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Už ve školce mě učili, abych si po návštěvě toalety vždy umyl ruce. Je to prý hygienické. Jenže
praxe je jiná. Jen malinké procento mužů si například myje ruce po močení. Zbytek to nedělá.
Když se mužů na důvod zeptáte, možná se budou vymlouvat, že na WC nebyl čistý ručník nebo
něco podobného. Ale faktem je, že následné mytí rukou muži nepovažují za důležité a nepřijde jim
to ani nehygienické. A kdepak, nejsou proto žádná prasata. Mají totiž pravdu.
Zajímal jsem se jak to s tou hygienou je a nezjistil jsem, kde by se ten muž na toaletě mohl ušpinit
tak, aby si musel nutně ruce umýt. No schválně, zkuste přemýšlet se mnou.
Muž jde na záchod, tam se postaví k mušli a rozepne si kalhoty. Určitě budete souhlasit, že dosud
neudělal nic nehygienického. Potom si jednou rukou vytáhne penis a vymočí se. Oklepe, penis vrátí
do trenek, zapne punt a odchází. Nemohu si pomoci, ale ani teď nevidím žádný prohřešek proti
čistotě, znamenající půl zdraví. Ani na chvíli nepřišel do styku s čímkoliv nehygienickým. Nevěříte?
Možná vás napadne, že si mohl pomočit prsty, nebo máte za to, že se ušpinil držením penisu... ale
to se mýlíte. Zkusím obojí vysvětlit.

Myslíte, že je penis špinavý?
Jste přesvědčení, že je penis špinavý? Pokud ano, tak kde se asi tak mohl ušpinit, když je celou
dobu v trenkách? Je to zhruba stejné, jako bych si šel mýt ruce poté, co se poškrábu třeba na
rameni. U zdravého člověka, který se pravidelně sprchuje, není logický důvod, aby se musel po
močení mýt. Penis se nemá kde ušpinit, takže jeho držení nemůže nikomu znečistit ruce.

Je moč nečistá?
Zdá se vám, že je moč nečistá? Není. Moč neobsahuje žádné choroboplodné zárodky. Skládá se z
95% z vody, 5% z močoviny a směsi zbytkových minerálů, solí, hormonů a enzymů. Moč je tekutina,
která byla součástí naší krve, poté byla přefiltrována ledvinami a vyloučena. Močí tělo vylučuje látky,
které momentálně nepotřebuje. Moč proto rozhodně není špinavá a nehygienická. Je čistější, než
vaše sliny. Z moče nedostanete žádnou nemoc. Moč se dá pít, zachránila už mnoha dehydrovaným
lidem život. A další lidé věří, že si jej každodenním pitím moči prodlouží. Dokonce jsem slyšel, že
prý chutná jako pivo.
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Jediné, proč máme pocit, že se při močení ušpiníme, jsou zakořeněné předsudky. Nic víc. Penis
není špinavý, moč není špinavá. Jediné co máme opravdu špinavé, jsou naše vlastní ruce, kterými
celý den na všechno saháme. Dotýkáme se peněz, držíme se v dopravním prostředku, chytáme se
s nimi všude možně a potom si je naprosto nelogicky jdeme mýt po aktu, při kterém bereme do
špinavých rukou čistý penis. Není to trošku postavené na hlavu? Neměli bychom si mýt ruce spíše
před močením? Protože to by přece dávalo větší logiku.

Upozornění: Článek nebere v úvahu pohlavní nemoci, Chlamýdie a další. Chápejte jej spíše jako
zamyšlení, týkající se opravdu zdravého člověka.

Za inspiraci k článku děkuji čtenáři s přezdívkou Fix hymlhergot.
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