablokovan˘ch energetick˘ch meri-
diánÛ jako akupunktura. S tím rozdílem,
Ïe se ke stimulaci energetick˘ch bodÛ
nepouÏívají jehly. Jehly jsou nahrazeny
pevn˘m stisknutím prsty. Tento tlak uvol-
Àuje blokády ve tkáních, vytváfií teplo
a tím také dal‰í energii. Uvedenou doda-
teãnou energii pak pfiijímají dfiíve zablo-
kované buÀky a zvy‰ují svoji vodivost.
Jin˘mi slovy - tlakem se uvolÀují blokády
a energie mÛÏe opût proudit. Tím lze roz-
hodujícím zpÛsobem pfiíznivû ovlivnit
onemocnûní.

Správn˘ tlak
Tlak se vyvíjí ‰piãkou palce nebo pro-
stfiedníãku. Mûl by b˘t pevn˘, ale nemûl
by zpÛsobovat bolest. Stiskneme aku-
punkturní bod a pohybujeme palcem
nebo prostfiedníãkem lehce v kruzích.
Doporuãuje se tento tlak nejdfiíve nacvi-
ãit na vlastní ruce. Stisknûte bod, kter˘ se
nachází na koÏním záhybu mezi palcem
a ukazovákem. Tento tlak nesmí zpÛso-
bovat bolest. Rozumí se samo sebou, Ïe
nehty musí b˘t ostfiíhané nakrátko, aby
nemohly zpÛsobit poranûní kÛÏe. Pfied
aplikací akupresury a po ní je tfieba si
dÛkladnû um˘t ruce. JestliÏe pes trpí
chronick˘m onemocnûním, je tfieba se

léãbû akupresurou vûnovat ‰estkrát den-
nû. Pfii akutních stavech staãí aplikovat
akupresuru jen tfiikrát dennû. Aku-
presurní body psa jsou uvedeny na nákre-
sech. Nûkteré orgány mají více bodÛ –
napfiíklad tlusté stfievo. Pak platí následu-
jící základní pravidlo: Bod 1 je bodem,
kter˘ tlumí bolest a pfiiná‰í uvolnûní. Bod
2 je bod, kter˘ povzbuzuje a stimuluje,
zatímco bod 3 uvolÀuje kfieãe. JestliÏe pro
nûkter˘ orgán existuje jen jeden bod
(napfiíklad varlata), fiídí se úãinek léãby
v˘hradnû délkou aplikace akupresury.
Tlak v délce tfií minut je úãinn˘ pfii akut-
ním onemocnûní; pfii chronickém one-
mocnûní, kdy je tfieba pfiekonat vy‰‰í blo-
kády energie, je zapotfiebí aplikovat
akupresuru po dobu ‰esti minut. Pes má
zmínûné body na pravé a na levé stranû
tûla. DÛleÏité je stimulovat vÏdy oba body
souãasnû – napfiíklad prav˘ a lev˘ bod
„B1" (= mûch˘fi 1). Welt
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Alternativní medicína

Akupresurní body u psa
B 1 Mûch˘fi 1: vlevo: trochu stranou a pod 

okrajem ucha; Vpravo: na ‰ífiku dvou 
prstÛ za zadním okrajem ucha

B 2 Mûch˘fi 2: nad 4. bederním obratlem
Ba 1 Slinivka bfii‰ní 1: na pfiedním 

okraji hrudní kosti
Ba 2 Slinivka bfii‰ní 2: na zadním 

okraji hrudní kosti
Di 1 Tlusté stfievo 1: v úhlu Ïeberního 

oblouku
Di 2 Tlusté stfievo 2: na ‰ífiku dvou aÏ tfií 

prstÛ pfied kyãelním kloubem
Di 3 Tlusté stfievo 3: v nasazení 

záhybu kÛÏe z kolena 
Dü 1 Tenké stfievo 1: pod bodem M1
Dü 2 Tenké stfievo 2: ‰ikmo nad bodem M3
E 1 Vajeãníky 1, trochu pfied a pod bodem N2
E 2 = P1. Vajeãníky 2: identické s bodem 

Prostata 1 nad 1. kfiíÏov˘m obratlem
G Îluãník: pfiímo vedle Le 2
HZ 1 Srdce 1: na pfiedním okraji 

chrupavky lopatky
HZ 2 Srdce 2: jen vlevo na hrudní 

stûnû ve v˘‰ce lokte
Ho Varlata: uprostfied kolenního záhybu (uvnitfi)
L 1 Plíce 1: na pfiedním okraji lopatky 

v poloviãní v˘‰ce
L 2 Plíce 2: na zadním okraji 

chrupavky lopatky
L 3 Plíce 3: nad posledním hrudním obratlem
Le 1 Játra 1: bod bodem L 2
Le 2 Játra 2: v poloviãní v˘‰ce 

zadního okraje lopatky
M 1 Îaludek 1: za ohybem dolní ãelisti
M 2 Îaludek 2: bezprostfiednû pfied 

ramenním kloubem
M 3 Îaludek 3: na ‰ífiku dvou aÏ tfií 

prstÛ za loktem a pod ním
Mi 1 Slezina 1: jen vlevo, uprostfied mezi 

posledním Ïebrem a sedací kostí ve v˘‰i 
pfiíãného v˘bûÏku bederních obratlÛ

Mi 2 Slezina 2: jen vlevo, podél Ïeberního 
oblouku, zhruba ve stfiedu tûla

N 1 Ledvina 1: za nasazením ucha
N 2 Ledvina 2: pod bodem B 2 ve v˘‰i 

pfiíãného v˘bûÏku bederních obratlÛ
P 1 = E2, prostata 1: nad 1. kfiíÏov˘m obratlem
P2 Prostata 2: bod bodem Di 2

Vpichovat
psovi do kÛÏe
jehly urãitû
není vûc,
kterou mÛÏe
dûlat kaÏd˘
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