
ento systém dnes
známe jako vztahov˘
systém pûti fází

pfiemûny nebo pûti elementÛ.
Pûti elementy jsou mínûny
zemû, kov, voda, dfievo
a oheÀ. KaÏdému z tûchto
pûti elementÛ neboli fází
pfiemûny se pfiifiazuje jeden
systém orgánÛ s jedním
orgánem yin nebo yang, jedna
roãní doba, jedna urãitá
emoce a jedna chuÈ, jakoÏ
i dal‰í (pfiesnû definované)
faktory. Fáze pfiemûny se
navzájem ovlivÀují, coÏ je
názornû patrné na pfiíkladu
krevního obûhu. V rámci
tûchto fází pfiemûn, pravidel 
-  nebo funkãních okruhÛ -
dochází k neustálému
vzájemné pÛsobení:

vzájemnému ji‰tûní
a vyrovnávání zúãastnûn˘ch
oblastí. Dokud je taková
regulace moÏná, zÛstává
organismus zdrav˘. Pokud
tomu tak není, v organismu
lze znovu nastolit rovnováhu
stimulací speciálních
energeticky úãinn˘ch bodÛ
prostfiednictvím akupunktury
nebo akupresury.
První lidé, ktefií akupresuru
pouÏili pfied nûkolika tisíci let,
tak pravdûpodobnû uãinili na
základû zku‰enosti, Ïe pfii
dotknutí se urãité bolestivé
ãásti tûla bylo moÏné bolest
do urãité míry zmen‰it.
Z akupresury se vyvinulo
odvûtví lidové medicíny.
(Naproti tomu 
akupunktura spoãívala 

jiÏ tehdy v rukou 
zku‰en˘ch léãitelÛ).
Je pravdûpodobné, Ïe lidé
akupresuru odpozorovali 
od zvífiat. Tak napfiíklad ptáci
pfii ãi‰tûní pefií pravidelnû
stimulují urãité body, které
spoãívají na energetick˘ch
drahách, meridiánech, 
a jeÏ jsou známy jako
akupunkturní body. 

PÛsobením akupresury,
jemn˘mi dotyky s vût‰ím
nebo men‰ím tlakem
vyvíjen˘m na urãitá místa 
na tûle, mÛÏe b˘t pozitivnû
ovlivnûn celkov˘ stav zvífiete.
Pfied první akupresurou
svého psa byste si v‰ak mûli
u svého veterinárního lékafie
nechat potvrdit, Ïe zvífie
nemá nûjaké organické
poruchy (které by nebylo
moÏno pozitivnû 
ovlivnit akupresurou). 
Akupresura nalézá uplatnûní
jako podpÛrná léãba po
operacích, u chronicky
nemocn˘ch zvífiat, pfii 
lehk˘ch onemocnûních i jako
v‰eobecná podpora zdraví
(rekonvalescence). Abychom
dosáhli cíleného pozitivního
pÛsobení, pfiedpokladem jsou
pfiinejmen‰ím znalosti bodÛ
(pfiedev‰ím pÛsobení
stimulace). Pes se mimofiádné
pozornosti, jíÏ se mu dostává,
rád podvolí. Rychle se 
uvolní a vychutnává si ji.
Na nûkolika pfiíkladech 
si ukáÏeme, ve kter˘ch
pfiípadech a v jaké formû 
se pouÏívá akupresura: 
Jak jsme uÏ informovali
v nûkterém z pfiedchozích
ãísel, devítiletá fenka
nûmeckého ovãáka Rozálie 
se nejprve podrobila
akupunktufie rÛzn˘ch bodÛ,
která mûla pozitivní úãinky
na ledviny a moãov˘ mûch˘fi.
PfiipomeÀme si: u Rozálie 
se projevovala zvlá‰tû ve
studen˘ch zimních mûsících
strnulost pfii chÛzi
a inkontinence rÛzné
intenzity. Kromû toho fenka
rychle promrzla. Paniãka
zaãala své fence dvakrát
dennû provádût akupresuru,
aby podpofiila energii ledvin.
Aby uvedla do pohybu Qi,
Ïivotní energii, která protéká
meridiánem a do v‰ech
orgánÛ, byly v tomto pfiípadû
lehce masírovány body Ni3
a MP6. Akupresura byla
provádûna je‰tû dva t˘dny po
ukonãení akupunkturní léãby,
ov‰em uÏ jen jednou dennû.
Toto opatfiení lze provádût
také preventivnû, 
napfiíklad jednou t˘dnû. 
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ZDRAVÍ

Alternativní medicína

AKUPRESURA
Akupresura stejnû jako akupunktura jsou souãásti tradiãní ãínské
medicíny (TCM), tedy velmi starobylého zpÛsobu léãby. V prÛbûhu
nûkolika tisíc let vyvinuli ãín‰tí léãitelé na základû sv˘ch obsáhl˘ch
a mnohovrstevn˘ch poznatkÛ dodnes existující celistv˘ systém tradiãní
ãínské medicíny zahrnující úspû‰nou zdravotní prevenci a léãbu. 

T

Abychom
dosáhli
cíleného
pozitivního
pÛsobení,
pfiedpokladem
jsou znalosti
bodÛ 

Psychogenní bod
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Vzpomínáte si na Struppiho,
tfiíletého kfiíÏence teriéra,
kter˘ mûl neustálé obtíÏe
v oblasti Ïaludku a stfiev?
Stfiídaly se u nûj zvracení
a prÛjmy. Nápadné bylo, Ïe se
tyto symptomy objevovaly
témûfi v˘hradnû v oblasti
Ïaludku. Podle ãínsk˘ch
orgánov˘ch hodin má
v systému orgánÛ Ïaludek
svÛj vrchol mezi 7. a 9.
hodinou ranní. Aby se
podafiilo odhalit mírnou
disharmonii v Ïaludeãním
meridiánu, byl majiteli
Struppiho ukázán alarmní
bod Ïaludku. Majitelé ho
pravidelnû kontrolovali.
Jakmile se u Struppiho
v tomto bodû projevila
bolestivost, okamÏitû znovu
do‰lo na akupunkturu, aby se
symptomy vÛbec nestaãily
projevit. Navíc majitel
Struppimu pravidelnû
provádûl akupresuru.
Masírovány byly pfiedev‰ím
body Ma 36, Ma 1 a MP 6. 
Také majitel Maxe,
sedmiletého kfiíÏence
labradora se slabostí zadních
konãetin, dostal za domácí
úkol masírovat urãité body na
zádech. V tomto pfiípadû se
jednalo pfiedev‰ím o body
vpravo a vlevo od bederních
obratlÛ. Zpoãátku nebyl Max
nijak zvlá‰È nad‰en˘, kdyÏ
v‰ak zjistil, Ïe jemn˘ tlak mu
dûlá dobfie, ochotnû si nechal
celou proceduru líbit a na své
masáÏe se vyslovenû tû‰í. 
V‰eobecné moÏnosti pouÏití: 
Pokud vá‰ pes trpí napfi. stavy
chronické bolesti, do urãitého
stupnû je mÛÏete zmírnit
stimulací bodu Di 4. Tento
bod se nachází zevnitfi na
pfiední tlapce, tam, kde
zaãínají také paspárky. Je
povaÏován za obecn˘ bod
ti‰ící bolest a je vyuÏíván 
také k posílení imunity po
operacích. Na posílení
obranyschopnosti obecnû
pÛsobí velmi dobfie aktivace
bodu Di 4 v kombinaci
s akupunkturním bodem Lu
7. Pfied odãervovací kúrou
nebo pfied oãkováním mají
tyto body rovnûÏ podpÛrné
pÛsobení. Jako prevence

infekãních onemocnûní je
moÏno akupresurnû pÛsobit
na LG 20 (za u‰ima) a Ni 3.
Ni 3 kromû toho posiluje
sebevûdomí a podporuje
funkci pohlavních orgánÛ.
Po prodûlaném onemocnûní
je nejlep‰í akupresurnû
stimulovat také body MP 6
(posiluje stfied), Ma 36
(v‰eobecné posílení) bod
jakoÏ i Lu 7 (posiluje
obranyschopnost).
Pokud se u psa projevují
nápadnû rozdílné symptomy
jen na jedné stranû, pak by
mûlo b˘t provedeno takzvané
vyrovnání Yin/Yang. Toto
vyrovnání znamená, Ïe se
vytváfií vyrovnání du‰evní
i fyzické. Za tímto úãelem
jsou masírovány 3 zvlá‰tní
body. LG 26 a KG 24 stejnû
jako Yintang (leÏí na cévû LG,
ve stfiedu ãela nad oãima).
Opakované zánûty spojivek
lze pozitivnû ovlivnit
prostfiednictvím bodu Le 3.
(Oko podle TCM otevírá
jaterní meridián). 
Copak, uÏ vám z toho, jak psa
o‰etfiujete, brní prsty? Chce to
trochu trpûlivosti! Tradiãní
ãínská medicína je velmi
komplexní formou medicíny.
Budete potfiebovat urãit˘ ãas
k tomu, abyste se s ní
dÛvûrnûji seznámili.
K pozitivnímu pÛsobení na
zvífie jsou nezbytné zevrubné
znalosti a také porozumûní.
Pokud si uvûdomíte úãinnosti
této léãebné metody, je jasné,
Ïe nestaãí jen tak masírovat
nûjak˘ bod. Pokud je po
akupunktufie vhodná
akupresura, kompetentní
a odbornû zdatn˘ terapeut
vám rád podá podrobné
informace, jak byste v této
formu léãby mohli u svého
psa pokraãovat doma. 

Anke Dombergová

Akupresurní body
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vyhraj! 
Hlavní ceny:

1. cena
Ixus 50

2. cena
PowerShot A510 

3. cena
PRIMA Zoom 105U

Fotografujte domácí zvířata.
Vyberte nejzdařilejší foto o rozměrech 
minimálně 10 x 15 cm, na jeho zadní
stranu nalepte kupón a pošlete 
na adresu uvedenou na kupónu.
Soutěž probíhá od 1. 6. 2005 do 30. 11. 2005. 
Každý měsíc vylosujeme 5 dalších cen (reklamní 
předměty Canon) z fotografií došlých v daném 
měsíci.

Jméno: .....................................................................................................................

Adresa:.....................................................................................................................

Značka Vašeho fotoaparátu: ..................................................................................

Nakladatelství MINERVA CZ, s.r.o., Říčanská 10, 101 00  Praha 10 - Vinohrady

Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním zaslaných fotografií.
Zaslané fotografie zůstavají redakci k dispozici a nebudou zaslány zpět.
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