
šifrovací trail v Praze a okolí

CIVILIZACE 666 Šifra 8: Akupunktura

Měl jsem bolesti pravé ruky, obou nohou a břicha, tak jsem se rozhodl zajít na akupunkturu. 

Po zabodnutí první jehly mě přestala bolet levá noha, ale přišla bolest hlavy a chodidel. 

Po následující jehle se mi přesunula bolest z jedné nohy do druhé. 

Další jehla mi opět přesunula bolest mezi nohama, ale také mě přestala bolet hlava a břicho. 

Následně mě přestala bolet i pravá ruka, ale dostavily se bolesti břicha a levé nohy. 

Po dalším vpichu mě přestalo bolet břicho, ale poprvé mě začala bolet levá ruka. 

Po dalším bodnutí jsem zjistil, že mě bolí totéž co po první jehle. 

Následně mě přestala bolet celá horní část těla, ale přišla bolest levé nohy. 

Po další jehle mě rozbolela hlava a bolest z pravé nohy přešla do pravé ruky. 

Hlava mě opětovně přestala bolet a znovu se mi přesunula bolest mezi nohama. 

Po další jehle mě hlava ještě jednou začala bolet, už aby byl konec. 

Po poslední jehle mě bolelo břicho a obě nohy, ale já už jsem to vzdal a rezignovaně odešel.  
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