CIRCULAÇÃO--SEXO
CIRCULAÇÃO
Meridiano do PERICÁRDIO (MP) ou Mestre do Coração (MC)
Estação: Verão
Horário: 19 às 21 h
Elemento: Fogo
Yin

CARACTERÍTICAS GERAIS
Também conhecido como Mestre do Coração (MC), possui 9 pontos bilaterais,
tem sua atividade energética centrífuga e sua energização máxima ocorre no período das
19 às 21 horas o seu Meridiano acoplado e o Triplo Aquecedor e seu antecessor é o
Meridiano do Rim
Rim..

SINTOMAS DE INSUFICIÊNCIA
Rigidez na cabeça e nuca, cansaço, falta de vigor sexual, depressão com descontentamento.

SINTOMAS DE EXCESSO
Dor cardíaca, coração agitado, cefaléia congestiva e raiva.
raiva.
Não representa órgão, algum, mas sim uma função reguladora que influi sobre o coração, a
circulação e os órgãos sexuais.
sexuais. Seu desempenho é geralmente ao do sistema parassimpático.
parassimpático.
Seu ponto de assentimento (ou associado) é o 14 B.
Seu ponto de alarme circulatório é o CS ou 15 VC.
VC.
Seu ponto de alarme sexual é o 11 R ou 6 VC.
VC.
Seu ponto de passagem é o 6 CS.
CS.

Seu ponto de sedação ou fonte é o 7 CS.
O ponto 1 CS é o ponto de reunião dos meridianos CS, F, VB e TA.
Seu ponto de tonificação CS9
Seus pontos Wú Shú Antigo: CS9, CS8, CS7, CS5, CS3

TRAJETO DO MERIDIANO
O Meridiano Principal do CirculaçãoCirculação-Sexo começa no meio do peito e uneune-se ao Mestre Coração,
atravessa o diafragma, e ramificaramifica-se no Triplo Aquecedor (Chéou Chao Yang)
Um ramo secundário parte do meio do peito, segue o 4º espaço intercostal, emerge no ponto CS1
CS1,
situado às três distâncias a axila, estendeestende-se ao longo da face interna do braço, pelo antebraço entre as
duas massas musculares, atingindo a palma da mão, e a extremidade do dedo médio no ângulo ungueal
externo, no ponto CS 9.
Um outro ramo secundário parte do meio da palma da mão no ponto CS 8 e ganha a extremidade do
anular, para se unir ao Meridiano do Triplo Aquecedor no ponto TA 1.

PONTOS PRINCIPAIS
1. TIANCHI - CS 1
Localização: 1 polegada lateralmente ao mamilo no 4º espaço intercostal.
Localização:
intercostal.
Indicações:: dor subcostal, dor intercostal, sensação de peito cheio, angústia.
Indicações
angústia.

2. TIANQUAM - CS 2
Localização: 2 polegadas anteriormente abaixo da prega axilar entre as duas cabeças de músculos, bíceps
Localização:
braquial..
braquial
Indicações:: tosse, dor no tórax inferior, dor nas costas, dor no braço
Indicações

3. QUZE - "CURA DO PANTANO"PANTANO"- CS 3
Localização: Ponto HO – Elemento Água,
Localização:
Água, na prega transversal cubital, ao lado ulnar do tendão do
músculo bíceps braquial.
braquial.
Indicações:: tremor nas mãos, vômitos, diarréia em gastroenterite, bronquite, miocardite, vômitos na
Indicações
gravidez, boca seca, suores na cabeça e pescoço, erupções na pele, ansiedade, sangramento
menstrual excessivo.
excessivo.

4. XIMEN - CS 4
Localização: 5 polegadas acima da prega transversa do punho entre os tendões dos músculos palmar
Localização:
longo e flexor radial do corpo
corpo..
Indicações:: angina de peito, taquicardia, pleurite, mastite.
Indicações
mastite.

5. JIANSHI - "ENVIADO INTERCALADO"INTERCALADO"- CS 5
Ponto: King – pertence ao elemento Metal
Localização: 1 polegada acima do Pt. Neiguan entre os tendões dos músculos palmar longo e flexor
radial do corpo.
Indicações: doença reumática do coração, gastralgia, malária, histeria, esquizofrenia, laringite, gastrite,
vermes intestinais, sensação de estar suspensa, eplepsia, sialoneia em ataque epiléticos, gosto
amargo na boca.

6. NEIGUAN - CS 6
Localização: 2 polegadas acima da prega transversa do punho, entre os tendões dos músculos palmar longo
e flexor radial do carpo.
Indicações: dor no tórax baixo, gastralgia, náusea, vômitos, dor de garganta, histenia, arritmia cardíaca,
acalma a mente e o coração em associação ao BP4 tem indicações para patologias de origem psíquica,
regula a menstruação irregular ou dolorida.

7. DALING - "GRANDE PLANALTO" - CS 7
Localização: Ponto Yú, pertence ao elemento Terra no ponto médio da prega transversal do punho entre os
tendões dos músculos palmar longo e flexor radial do carpo.
Indicações: taquicardia, doença mental, nevralgia intercostal, desordem na bainha tendínea do punho, dores
de garganta, urina vermelha com sangue, dores no coração com angústia e gemido, distúrbios
emocionais, ansiedade.

8. LAONGONG - "PALÁCIO DAS FADIGAS" - CS 8
Localização: Ponto YONG, pertence ao elemento Fogo no meio da palma da mão, entre os dedos médio e
indicador (entre o 3 e 4 metacarpos) quando a mão estiver apertando.
Indicações: doenças inflamatórias da boca, mastite, hemorróidas, grande sede, gengivite, cefaléia,
hipertensão, hematúria, arteriosclerose, mau hálito, úlceras bucais em geral, febre com delírio verbal.

9. ZHONGZHONG-CHONG - "ASSALTO CENTRAL" - CS 9
Localização: na ponta do dedo médio,
Localização:
médio, Ponto TSING
TSING,, pertence ao elemento Madeira.
Madeira.
Indicações:: coma, febre, insolação, angina pectoris, inabilidade para falar devida à rigidez da
Indicações
língua, corpo quente e mãos frias, cefaléia por golpe de frio, ponto utilizado para recobrar a
consciência casos de coma por A V. C

MERIDIANO DA CIRCULAÇÃO
E SEXUALIDADE,
TRAGETO SUPERFICIAL E PROFUNDO

O vaso JuéJué-yin (meridiano do incólucro do coração) começa na face anterior do tórax,
no ponto TianTian-Chi (lagoa do céu) no 4º espaço intercostal (sobre a linha horizontal que pelo mamilo)
e termina no ponto Zhong
Zhong--Chiong (ataque central) no meio da extremidade do médio.
médio. A energia
deste meridiano bilateral é centrífuga.
centrífuga. O trajeto abrange 9 pontos.
pontos.

4º espaço
intercostal
nº 1 do invólucro
do
Coração TianTian-chi
(Lago do céu)

nº 2 do invólucro do
Coração Tian quan
(fonte do céu)

nº 3 do invólucro do
Coração Quze
(curva do pântano)

nº 5 do inv. do Coração
Jian--shi (intermediário)
Jian
nº 6 do inv. do Coração
Nei--guan (passagem
Nei
interna
nº 7 do inv. do Coração
Da--ling (grande colina)
Da

nº 4 do indivíduo do
Coração Ximen
(porta do intervalo)
entre 2 tendões

nº 8 do invólucro do
Coração Laogong
(Palácio da Lua)
nº 9 do invólucro do
Coração ZhongZhong-Chong
(Assalto Central)

MERIDIANO DE CIRCULAÇÃO E SEXO

