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Kombinacja podstawowa dla rejonu 
ogrzewacza dolnego 

(układ moczowo-płciowy)

Ogrzewacz dolny jest odpowiedzialny za funkcje rozrodcze i wy-
dalanie. Obejmuje podbrzusze i rejon narządów płciowych.

Objawy: utrata energii, łatwa męczliwość, osłabienie, częste cho-
roby, utrata pożądania seksualnego, impotencja, przedwczesny wy-
trysk, choroby dróg rodnych, nieprawidłowe krwawienia z macicy, 
oziębłość seksualna, częsta lub nagląca potrzeba oddawania moczu, 
bolesne oddawanie moczu, bóle dolnej części pleców.

Mężczyźni: K-A 1, K-A 3, K-A 12

Kobiety: K-A 1, K-A 4, K-A 5, K-A 8, K-A 12

Punkty te stymuluje się w ramach masażu podstawowego, a na-
stępnie uciska.

Ilustracja 19

   mężczyźni                                              kobiety



43

Kombinacja podstawowa 
dla rejonu brzucha

Odnosi się do całej jamy brzusznej (ogrzewacze: środkowy i dol-
ny).

Objawy: bóle żołądka, biegunka, zaparcie, anoreksja, wymioty, 
wzdęcia i inne dolegliwości w rejonie jamy brzusznej.

Masaż podstawowy oraz K-E 21 (Jelito grube – po obu stronach 
K-A 9 w odległości sześciu milimetrów) i K-E 24 (około centymetr od 
K-E 21 w kierunku fałdu nadgarstkowego, na wysokości K-A 6).

Ilustracja 20
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Kombinacja podstawowa 
dla układu nerwowego

Choroby neurologiczne i psychiczne

Masaż podstawowy oraz stymulacja punktów K-A 12 i K-E 8 (po 
obu stronach K-A 22 w odległości trzech milimetrów; w tradycyjnej 
akupunkturze odpowiednikiem tego punktu jest Ż 9 – punkt mi-
strzowski śpiewaków «chrypka»), K-I 2 (PM 8, punkt bólu głowy) i K-I 
38 (PM 62, punkt kardynalny meridianu pęcherza moczowego).

Jako lekarz doskonale zdaję sobie sprawę, że „wymasowanie” cho-
rób neurologicznych nie należy do spraw łatwych. W wielu przypad-
kach nawet medycyna konwencjonalna nie potrafi ich wyleczyć, 
a jedynie ustabilizować stan chorego – i w tym masaż dłoni może 
pomóc. Przy chorobach neurologicznych najpierw wykonuję masaż 
podstawowy, a na końcu uciskam punkt powiązany z określonymi 
objawami (np. K-N 9 przy zawrotach głowy – zobacz w dalszej części 
książki).

Pewnej pacjentce chorej na stwardnienie rozsiane, u której głów-
nym objawem były zaburzenia czucia, zrobiłem masaż w wyżej opi-
sany sposób, a na końcu pokazałem punkty K-M 4 (po obu stronach 
paznokcia palca środkowego), które w Korei nakłuwa się przy drę-
twieniu. Potem długo jej nie widziałem i po kilku miesiącach dostałem 
e-maila, w którym napisała, że jej stan zdrowia uległ poprawie, a pa-
restezje ustąpiły w dziewięćdziesięciu pięciu procentach.
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Spędziłem kiedyś kilka dni w szpitalu, ponieważ musiałem poddać 
się operacji przepukliny. Spotkałem tam inną kobietę cierpiącą na 
stwardnienie rozsiane, którą poddano leczeniu kortyzonem z powo-
du rzutu choroby objawiającego się zaburzeniami czucia w rejonie 
kącika ust. Parestezje utrzymywały się u niej już od kilku tygodni. Stan 
kliniczny chorego na stwardnienie rozsiane ocenia się w skali od 0 
(brak objawów) do 10 (zgon) – stan kobiety oceniono na 6. Zrobiłem 
jej koreański masaż dłoni, a następnie uciskałem koniuszkiem kciuka 
przez około minutę punkt K-A 26 (punkt jamy ustnej umiejscowiony 
w połowie odległości między punktami K-A 24 i K-A 28) na ręce po-
łożonej po stronie występowania objawów. Po tym zabiegu stan pa-
cjentki uległ znacznej poprawie – „spadł” do 0. Kolejnego ranka, gdy 
żegnałem się z nią przed moim wyjściem ze szpitala, jej stan oceniano 
na 1-2. 

Chcę, by było to jasne: koreański masaż dłoni nie jest metodą le-
czenia ostrych rzutów stwardnienia rozsianego, ale można go stoso-
wać w celu złagodzenia objawów.

Ilustracja 21
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Kombinacja podstawowa 
dla okolic lędźwiowych

Problemy obejmujące dolną część pleców, a przede wszystkim:

Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego (np. bóle krzyża)

Masaż podstawowy oraz K-E 19 (po obu stronach K-A 11 w odle-
głości sześciu milimetrów), K-I 21 (po obu stronach K-B 5 w odległości 
czterech milimetrów) i K-M 18 (po stronie palca małego między koś-
cią księżycowatą a grochowatą lub po stronie kciuka między kością 
czworoboczną większą a łódeczkowatą).

Przy bólu okolic lędźwiowych wykonuję masaż podstawowy, a na 
końcu badam wrażliwość wyżej wymienionych punktów i w razie 
potrzeby je stymuluję.

W dalszej części książki znajdziesz konkretne zalecenia, przy czym 
schemat zawsze wygląda tak samo: najpierw wykonujemy masaż 
podstawowy, a potem szukamy wrażliwych punktów (punkty wy-
mienione przy poszczególnych dolegliwościach zwykle są wrażliwe 
na ucisk) i stymulujemy je koniuszkiem lub paznokciem kciuka.

Ilustracja 22


