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Wprowadzenie

Kończyło się moje ostatnie seminarium na temat akupunktury, za-
tem byliśmy już zmęczeni, gdy słuchaliśmy wykładu pani doktor 

You Song Mosch-Kang poświęconego koreańskiej akupunkturze dło-
ni. Tamtego dnia, gdy dowiedziałem się, że cała twarz (łącznie z no-
sem) ma swe odzwierciedlenie w koniuszku środkowego palca, byłem 
akurat bardzo przeziębiony. Wykorzystałem więc okazję, by spraw-
dzić świeżo zdobytą wiedzę: chwyciłem długopis, znalazłem na ręce 
punkt odpowiadający nosowi i zacząłem go stymulować. Potem zlo-
kalizowałem akupunkturowy „punkt do wszystkiego” – JG 4 (punkt 
ten nakłuwa się w początkowej fazie przeziębienia; w koreańskiej 
akupunkturze dłoni jego odpowiednikiem jest punkt D 3) i okleiłem 
go plastrem do akupresury. Nie muszę chyba dodawać, że katar za-
czął ustępować natychmiast i że kolejnego dnia znów byłem w dobrej 
formie. Pod koniec seminarium pani doktor Mosch-Kang zaprezento-
wała nam technikę masażu dłoni, który w Korei członkowie jej rodzi-
ny wykonują sobie nawzajem dla odprężenia po całym dniu. Zainspi-
rowany nową wiedzą, zacząłem testować ją na swoich kolegach 
i szybko zdałem sobie sprawę, że masaż ten jest czymś znacznie wię-
cej niż tylko techniką relaksacyjną.

Po moim powrocie do domu żona – zdeklarowana lekarka medy-
cyny konwencjonalnej, która moje zainteresowania medycyną alter-
natywną w najlepszym razie kwitowała znużonym uśmiechem – uskar-
żała się na bóle pleców. Po kolejnym takim uśmiechu zrobiłem jej 
krótki masaż dłoni. Od tamtej pory żona zmieniła swe nastawienie 
i zarówno ona, jak i dzieci podają mi ręce do wymasowania przy 
wszelkiego rodzaju bólach. Nie musiało minąć wiele czasu, bym za-
czął stosować koreański masaż dłoni przy leczeniu pacjentów w swo-
im gabinecie. Ponadto od ubiegłej jesieni uczę tej metody na wiedeń-
skich uniwersytetach ludowych.
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Chcę w ten sposób wyrazić szczere podziękowania mojej nauczy-
cielce, doktor You Song Mosch-Kang i profesorowi Yoo Tae-Woo, 
odkrywcy koreańskiej akupunktury dłoni.

Osobista uwaga: jako „planowany” elektrotechnik (pracowałem 
w tym zawodzie, zanim zdobyłem pełne wykształcenie lekarza) prze-
jawiam tendencję do postrzegania rzeczy w sposób usystematyzowa-
ny i często uproszczony, dlatego musiało minąć sporo czasu, bym 
w końcu przejrzyście przelał na papier swą wiedzę na temat tradycyj-
nej akupunktury i jej najważniejszych punktów.

Moim celem było zawarcie kompleksowej wiedzy na temat kore-
ańskiej akupunktury dłoni w książeczce, którą można zmieścić w to-
rebce i po lekturze której czytelnik pyta: „I to wszystko?”, a jedno-
cześnie ma pod ręką skuteczne narzędzie leczenia i samoleczenia.

Jako zdeklarowany lekarz medycyny konwencjonalnej pragnę 
tu podkreślić, że głównym wskazaniem do stosowania akupunktury 
(i opartego na niej koreańskiego masażu dłoni) są dolegliwości wyni-
kające z zaburzeń odwracalnych. Istotą wielu doskwierających nam 
problemów zdrowotnych, spowodowanych zarówno czynnikami ze-
wnętrznymi, jak i wewnętrznymi, są ograniczenia funkcjonalne lub 
różne rodzaje bólu, które można łatwo wyeliminować za pomocą 
koreańskiego masażu dłoni. W każdym przypadku najpierw należy 
jednak wykonać badania u lekarza medycyny konwencjonalnej 
w celu dokładnego ustalenia przyczyn dolegliwości.

Niniejsza książeczka świetnie nadaje się również dla początkują-
cych w dziedzinie koreańskiej akupunktury dłoni, gdyż zawiera wykaz 
najczęściej wykorzystywanych punktów.  

Uwaga: Ciąża jest przeciwwskazaniem do stosowania tej meto-
dy masażu.
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Ogólne podstawy koreańskiego masażu dłoni

Akupunktura

Akupunktura jest terapią regulującą, która ma na celu utrzymanie 
organizmu w stanie dynamicznej równowagi.

Na regulujące mechanizmy organizmu oddziałuje się w punktach 
akupunkturowych zlokalizowanych w meridianach. Meridiany są li-
niami łączącymi punkty, których stymulacja daje podobne efekty te-
rapeutyczne. 

Wyróżnia się dwanaście głównych meridianów biegnących syme-
trycznie w lewej i prawej połowie ciała. 

Yin i yang

Koncepcja filozoficzna – para przeciwieństw. W oparciu o „teorię 
yin-yang” tradycyjna medycyna chińska systematyzuje przeciwstawne 
zjawiska, określając każde z nich jako „yin” albo „yang”. Kilka przy-
kładów:

Yin     Yang
kobieta     mężczyzna 
materia     energia 
materialne    ideowe, energetyczne 
mieć     być
spoczynek    ruch 
morfologia, substancja    funkcja 
jakość     ilość 
ziemia     niebo
wewnątrz    na zewnątrz
dół     góra 
strona prawa    strona lewa 
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Yin     Yang
cicho     głośno 
negatywny    pozytywny 
chroniczny    ostry 
woda     ogień 
zima     lato
noc     dzień 
hipo-, pustka     hiper-, pełnia
zimno (dreszcze)    ciepło (gorączka) 
głębia      powierzchnia 
brzuch     plecy
narządy pełne    narządy puste
trzewia     skóra, układ ruchu

Siły yin i yang powinny znajdować się w stanie równowagi. Sym-
bolem tej równowagi, a zarazem przekształcania się yin w yang, 
a yang w yin, jest monada chińska:

Wyróżniamy:
Meridiany typu yin: wątroby, serca, śledziony-trzustki, płuc, ne-
rek
Meridiany typu yang: pęcherzyka żółciowego, jelita cienkiego, 
żołądka, jelita grubego, pęcherza moczowego
Dolegliwości typu yin: niedociśnienie tętnicze, osłabienie, obni-
żona czynność narządu, poczucie zimna, płytki oddech, słaby 
puls
Dolegliwości typu yang: podwyższona czynność narządu, nadciś-
nienie tętnicze, stany zapalne, podwyższony przepływ krwi, go-
rączka, niepokój.

•

•

•

•



11

Podstawą koreańskiego masażu dłoni jest
koreańska akupunktura dłoni 

(Koryo Sooji Chim)

Koreańska akupunktura dłoni opiera się na fundamentalnych pra-
wach tradycyjnej medycyny chińskiej i obejmuje wszystkie meridiany 
i punkty akupunktury.

Technika ta została odkryta jesienią 1971 roku przez profesora Yoo 
Tae Woo w Korei. Pewnej nocy profesor Yoo obudził się z bólem 
głowy i intuicyjnie spojrzał na środkowy palec swej lewej ręki. Gdy 
zaczął go dotykać, wyczuł przy koniuszku miejsce wrażliwe na ucisk. 
Po nakłuciu tego miejsca igłą ból ustąpił natychmiast. Profesor Yoo 
skojarzył bolesny punkt zlokalizowany na stawie międzypaliczkowym 
dalszym palca środkowego z bólem głowy w okolicy potylicznej. Tak 
narodziła się nowa metoda. Z czasem profesor „przełożył” na rękę 
wszystkie meridiany i punkty akupunkturowe ciała (zob. wewnętrzne 
strony okładki).
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Zalety koreańskiej akupunktury dłoni 
w stosunku do akupunktury ciała

możliwość szybszego przystąpienia do działania
mniejszy ból przy wkłuciu igły
brak ryzyka uszkodzenia struktury narządów
możliwość oddziaływania na wszystkie części ciała (łącznie 

 z gardłem, pępkiem i narządami płciowymi)
szersze spektrum terapeutyczne (układ ruchu)
idealna metoda samoleczenia
ręka jest zawsze blisko, do dyspozycji

Akupunktura jest metodą regulacyjną, co oznacza, że za jej pomo-
cą można wywrzeć wpływ jedynie na organizm o pewnej podstawo-
wej energii. Dzieci reagują na akupunkturę bardzo dobrze (najczęściej 
mają dostatecznie dużo energii), natomiast u osób starszych poziom 
energii organizmu zwykle trzeba zwiększyć (np. za pomocą moksybu-
cji).

Akupunktura nie znajduje zastosowania w przypadku narządów 
o zniszczonej strukturze – to domena medycyny konwencjonalnej.

Zabiegi najlepiej powtarzać codziennie, aż dojdzie do ustabilizo-
wania efektów terapeutycznych.

W każdym przypadku podstawą jest wykonanie dokładnych ba-
dań u lekarza medycyny konwencjonalnej oraz poddanie się ewentu-
alnemu leczeniu. Metody alternatywne, takie jak akupunktura czy 
koreański masaż dłoni, należy traktować jako uzupełnienie, a nie za-
miennik zwykłego leczenia.

•
•
•
•

•
•
•


