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Specialpunkter 
Specialpunkter kunne 

Være:…… 

Punkter der arbejder med særlige temaer/reaktioner i kroppen. Speciel effekt til individuel behandling. 

Punkter med specifik effekt erfaret igennem flere tusinde år 

 Influentalpunkter 

 De 8 ekstra meridianers ”styrepunkter” 

 BACK-SHU punkter 

 MU punkter 

 3E  -  Sanjiao åbning af de 3 varmere 

 Meridianernes bedste punkter 

 Krydspunkter 

 Standardbehandling = Specielle punktkombinationer (se comp.pkt.kort) 

  

Punkter der bruges til at afbalancerer kroppens ”energimæssige” tilstand. 

 5 Element teorien: Moder/Søn-Lov - Broder/Søster-Lov - Mand/Hustru-Lov 

Organuret: Middag/Midnat-Lov - Moder/Søn-Lov 

Men også…….. 

Lungens 

specialpunkter 
LU 5 Specialpunkt for Hudlidelser  

LU 7 Styrepunkt for Hoste og Ren-meridianen 

LU 7 Områdedist.for Øverste ½del af kroppens 

bagside. 

LU 9 Influentalpunkt Blodkar 

 
 

(LU 5) I albuefolden lige unde for bicepsmusklens sene, når armen er let bøjet 

 

(LU 7) på indersiden fa underarmen, ca. 1.5 cun over håndledsfolden – Tyk 5, Lu9 

– ud mod tommelfingersiden. Følg indersiden af underarmsknoglen – radius – til 

punktet som ligger lige over knoglefremspringe 
(LU 9) I den radiale ende af håndledsfuren, i fordybningen radialt for radialis – 

arterien 

 

 

Colons specialpunkt CO 4 Hoved og hals CO 4) læg tommelfingeren langs pegefingerkanten – nu bliver der en tyk hudfold over 

tommelfingeren – i det tykkeste punkt her ligger Co4 
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Områdedistalpunkt for 

CO 10 Motorpunkt for M. Bracio-radialis (CO 10) 2 cun under CO 11 på kanten af radius 

CO 11 Bedste Homeostasepunkt (CO 11) Beliggenhed: Når albuen er 90 grader bøjet og armen proneret, ved enden af 

albuebøjningens tværfold, halvvejs imellem Lu5 og epicondylus lateralis (2 cun fra 

hver). 

CO 18 Specialpunkt for Hormonregulering (CO 18) Beliggenhed: På siden af halsen, på højde med adamsæblets spids, mellem det 

sternale (brystbens-) og det claviculære (nøglebens-) hoved af den skrå halsmuskel 

(m.sternocleidomastoideus). 
 

 

Miltens 

specialpunkter 
MP 4 Specialpunkt for Akut Diarré (MP 4) På inderkanten af foden på grænsen mellem fodens overside og fodsålen 

der, hvor huden skifter farve, 1 cun bag ved fordybningen bag knysten. 
MP 4 Styrepunkt for Chong meridianen 

MP 6 Områdedistalpkt. 

for 

Genitalier og underliv (MP6) Beliggenhed: 3 cun direkte over spidsen af den indvendige ankelkno, på 

bagkanten af tibia. Egentlig ikke miltpunkt men fælles punkt for nyre, lever og milt. 

MP 9 Specialpunkt for Ødemer (MP 9) På indersiden af benet i fordybningen under skinnebensknoglens hoved, ca. 

13 cun over spidsen af den inderste ankelknogle, ca. 2 cun under knæskallens 

nederste kant 

MP 10 Specialpunkt for Kløe, allergi og blod (MP 10) Ved bøjet knæ 2 cun over den mediale øvre patella kant, på ”maven” af den 

mediale andel af m. quadriceps femoris. Man lægger højre hånd på den siddende 

patients venstre knæskal således at fingrerne dækker over knækallen, mens 

tommelfingeren hviler på indersiden af knæet. I denne position markerer 

tommelfingerspidsen punktets beliggenhed 

MP 21  Master Luo punkt (MP 21) ca. 6 cun i en lige linje under midten af armhulen i det 7. mellemrum 

mellem ribbenene  ca. halvvejs mellem armhulen og enden af det 11. ribben – det 

første løse - 
 

 

Mavens 

specialpunkter 
M 8 Specialpunkt for Øjenmuskulatur (M 8) Beliggenhed: 0.5 cun indenfor hårgrænsehjørnet på pandens side, 4.5 cun 

lateralt fra Du-meridianen (midtlinien). 

M 12 Krydspunkt for Andre meridianer (M 12) ca 4 cun i en lige linie over brystvorten – Brystvorten (M17) er kun et 

orienteringspunkt aldrig et ”stik – i ” punkt. 

M 15 Specialpunkt for Mavesyresmerter ( kun (M 15) ca 2 cun i en lige linie over brystvorten. 
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v. side) Farligt punkt 

M 32 Motorpunkt for M. Quadriceps (M 32)6 cun over det øvre ydre patella – hjøne på en linje mod den forreste 

hoftebenskant – M31. 

M 36 Områdedistalpunkt for Bughule fra ribbenskant 

til symfysen 

(M 36)3 cun under (M35), l fingerbredde fra tibiakanten, hvor denne "bøjer af” 

M 37 Specialpunkt for Tyktarm (nedre He-sea 

pkt.) 

(M 37) 3 cun under M36, 1 fingerbredde fra Tibiakanten 

M 38 Specialpunkt for Skuldersmerter (fx 

frossen skulder) 

(M 38) 2 cun under M37, 5 cun under M36, halvvejs imellem M35 og M41, i 

muskelvævet mellem tibia og fibula, 1 fingerbredde fra tibiakanten 

M 39 Specialpunkt for Tyndtarm (nedre He-sea 

pkt.) 

(M 39)1 cun under M38, 6 cun under M36, 1 fingerbredde fra den forreste tibia 

- kant 

M 40 Specialpunkt for Slimløsning (lunger, 

svælg) Epilepsi 

(M 40) Halvvejs mellem knæskallens nederste kant og den yderste ankelknogles 

spids, ca. 2 cun uden for skinnebenskanten 

M 43 Vigtigt Smertestillende pkt. hals 

og ansigt + ben 

(M 43) i fordybningen midt imellem 2. og 3. mellemfordsknogle, proksimalt fra 

overgangen mellem mellemfodsknogler og tæer 

M 44 Vigtigt Smertestillende pkt. hals 

og ansigt + ben 

(M 44) i den inderste ende af svømmehuden mellem d. 2 og 3 tå 

 

 

Tyndtarmens 

specialpunkter 
TY 3 Styrepunkt for DU-meridianen + 

nakkestivhed 

(TY 3)på nakken uden for nakkemusklen i hulrummet under kraniekanten, 1,5 cun 

fra midterlinjen 

TY 6 Specialpunkt for Nakkestivhed (TY 6) proksimalt og radialt bag ulna-knoglens lille fremspring – kaldet processus 

styloideus, i en fure langs med knoglen, der bliver tydelig når håndfladen vender 

mod brystet. 
 

 

Pericardiums 

specialpunkter 
P 6 Styrepunkt for Yin Wei meridianen (P 6) mellem de 2 sener midt på underarmen, 2 cun over 

håndledskanten 
P 6 Områdedistalpkt. 

For 

Kroppens forside fra kraveben til 

navlen 
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Sanjiaos 

specialpunkter 
SJ 5 Styrepunkt for Yang Wei meridianen (SJ 5) På ydersiden af underarmen 2 cun over håndledsbøjningen 

midt mellem albueben og spoleben, når armens yderside vender bagud 

SJ 6 Specialpunkt for Akut Forstoppelse (SJ 6) På ydersiden af underarmen 3 cun over håndledsbøjningen 

midt mellem albueben go spoleben når armens yderside vender udad 

SI 8 Specialpunkt for Ribbenssmerter (SJ 8) På ydersiden af underarmen, 4 cun over håndledsbøjningen – 

ca. 1 cun over Tv 6) midt mellem albueben og spoleben, når armens 

yderside vender bagud. 
 

 

Blærens 

specialpunkter 
B 11 Influentalpunkt for Knogler, led og brusk (B 11)  Ud for mellemrummet mellem 1. og 2. brysthvirvels torntappe, 1,5 cun 

fra midterlinien 

B 16 Specialpunkt for Kløe (B 16) ud for mellemrummet mellem den 6. og den 7. brysthvirvels torntappe 

1,5 cun fra midterlinjen. 

B 17 Specialpunkt for Diafragma (B 17) 1,5 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 7. brysthvirvel. 

B 17 Influentalpunkt for Blod 

B 39 Specialpunkt for Sanjiao (nedre He-sea 

pkt.) 
(B 39)l cun lateralt fra midtpunktet af knæhasen (B40), på den mediale rand 

af senen af m.biceps femoris. 

B 40 Områdedistalpkt. For Nederste ½del af 

kroppens bagside 

(B 40) midtpunktet i knæhasens tværfold. Under punktet føles en puls 

B 40 Specialpunkt for Hudlidelser 

B58 Specialpunkt for Øjenmuskulatur (B 58) 7 cun over den yderste ankelknogle, mellem de to muskler i en lige 

linje over BI 60 

B 62 Styrepunkt for Yang Qiao meridianen (B 62) i fordybningen lige under en udvendige ankelkno 
 

 
 

Nyrens 

specialpunkter 
N 1 Specialpunkt for  " Genoplivning" (N 1)Under fodsålen i den bløde fordybning bag trædepuderne i linje med 

den 2. tå, ca. 1/3 af afstanden fra overgangen mellem fod go tæer og hælen. 

 N 6 Styrepunkt for Yin Qiau meridianen (N 6) 1 cun under spidsen af den indvendige ankelkno 
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Leverens 

specialpunkter 
LE 2 Specialpunkt for Bivirkninger efter 

kemoterapi 

(LE 2) mellem 1. og 2 tå, 0,5 cun proximal fra svømmehudens rand 

LE 3 Specialpunkt for Blodtryksnedsættende (LE 3)i en fordybning mellem1. Og 2. mellemfodsknogle, distalt fra mellemfod – tæer 

– overgangen, 1,5 cun bag Le2, 2 cun bag svømmehudsranden – i punktet kan man 

føle en puls 

LE 6 Specialpunkt for Lever (Alarmpunkt) (LE 6) 7 cun over spidsen af den indvendige ankelkno, 2 cun over LE 5 på den 

mediale flade af tibia, tæt ved dens mediale rand. 

LE 13 Influentalpunkt for Zang organer (LE 13)på abdomens lateralside, på underkanten af den frie ende af det 2. ribben 
 

 

Galdeblærens 

specialpunkter 
G 21 Specialpunkt for Hormonregulering (farligt punkt) 

OBS! ved hjerteproblemer. 

(G 21) midtvejs mellem Du 14 og den yderste ende af nøglebenet, på 

skulderens højeste punkt. 

G 34 Influentalpunkt for Muskler og sener Øjenlidelser (G 34)i en fordybning foran og lidt under – ca.1 cun – lægbenets hoved 

G 37 Specialpunkt for øjenlidelser (G 37)5 cun oven over den yderste ankelknogles spids, ved lægbenets 

forreste kant 

G 39 Influentalpunkt for knoglemarv (G 39) 3 cun over den yderste ankelknogles spids, ved lægbenets bagerste 

kant. 

G 41 Specialpunkt for Skuldersmerter (sammen m. M 

38) 

(G 41) på fodens overside i hulningen lige foran, hvor 4. og 5. 

mellemfodsknogle mødes.(I fordybningen på lateralsiden af senen af m. 

extensor digiti minimi – lilletåstrækkeren. ;-) ) 
G 41 Styrepunkt for Dai meridianen 

 

 
 

Du´s 

specialpunkter 
DU 4 Specialpunkt for Sexualfunktions 

problemer 

(DU 4) i fordybningen mellem 2. og 3. lændehvirvels tappe 

DU 10 Specialpunkt for Bylder (DU 10 ) under torntappen af 6. brysthvirvel 

DU 11 Specialpunkt for Hukommelsessvækkels

e (langtidsh) 

(DU 11)under torntappen af 5. brysthvirvel 
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DU 12 Specialpunkt for Bylder (DU 12)i fordybningen mellem 3. og 4. brysthvirvels torntappe 

DU 14 Bedste Immunstimulerende 

punkt 

(DU 14)mellem tortapperne på 7. halshvirvel og 1. brysthvirvel 

DU 15 Specialpunkt for Talebesvær og døvhed (DU 15) i nakken 0,5 cun indenfor hårgrænsen, 0,5 cun under Du16, imellem 

torntapperne af 1. og 2. halshvirvel, 3,5 cun over 7. halshvirvel ved oprejst hovede 

DU 16 Specialpunkt for Talebesvær og døvhed (DU 16)i nakken, lige under nakkebenets fremspring, 1 cun indenfor hårgrænsen, 0,5 

cun over Du15, i fordybningen imellem tilhæftningen af de to trapezius lignende – 

strenge. 

DU 20 Bedste Sedativt punkt (DU 20) på midterlinjen på toppen af hovedet, omtrent midt på en linje mellem 

ørernes toppunkter, 5 cun bag den forreste hårlinje og 7 cun foran den bagerste. 

DU 26 Specialpunkt for "Genoplivning" (DU 26) ca 1/3 af afstanden mellem det nederste af næsen og det øverste af læben. 
 

 

Ren´s 

specialpunkter 
REN 5 Reguleringspunkt for Nedre varmer (REN 5) på kroppens midtlinie, 3cun over symfysekanten, 2 cun 

under navlen. 

REN 6 Bedste Toniserings - punkt (REN 6) på kroppens midtlinie, 1,5 cun under navlen 

REN 9 Specialpunkt for Ødemer (REN 9)på kroppens midtlinie,1 cun over navlen 

REN 12 Influentalpunkt for FU - organer (REN 12)  4 cun i en lige linie over navlen, midvejs mellem 

navlen og den nederste del af brystbenet 
REN 12 Reguleringspkt. for Midterste varmer 

REN 17 Influentalpunkt for Respiration (REN 17) på kroppens midtlinie, på brystbenet, midt imellem 

brystvorterne, på højde med mellemrummet mellem 4. og 5. 

ribben – der tages højde for kvindebrysters tyngde REN 17 Reguleringspkt. For Øvre varmer 

REN 22 Specialpunkt for Respiration FARLIGT 

PUNKT 

(REN 22)i midtpunktet af kravebenshulningen under halsen – 

også kaldet fossa suprasternalis. 
 

 

Hjertet har ingen ”Special”-punkter. 
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BEHANDLING  AF  QI 

Kvalitet Akupunktur - punkt 

Styrke QI M 36 (3 cun under (M35), l fingerbredde fra tibiakanten, hvor denne "bøjer af”) 
Co 4,( mellem l. og 2. mellemhåndsknogle, på musklens højest punkt;) 

Ren 4, (På kroppens midtline -  2 cun over symfysekanten, 3 cun under navlen) 

Ren 6(MOXA), (på kroppens midtlinie – 5 cun under navlen) 

Ren 12, (på kroppens midtlinie 4 cun over navlen) 

Ren 17 (På sterni – brystben midtmellem brystvorterne på højde med mellemrummet mellem 4. og 5. ribben) 
Mp. 6 (MOXA) (3 cun direkte over spidsen af den indvendige ankelkno på bagkanten af Tibia) 

B 23 (i 5.cun lateralt fra underkanten af torntappen af 2.lændehvirvel) 

B 43 (3 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 4. brysthvirvel) 
Du 20(MOXA) (på midterlinien på toppen af hovedet, omtrent midt på en linie mellem ørernes toppunkter, 5 cun bag den forreste hårlinje og 

7 cun foran den bagerste) 

Wei Qi Co 4 (mellem l. og 2. mellemhåndsknogle, på musklens højest punkt;) 

M 36 (3 cun under (M35), l fingerbredde fra tibiakanten, hvor denne "bøjer af”) 
Lu 7 (Overfor radius-knoglens processus styloideus. l.5 cun proksimalt fra håndledsfuren. Når man krydser hænderne med tommel- og 

pegefingerne, således, at den ene hånds pegefinger ligger på den anden hånds styloidfremspring, ligger punktet lige under pegefingerspidsen) 
Mp 6 (3 cun direkte over spidsen af den indvendige ankelkno på bagkanten af Tibia) 

N 3 (I fordybningen mellem spidsen af deri indvendige ankelkno og akilles-senen – hvor der kan føles en puls.) 

N 7 (2 cun lige over N3 – kaldet Taixi – i en fordybning af den forreste kant af Akilles - senen) 

Du 14(under torntappen af 7. halshvirvel som bliver tydeligst som stor fremspring når hovedet bøjes fremover) 

Sj.5 (2 cun proksimalt fra sj4, mellem radius og ulna.) 

Ying Qi B 20( l.5 cun lateralt til underkanten af torntappen af ll. brysthvirvel.) 

B 21(l.5 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 12. brysthvirvel.) 

Ren 12 (på kroppens midtlinie, 4 cun over navlen) 

M 25 (2 cun lateralt fra midten af navlen) 

M 36 (3 cun under (M35), l fingerbredde fra tibiakanten, hvor denne "bøjer af”) 

Mp 10 (Beliggenhed: Ved bøjet knæ, 2 cun over den mediale øvre patella-kant, på "maven" af den mediale andel af m.quadriceps femoris.) 

YUAN Qi B 23 (i 5.cun lateralt fra underkanten af torntappen af 2.lændehvirvel) 
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B 52(MOXA)(3 cun lateralt fra underkanten af torntappen på 2 lumbal / - lændehvirvel) 

Du 4 (under torntappen af 2. lumbal /-lændehvirvel) 

N 3(MOXA) (I fordybningen mellem spidsen af deri indvendige ankelkno og akilles-senen – hvor der kan føles en puls.) 

Ren 4  (På kroppens midtline -  2 cun over symfysekanten, 3 cun under navnlen) 

Ren 6 (på kroppens midtlinie – 5 cun under navlen) 

Mp 4 (i fordybningen distalt  fra og under basis af 1. mellemfodsknogle, ved overgangen fra rød til hvid hud.) 

M 36 (3 cun under (M35), l fingerbredde fra tibiakanten, hvor denne "bøjer af”) 

Qi i øvre Jiao Ren 17 (På sterni – brystben midt imellem brystvorterne på højde med mellemrummet mellem 4. og 5. ribben) 

Lu 1(Under den ydre ende af nøglebenet, l cun direkte under Lu2, 6 cun lateralt fra Ren-meridianen.) 

B 13 (l.5 cun lateralt fra underkanten af torntappen af, 3. brysthvirvel) 

B 14(l.5 cun, lateralt fra underkanten af torntappen af 4. brysthvirvel) 

B 15(l.5 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 5. brysthvirvel.) 

Le 1(På storetåens lateralside, 0.-1 cun bag- neglefalshjørnet.) 

Qi i miderste Jiao M 36(3 cun under (M35), l fingerbredde fra tibiakanten, hvor denne "bøjer af”) 

Ren 12 (På kroppens midtlinie , 4 cun over navlen) 

M 25 (2 cun lateralt fra midten af navlen) 

M 3 (lige under m2 (SIBI) 0,7 cun lateralt fra den nederste yderste næsefløjskant) 

B 20 (1,5 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 11. brysthvirvel) 

B 21 (1,5 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 12. bryst – thoracal hvirvel.) 

P 6 ( mellem de 2 sener midt på underarmen, 2 cun over håndledskanten) 

M 21(4 cun over navlen, 2 cun lateralt fra Ren 12 - midtlinien) 

Le 13 (på abdomens – mavens – lateralside, på underkanten af den frie ende af det 2. ribben.) 

Qi i nederste Jiao Mp 6 (3 cun direkte over spidsen af den indvendige ankelkno, på bagkanten af tibia. - egentligt ikke et miltpunkt mene mere fællespunkt for 

nyre, lever og Milt) 
B 23 (1,5 lateralt fra underkanten af torntappen på 2. lænde – lumbal - hvirvel) 

B 26 (1,5 cun lateralt fra torntappen af 5. lændehvirvel) 

B 31-34(sættes i 1-4 sakralhul alt efter hvilket punkt man arbejder m. - stik her bør man være meget VARSOM med hvis man er 

forholdsvis ”grøn” akupunktør!!) 
Ren 4(Beliggende på kroppens midtlinie, 2 cun over symfysekanten, 3 cun under navlen.) 

Ren 6 (på kroppens midtlinie – 1,5 cun under navlen) 

M 25(2 cun lateralt fra midten af navlen) 
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M 36 (3 cun under M35 – Dubi – 1 fingersbredde fra tibiakanten, hvor denne bøjer af.) 

Bevæger Qi Co 4 (læg tommelfingeren langs pegefingerkanten – nu bliver der en tyk hudfold over tommelfingeren – i det tykkeste punkt her ligger Co4) 

Co 1(på pegefingerens radialside, 0,1 cun op fra neglefaldshjørnet) 

P 6 ( mellem de 2 sener midt på underarmen, 2 cun over håndledskanten) 

Sj. 6 (3 cun proksimalt fra sj4, mellem radius og ulna.) 

G 34 (i fordybningen under og foran lægbens – hovedet. Lokaliseres bedst med bøjet knæ) 

Le 3 (i en fordybning mellem 1- og 2.  mellemfodsknogle – distalt fra mellemfod – tæer – overgangen. 1,5 cun bag Le2, 2 cun bag 

svømmehudsranden – i punktet kan man føle en puls.) 
G 20 (på hårgrænsen i nakken under nakkebenet i en fordybning mellem de øvre dele af m. sternocleidomastoideus og m. trapezius) 

G 21 (Halvvejs mellem Du14 og acromion-Co15 – i fordybningen på skulderens højeste punkt.) 

Du 14 (Beliggenden under torntappen af 7. halshvirvel, som bliver tydeligt som stor fremspring, når hovedet bøjes forover.) 

B 18 (I 5. cun lateralt fra underkanten af torntappen af 9. brysthvirvel) 

Regulerer Qi Co 4 (læg tommelfingeren langs pegefingerkanten – nu bliver der en tyk hudfold over tommelfingeren – i det tykkeste punkt her ligger Co4) 

M 36 (3 cun under Dubi – M35 – 1 fingerbredde fra tibiakanten hvor knæet bøjer af) 

Ren 6 (på kroppens midtlinie, 1,5 cun under navlen – (KI -punkt/kraftpunkt ifg koreansk tankegang)  ) 

Ren 12 (På kroppens midtlinie – 4 cun over navlen) 

Ren 14 (på kroppens midtlinie – 6 cun over navlen, 1,5 cun under brystbensspidsen) 

Gb 34 (I fordybningen under og foran lægbens-hovedet. Lokaliseres nemmest med bøjet knæ.) 

Le 13 (På abdomens – mavens – lateralside, på underkanten af den frie ende af det 2. ribben) 

Du 14 (Under torntappen af 7. halshvirvel, som bliver tydligst som stor fremspring når hovedet bøjes fremover) 

Mp 6 (3 cun direkte over spidsen af den indvendige ankelkno, på bagkanten af tibia. Egentligt ikke et miltpunkt – men fælles punkt for nyre, 

lever og MILT) 
B 18 (1,5 cun lateralt  fra underkanten af torntappen af 9. brysthvirvel) 

B 19 (1,5 cun lateralt  fra underkanten af torntappen af 10. brysthvirvel) 

B 43, (1,5 cun lateralt fra underkanten af torntappen på 2. lændehvirvel) 

Rebelsk Qi M 36 (3 cun under Dubi – M35 – 1 fingerbredde fra tibiakanten, hvor denne ”bøjer af”) 

M 34 (2 cun over den øvre ydre patellakant, i en fordybning, der bedst lokaliseres, når knæet er bøjet) 

B 13 (1,5 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 3. brysthvirvel) 

B 21 (1,5 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 12. brysthvirvel) 

P 6 ( mellem de 2 sener midt på underarmen, 2 cun over håndledskanten) 

G 24 (1,5 cun eller et ribben lodret under Le14, mellem bruskpartierne af 7. og 8. ribben på brystvortelinien) 
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Le 3 (1,5 cun bag be2, 2 cun bag svømmehudsranden i en fordybning mellem 1 – og 2. mellemfordsknogle, distalt fra mellemfod-tæer – 

overgangen. Her kan også føles en puls.) 
Lu 1 (under den ydre ende af nøglebenet, 1 cun direkte under Lu2,  6 cun lateralt fre Ren - meridianen) 

N 27 (Under kravebenet 2 cun fra midtlinien, mellem kravebenet g det første ribben) 

Ren 13 (på kroppens midtlinie, 5 cun over navlen – da ren 12 ligger 4 cun over navlen og Ren 14 ligger 6 cun over navlen....) 

Ren 17 (på kroppens midtlinie, på brystbenet, midt imellem brystvorterne på højde med mellemrummet mellem 4. og 5. ribben) 

Ren 22 (i midtpunktet af fossa suprasternalis – kravebenshulningen under halsen) 

BEHANDLING AF JING 

Styrke Jing (Essens) Du 4 (moxa)(under torntappen af 2. lændehvirvel) 

N 3(moxa) (I fordybningen mellem spidsen af deri indvendige ankelkno og achilles – senen – modsat B60 – hvor der kan føles en puls – a. 

tibialis posterior ) 
B 23 (moxa) (1,5 cun lateralt fra udnerkanten af torntappen af 2. lændehvirvel) 

B 52 (moxa) (3 cun lateralt fra underkanten af torntappen på 2. lændehvirvel) 

Mp 6 (3 cun direkte over spidsen af den indvendige ankelkno, på bagkanten af tibia. Egentligt ikke miltpunkt men fællespunkt for nyre, lever og 

MILT) 
M 30 (5 cun under navlen, 2 cun lateralt til REN2 – midtlinien- ovenfor lyskefolden, på  den mediale side af A. femoralis.) 

Ren 2 (På kroppens midtlinie, lige på symfyskanten) 

BEHANDLING AF YIN OG YANG 

Styrke Yin N 3 (I fordybningen mellem spidsen af deri indvendige ankelkno og achilles – senen – modsat B60 – hvor der kan føles en puls – a. tibialis 

posterior ) 
N 6 (1 cun under spidsen af den indvendige ankelkno) 

Mp 6 (3 cun direkte  over spidsen af den indvendige ankelkno, på bagkanten af tibia. Faktisk ikke et Miltpunkt – men fællespunkt for nyre, lever 

og MILT) 
B 17 (1,5 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 7. brysthvirvel) 

Ren 4 (På kroppens midtline -  2 cun over symfysekanten, 3 cun under navnlen) 

Lu 9 (I den radiale ende af håndledsfuren, i fordybningen radialt for radialis - arterien) 

H 6 (med håndfladen opad, på den radiale side af senen af M. flexor carpi ulnaris - lillefingersiden, 0,5 cun over håndledsfure, dvs. 0,5 cun fra 

H7 - Shenmen) 

Styrke Yang (alle punkterne 

for at styrke yang bruges med 

MOXA - ”tilgang”) 

Du 4 (under torntappen af 2. lændehvirvel) 

Ren 6(På kroppens midtlinie, 1,5 cun under navlen) 

Ren 8 (i navlens midtpunkt) 
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M 36 (3 cun under (M35), l fingerbredde fra tibiakanten, hvor denne "bøjer af”) 

B 23 (1,5 cun lateralt fra udnerkanten af torntappen af 2. lændehvirvel) 

B 43 (3 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 4. brysthvirvel) 

BEHANDLING AF SHEN (ånd, sjæl, ”personlighed” etc.) 

Beroliger Shen H 5 (på lillefingersiden af underarmen, 1 cun over håndledsfuren – H7- inden for senen) 

H 7(i lillefingersiden af håndledsfolden i fordybningen indenfor knoglen, enten på ydersiden eller på indersiden af senen) 

N 1(Under fodsålen i den bløde fordybning bag trædepuderne i linje med den 2. tå, ca. 1/3 af afstanden fra overgangen mellem fod go tæer og 

hælen.) 
N 6(1 cun under spidsen af den indvendige ankelkno) 

P 6(mellem de 2 sener midt på underarmen, 2 cun over håndledskanten) 

P 7(i fordybningen midt på indersiden af håndleddet i folden mellem de to  sener) 

B 15(1,5 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 5. brysthvirvel) 

B 43(3 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 4. brysthvirvel) 

Le 2 ( mellem 1. og 2 tå, 0,5 cun proximalt fra svømmehudens rand) 

Du 20(på midterlinien på toppen af hovedet, omtrent midt på en linie mellem ørernes toppunkter, 5 cun bag den forreste hårlinie og 7 cun foran 

den bagerste) 
Ren15 (0,5 cun under spidsen af brystebenet, 7 cun over navlen) 

Yingtang (”det 3.øje” - midtvejs mellem øjenbrynene inderste ender.) 

Sishencong (fire punkter på issen, 1 cun foran, bagved og på hver side af DU 20) 

BEHANDLING AF BLOD 

Styrke Blod Mp 6 (3 cun direkte  over spidsen af den indvendige ankelkno, på bagkanten af tibia. Faktisk ikke et Miltpunkt – men fællespunkt for nyre, lever 

og MILT) 
Mp 10(moxa)(Ved bøjet knæ 2 cun over den mediale øvre patella kant, på ”maven” af den mediale andel af m. quadriceps femoris. Man lægger 

højre hånd på den siddende patients venstre knæskal sådledes at fingrene dækker over knækallen, mens tommelfingeren hviler på indersiden af 

knæet. I denne position markerer tommelfingerspidsen punktets beliggenhed) 
B 17(moxa)(1,5 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 7. brysthvirvel) 

B 43 (moxa) (3 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 4. brysthvirvel) 

M 36 (moxa) (3 cun under (M35), l fingerbredde fra tibiakanten, hvor denne "bøjer af”) 

Le 8 (på indersiden af knæet lige over enden af den fold, der dannes, når benet bøjes helt med knæet ud til siden. Når benet strækkes ud, ligger 

punktet i et hulrum ca. 1 cun foran Ny10) 
N 3(moxa) (I fordybningen mellem spidsen af deri indvendige ankelkno og akilles – senen – modsat B60 – hvor der kan føles en puls – a. tibialis 
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posterior) 
B 20 (1,5 cun lateralt til underkanten af torntappen af 2. brysthvirvel ) 

Ren 4(moxa) (På kroppens midtline -  2 cun over symfysekanten, 3 cun under navnlen) 

Bevæge Blod Mp 10 (Ved bøjet knæ 2 cun over den mediale øvre patella kant, på ”maven” af den mediale andel af m. quadriceps femoris. Man lægger højre 

hånd på den siddende patients venstre knæskal således at fingrene dækker over knækallen, mens tommelfingeren hviler på indersiden af knæet. I 

denne position markerer tommelfingerspidsen punktets beliggenhed) 
B 17 (1,5 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 7. brysthvirvel) 

B 18 (1.5 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 9. brysthvirvel) 

Sj.6 (3 cun proksimalt fra 3E4, mellem radius og ulna.) 

M 36 (3 cun under (M35), l fingerbredde fra tibiakanten, hvor denne "bøjer af”) 

G 34 (i en fordybning foran og lidt under – ca.1 cun – lægbenets hoved) 

Mp 6 (3 cun direkte  over spidsen af den indvendige ankelkno, på bagkanten af tibia. Faktisk ikke et Miltpunkt – men fællespunkt for nyre, lever 

og MILT) 
H 6 (med håndfladen opad, på den radiale side af senen af M. flexor carpi ulnaris - lillefingersiden, 0,5 cun over håndledsfure, dvs. 0,5 cun fra 

H7 - Shenmen) 
B 11 (Ud for mellemrummet mellem 1. og 2. brysthvirvels torntappe, 1,5 cun fra midterlinien) 

Hede i Blod Co 11 (Ved den yderste ende af albuefolden, når armen er bøjet 90 grader, midt mellem albuens spids og Lu5) 

H 7 (i lillefingersiden af håndledsfolden i fordybningen indenfor knoglen, enten på ydersiden eller på indersiden af senen) 

Mp 6 (3 cun direkte  over spidsen af den indvendige ankelkno, på bagkanten af tibia. Faktisk ikke et Miltpunkt – men fællespunkt for nyre, lever 

og MILT) 
Mp 10 (Ved bøjet knæ 2 cun over den mediale øvre patella kant, på ”maven” af den mediale andel af m. quadriceps femoris. Man lægger højre 

hånd på den siddende patients venstre knæskal sådledes at fingrene dækker over knækallen, mens tommelfingeren hviler på indersiden af knæet. I 

denne position markerer tommelfingerspidsen punktets beliggenhed) 
P 7 (i fordybningen midt på indersiden af håndleddet i folden mellem de to  sener) 

Le 3 (i en fordybning mellem1. Og 2. mellemfodsknogle, distalt fra mellemfod – tæer – overgangen 1,5 cun bag Le2, 2 cun bag 

svømmehudsranden – i punktet kan man føle en puls)) 
B 40 (Mikroblødning) (Midtpunktet i knæhasens tværfold. Under punktet føles en puls.) 

Lu 5 (Mikroblødning) (I albuefolden lige unde for bicepsmusklens sene, når armen er let bøjet) 

Evt. Lu 10 (På håndens ”Venusbjerg” midt på første mellemhåndsknogle, ved den grænse, der adskiller håndfladens farve fra håndryggens 

farve) 
Evt. Le 2 (ellem 1. og 2 tå, 0,5 cun proximalt fra svømmehudens rand) 

Evt. N 2 (på indersiden af foden , ca. 1,5 cun foran den inderste ankelknogle, under navicularknoglens fremspring) 

Evt. H 8 (i håndfladen mellem 4. og 5. mellemhåndsknogle, omtrent der hvor lillefingeren rører håndfladen, når man knytter hånden) 
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Evt. P 8 (3 cun under M9 – medial tibia – condylus – på indersiden af tibia) 

Stagneret Blod Co 11 (Ved den yderste ende af albuefolden, når armen er bøjet 90 grader, midt mellem albuens spids og Lu5) 

Mp 6 (3 cun direkte  over spidsen af den indvendige ankelkno, på bagkanten af tibia. Faktisk ikke et Miltpunkt – men fællespunkt for nyre, lever 

og MILT) 
Mp 10 (Ved bøjet knæ 2 cun over den mediale øvre patella kant, på ”maven” af den mediale andel af m. quadriceps femoris. Man lægger højre 

hånd på den siddende patients venstre knæskal således at fingrene dækker over knækallen, mens tommelfingeren hviler på indersiden af knæet. I 

denne position markerer tommelfingerspidsen punktets beliggenhed) 
Le 13 (på abdomens lateralside, på underkanten af den frie ende af det 2. ribben) 

samt andre Qi – og blodsbevægende pkt. 

Regulerer blod M 36 (moxa) (3 cun under (M35), l fingerbredde fra tibiakanten, hvor denne "bøjer af”) 

B 43 (moxa) (3 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 4. brysthvirvel) 

M 25 (2 cun lateralt fra midten af navlen) 

M 30 (5 cun under navlen, 2 cun lateralt til REN2 – midtlinien- ovenfor lyskefolden, på  den mediale side af A. femoralis.) 

Mp 10 (Ved bøjet knæ 2 cun over den mediale øvre patella kant, på ”maven” af den mediale andel af m. quadriceps femoris. Man lægger højre 

hånd på den siddende patients venstre knæskal sådledes at fingrene dækker over knækallen, mens tommelfingeren hviler på indersiden af knæet. I 

denne position markerer tommelfingerspidsen punktets beliggenhed) 
B 17 (1,5 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 7. brysthvirvel) 

Ren 12 (4 cun i en lige linie over navlen, midvejs mellem navlen og den nederste del af brystbenet) 

Le 13 (på abdomens lateralside, på underkanten af den frie ende af det 2. ribben) 

Stopper blødning Mp 1(moxa) (på storetåens mediale side, 0,1 cun bag neglefalshjørnet) 

Le 1(moxa) (Neglepunktet på den side af storetåen, der vender ind mod de andre tæer.) 

Ren 17(moxa) (Beliggende på kroppens midtlinie, på brystbenet, midt imellem brystvorterne, på højde med mellemrummet mellem 4. og 5. 

ribben – der tages højde for kvindebrysters tyngde.) 
B 20 (1,5 cun lateralt til underkanten af torntappen af 2. brysthvirvel) 

BEHANDLING AF FUGT 

Omdanne fugt Mp 3 (på inderkanten af foden under mellemfodsknoglen lige bag den 1. mellemfodsknogles hoved, på grænsen mellem oversiden af foden og 

fodsålen, der hvor huden skifter farve.) 
Mp 6 (3 cun direkte  over spidsen af den indvendige ankelkno, på bagkanten af tibia. Faktisk ikke et Miltpunkt – men fællespunkt for nyre, lever 

og MILT) 
Mp 9 (På indersiden af benet i fordybningen under skinnebensknoglens hoved, ca. 13 cun over spidsen af den inderste ankelknogle, ca. 2 cun 

under knæskallens nederste kant.) 
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M 8 (0.5 cun indenfor hårgrænsehjørnet på pandens side, 4.5 cun lateralt fra Du-meridianen (midtlinien). ) 

M 36 (3 cun under (M35), l fingerbredde fra tibiakanten, hvor denne "bøjer af”) 

M 40 (Halvvejs mellem knæskallens nederste kant og den yderste ankelknogles spids, ca. 2 cun uden for skinnebenskanten) 

B 20 (1,5 cun lateralt til underkanten af torntappen af 2. brysthvirvel) 

Ren 4 (På kroppens midtline -  2 cun over symfysekanten, 3 cun under navlen) 

Le 13 (på abdomens lateralside, på underkanten af den frie ende af det 2. ribben) 

Ren 12 (4 cun i en lige linie over navlen, midvejs mellem navlen og den nederste del af brystbenet) 

Uddrive Fugt Mp 6 (3 cun direkte  over spidsen af den indvendige ankelkno, på bagkanten af tibia. Faktisk ikke et Miltpunkt – men fællespunkt for nyre, lever 

og MILT) 
Mp 9 (På indersiden af benet i fordybningen under skinnebensknoglens hoved, ca. 13 cun over spidsen af den inderste ankelknogle, ca. 2 cun 

under knæskallens nederste kant.) 
Ren 4 (3 cun lige under navlen på kroppens midtlinie og 2 cun over symfysekanten) 

Ren 9 (På kroppens midtlinie 1 cun over navlen) 

Tørre Fugt M 36(moxa) (3 cun under (M35), l fingerbredde fra tibiakanten, hvor denne "bøjer af”) 

M 40(moxa) (Halvvejs mellem knæskallens nederste kant og den yderste ankelknogles spids, ca. 2 cun uden for skinnebenskanten) 

B 20(moxa) (1,5 cun lateralt til underkanten af torntappen af 2. brysthvirvel) 

Mp 6(moxa) (3 cun direkte  over spidsen af den indvendige ankelkno, på bagkanten af tibia. Faktisk ikke et Miltpunkt – men fællespunkt for 

nyre, lever og MILT) 
Ren 4-8(moxa) () 

Du 4 (moxa) (Under torntappen på 2. lændehvirvel) 

Fugt – Hede M 25 (2 cun lateralt fra midten af navlen) 

M 37 (3 cun under M36, 1 fingerbredde fra Tibiakanten) 

M 40 (Halvvejs mellem knæskallens nederste kant og den yderste ankelknogles spids, ca. 2 cun uden for skinnebenskanten) 

M 44 (i den inderste ende af svømmehuden mellem d. 2 og 3 tå.) 

B 19 (ud for mellemrummet mellem d. 10. og 11. brysthvirvels torntappe, 1,5 cun fra midterlinjen) 

B 28 (på  niveau med det andet hul i korsbenet, 1,5 cun fra midterlinjen) 

G 24 (1,5 cun eller et ribben lodret under Le 14, mellem bruskpartierne af 7. og 8. ribben på brystvortelinjen) 

G 26 (pÅ højde med navlen, lige lodret under spidsen af 2. ribben (Zhangmen, Le13) 7 cun fra midtlinjen – Ren - meridianen) 

G 34 (i en fordybning foran og lidt under – ca.1 cun – lægbenets hoved) 

Mp 9 (På indersiden af benet i fordybningen under skinnebensknoglens hoved, ca. 13 cun over spidsen af den inderste ankelknogle, ca. 2 cun 

under knæskallens nederste kant.) 
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Le 8 (på indersiden af knæet lige over enden af den fold, der dannes, når benet bøjes helt med knæet ud til siden. Når benet strækkes ud, ligger 

punktet i et hulrum ca. 1 cun foran Ny10) 
Le 13  (på abdomens lateralside, på underkanten af den frie ende af det 2. ribben) 

Ren 3 (på kroppens midtlinie, 1 cun over symfysekanten) 

Ren 4 (2 cun over symfysekanten, 3 cun under navlen) 

Ren 12 (4 cun i en lige linie over navlen, midvejs mellem navlen og den nederste del af brystbenet) 

Co 11 (Ved den yderste ende af albuefolden, når armen er bøjet 90 grader, midt mellem albuens spids og Lu5) 

Fugt Kulde M 36(moxa) (3 cun under (M35), l fingerbredde fra tibiakanten, hvor denne "bøjer af”) 

Mp 6(moxa) (3 cun direkte  over spidsen af den indvendige ankelkno, på bagkanten af tibia. Faktisk ikke et Miltpunkt – men fællespunkt for 

nyre, lever og MILT) 
M 25(moxa) (2 cun lateralt fra midten af navlen) 

Ren 4(moxa) (På kroppens midtline -  2 cun over symfysekanten, 3 cun under navlen) 

Ren 8(moxa) (i navlens midtpunkt) 

Ren 12(moxa) (4 cun i en lige linie over navlen, midvejs mellem navlen og den nederste del af brystbenet) 

B 25 (moxa) (ud for mellemrummet mellem d. 4. og 5. lændehvirvels torntappe, 1,5 cun fra midterlinjen) 

M 40(moxa) (Halvvejs mellem knæskallens nederste kant og den yderste ankelknogles spids, ca. 2 cun uden for skinnebenskanten) 

BEHANDLING AF SLIM 

Omdanne Slim M 40 (Halvvejs mellem knæskallens nederste kant og den yderste ankelknogles spids, ca. 2 cun uden for skinnebenskanten) 

P 6 (mellem de 2 sener midt på underarmen, 2 cun over håndledskanten) 

Ren 12  (4 cun i en lige linie over navlen, midvejs mellem navlen og den nederste del af brystbenet) 

Ren 17 (Beliggende på kroppens midtlinie, på brystbenet, midt imellem brystvorterne, på højde med mellemrummet mellem 4. og 5. ribben – 

der tages højde for kvindebrysters tyngde.) 
B 43 (3 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 4. brysthvirvel) 

Fugt – Slim Lu 7(på indersiden fa underarmen, ca. 1.5 cun over håndsledsfolden – Tyk 5, Lu9 – ud mod tommelfingersiden. Følg indersiden af 

underarmsknoglen – radius – til punktet som ligger lige over knoglefremspringet) 
M 40 (Halvvejs mellem knæskallens nederste kant og den yderste ankelknogles spids, ca. 2 cun uden for skinnebenskanten) 

B 20  (1,5 cun lateralt til underkanten af torntappen af 2. brysthvirvel) 

Mp 9 (På indersiden af benet i fordybningen under skinnebensknoglens hoved, ca. 13 cun over spidsen af den inderste ankelknogle, ca. 2 cun 

under knæskallens nederste kant.) 
Co 4 (læg tommelfingeren langs pegefingerkanten – nu bliver der en tyk hudfold over tommelfingeren – i det tykkeste punkt her ligger Co4) 

Slim – Kulde Co 4(moxa) (læg tommelfingeren langs pegefingerkanten – nu bliver der en tyk hudfold over tommelfingeren – i det tykkeste punkt her ligger 
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Co4) 
B 13(moxa) (Ud for mellemrummet mellem d. 2. og 3. brysthvirvels torntappe 1,5 cun fra midterlinjen) 

B 43(moxa) (3 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 4. brysthvirvel) 

M 40(moxa) (Halvvejs mellem knæskallens nederste kant og den yderste ankelknogles spids, ca. 2 cun uden for skinnebenskanten) 

Mp 9(moxa) (På indersiden af benet i fordybningen under skinnebensknoglens hoved, ca. 13 cun over spidsen af den inderste ankelknogle, ca. 2 

cun under knæskallens nederste kant.) 
Ren 17(moxa) (Beliggende på kroppens midtlinie, på brystbenet, midt imellem brystvorterne, på højde med mellemrummet mellem 4. og 5. 

ribben – der tages højde for kvindebrysters tyngde.) 
B 20(moxa) (1,5 cun lateralt til underkanten af torntappen af 2. brysthvirvel) 

Slim – Hede M 40 (Halvvejs mellem knæskallens nederste kant og den yderste ankelknogles spids, ca. 2 cun uden for skinnebenskanten) 

Co 11 (Ved den yderste ende af albuefolden, når armen er bøjet 90 grader, midt mellem albuens spids og Lu5) 

Ren 17 (Beliggende på kroppens midtlinie, på brystbenet, midt imellem brystvorterne, på højde med mellemrummet mellem 4. og 5. ribben – 

der tages højde for kvindebrysters tyngde.) 
B 13 (Ud for mellemrummet mellem d. 2. og 3. brysthvirvels torntappe 1,5 cun fra midterlinjen) 

BEHANDLING AF KULDE 

Uddrive ydre kulde Lu 7(moxa) (på indersiden fa underarmen, ca. 1.5 cun over håndsledsfolden – Tyk 5, Lu9 – ud mod tommelfingersiden. Følg indersiden af 

underarmsknoglen – radius – til punktet som ligger lige over knoglefremspringet) 
B 12(moxa) (Ud for mellemrummet mellem den 2. og 3. brysthvirvels torntappe, 1,5 cun fra midterlinjen) 

B 13(moxa) (Ud for mellemrummet mellem d. 2. og 3. brysthvirvels torntappe 1,5 cun fra midterlinjen) 

G 20 (på nakken uden for nakkemusklen i hulrummet under kraniekanten, 1,5 cun fra midterlinjen) 

Co 4 (læg tommelfingeren langs pegefingerkanten – nu bliver der en tyk hudfold over tommelfingeren – i det tykkeste punkt her ligger Co4) 

Varme indre kulde – Alle 

punkter med Moxa 
Mp 6 (3 cun direkte  over spidsen af den indvendige ankelkno, på bagkanten af tibia. Faktisk ikke et Miltpunkt – men fællespunkt for nyre, lever 

og MILT) 
M 36 (3 cun under (M35), l fingerbredde fra tibiakanten, hvor denne "bøjer af”) 

N 3 (I fordybningen mellem spidsen af deri indvendige ankelkno og achilles – senen – modsat B60 – hvor der kan føles en puls – a. tibialis 

posterior) 
B 23 (1,5 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 2. lændehvirvel) 

Du 4 (Under torntappen på 2. lændehvirvel) 

Ren 4 (På kroppens midtline -  2 cun over symfysekanten, 3 cun under navllen) 

Ren 6 (På kroppens midtlinie, 1,5 cun under navlen) 

Ren 8 (i navlens midtpunkt) 
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Ren 12 (4 cun i en lige linie over navlen, midvejs mellem navlen og den nederste del af brystbenet) 

M 25 (2 cun lateralt fra midten af navlen) 

B 25 (ud for mellemrummet mellem d. 4. og 5. lændehvirvels torntappe, 1,5 cun fra midterlinjen) 

BEHANDLING AF  VIND 

UDDRIVE VIND G 20 (på nakken uden for nakkemusklen i hulrummet under kraniekanten, 1,5 cun fra midterlinjen) 

G 34 (i en fordybning foran og lidt under – ca.1 cun – lægbenets hoved) 

Ty 3 (på nakken uden for nakkemusklen i hulrummet under kraniekanten, 1,5 cun fra midterlinjen) 

Co 4 (læg tommelfingeren langs pegefingerkanten – nu bliver der en tyk hudfold over tommelfingeren – i det tykkeste punkt her ligger Co4) 

B 10 (1,3 cun unden for mellemrummet mellem den 1. og 2. halshvirvels tappe. På nakkemusklen lige under , hvor den er hæftet på kraniets 

nederste kant – der her går ned i en spids) 
B 12 (Ud for mellemrummet mellem den 2. og 3. brysthvirvels torntappe, 1,5 cun fra midterlinjen) 

B 40 (midtpunktet i knæhasens tværfold. Under punktet føles en puls)ƒ 

B 62 (i fordybningen lige under en udvendige ankelkno) 

M 31 (lige under spina iliaca antorior superior, på højde med symfysen, lateralt fra M. sartorius når hoften er bøjet.) 

M 36 (3 cun under (M35), l fingerbredde fra tibiakanten, hvor denne "bøjer af”) 

Sj.5 () 

Du 16 (I nakken lige under nakkebenets fremspring, 1 cun  indenfor hårgrænsen, 0,5 cun over Du15, i fordybningen imellem tilhæftningen af de 

to trapezius - strenge) 
Taiyang () 

VIND – KULDE Lu 7(moxa) (på indersiden fa underarmen, ca. 1.5 cun ocer håndsledsfolden – Tyk 5, Lu9 – ud mod tommelfingersiden. Følg indersiden af 

underarmsknoglen – radius – til punktet som ligger lige over knoglefremspringet) 
B 10(moxa) (1,3 cun unden for mellemrummet mellem den 1. og 2. halshvirvels tappe. På nakkemusklen lige under , hvor den er hæftet på 

kraniets nederste kant – der her går ned i en spids) 
B 12(moxa) (Ud for mellemrummet mellem den 2. og 3. brysthvirvels torntappe, 1,5 cun fra midterlinjen) 

B 13(moxa) (Ud for mellemrummet mellem d. 2. og 3. brysthvirvels torntappe 1,5 cun fra midterlinjen) 

G 20(moxa) (på nakken uden for nakkemusklen i hulrummet under kraniekanten, 1,5 cun fra midterlinjen) 

Co 4 (læg tommelfingeren langs pegefingerkanten – nu bliver der en tyk hudfold over tommelfingeren – i det tykkeste punkt her ligger Co4) 

VIND – HEDE Co 4 (læg tommelfingeren langs pegefingerkanten – nu bliver der en tyk hudfold over tommelfingeren – i det tykkeste punkt her ligger Co4) 

Co 11 (Ved den yderste ende af albuefolden, når armen er bøjet 90 grader, midt mellem albuens spids og Lu5) 

B 13 (Ud for mellemrummet mellem d. 2. og 3. brysthvirvels torntappe 1,5 cun fra midterlinjen) 

Ty 3 (på håndkanten i fordybningen bag fremspringet ved femte mellemhåndsknogle, omtrnt ud for håndfladens hjertelinje) 
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Sj. 5 () 

G 20 (på nakken uden for nakkemusklen i hulrummet under kraniekanten, 1,5 cun fra midterlinjen) 

Du 14 (Beliggende under torntappen af 7. halshvirvel, som bliver tydeligt som stor fremspring, når hovedet bøjes forover.) 

M 44 (i den inderste ende af svømmehuden mellem d. 2 og 3 tå.) 

VIND – SLIM M 40 (Halvvejs mellem knæskallens nederste kant og den yderste ankelknogles spids, ca. 2 cun uden for skinnebenskanten) 

H 7 (i lillefingersiden af håndledsfolden i fordybnigen indenfor knoglen, enten på ydersiden eller på indersiden af senen) 

B 15 (1,5 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 5. brysthvirvel) 

Du 26(ca. 1/3 af afstanden mellem det nederste af næsen og det øverste af læben) 

Mp 9 (På indersiden af benet i fordybningen under skinnebensknoglens hoved, ca. 13 cun over spidsen af den inderste ankelknogle, ca. 2 cun 

under knæskallens nederste kant.) 
N 1 (Under fodsålen i den bløde fordybning bag trædepuderne i linje med den 2. tå, ca. 1/3 af afstanden fra overgangen mellem fod go tæer og 

hælen) 
P 5 (på indersiden af underarmen 5 cun over håndledsfolden, mellem de to sener.) 

G 34 (i fordybningen lidt under – ca.1 cun og foran lægbens – hovedet. Lokaliseres nemmes med bøjet knæ.) 

BEHANDLING AF HEDE OG ILD 

Uddrive hede og ild Lu 10 (På håndens ”Venusbjerg” midt på første mellemhåndsknogle, ved den grænse, der adskiller håndfladens farve fra håndryggens farve) 

Lu 11 (neglepunktet på den side af tommelfingeren, der vender væk fra de andre fingre.) 

Co 4 (læg tommelfingeren langs pegefingerkanten – nu bliver der en tyk hudfold over tommelfingeren – i det tykkeste punkt her ligger Co4) 

Co 11 (Ved den yderste ende af albuefolden, når armen er bøjet 90 grader, midt mellem albuens spids og Lu5) 

Ty 3 (på nakken uden for nakkemusklen i hulrummet under kraniekanten, 1,5 cun fra midterlinjen) 

M 44 (i den inderste ende af svømmehuden mellem d. 2 og 3 tå.) 

H 7-9 (h7)(Beliggenhed: Med håndfladen opad, i den tvære håndledsfure, mellem os pisiforme og ulna, i en fordybning på den radiale side af 

senen af m.flexor carpi ulnaris.)  (h8)(Beliggenhed: I håndfladen, mellem 4. og 5. mellemhåndsknogle, omtrent der hvor lillefingeren rører 

håndfladen, når man knytter hånden.)  (9)(Beliggenhed: På lillefingerens radialside, 0.1 cun bag siden af neglefalshjørnet.) 
P 7-9 ( p7)(midten af håndledsfuren, mellem senerne af m.palmaris longus og m.flexor Carpi radialis).(p8)(I midten af håndfladen, mellem 2. og 

3. mellemhåndsknogle, proksimalt fra fingergrundleddene. Når man. knytter hånden, rammer langfingerens spids i nærheden af punktet) (p9)(På 

midtpunktet af spidsen af langfingeren en smule mod radialt. (Nogle lokaliserer punktet på langfingerens radialside, 0.1 cun bag 

neglefalshjørnet.) 
N 1 (Under fodsålen i den bløde fordybning bag trædepuderne i linje med den 2. tå, ca. 1/3 af afstanden fra overgangen mellem fod go tæer og 

hælen.) 
Sj. 1(På lateralsiden af ringfingeren, 0.1 cun bag neglefalshjørnet.) 
Sj. 5 (2 cun proksimalt fra 3E4, mellem radius og ulna.) 
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Le 2(mellem 1. og 2 tå, 0,5 cun proximalt fra svømmehudens rand) 

Le 3  (i en fordybning mellem1. Og 2. mellemfodsknogle, distalt fra mellemfod – tæer – overgangenr, 1,5 cun bag Le2, 2 cun bag 

svømmehudsranden – i punktet kan man føle en puls)) 
G 20 (på nakken uden for nakkemusklen i hulrummet under kraniekanten, 1,5 cun fra midterlinjen) 

G 34 (i en fordybning foran og lidt under – ca.1 cun – lægbenets hoved) 

Du 14 (Beliggenden under torntappen af 7. halshvirvel, som bliver tydeligt som stor fremspring, når hovedet bøjes forover) 

B 13 (Ud for mellemrummet mellem d. 2. og 3. brysthvirvels torntappe 1,5 cun fra midterlinjen) 

B 15 (1,5 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 5. brysthvirvel) 

B 18 (1.5 cun lateralt fra underkanten af torntappen af 9. brysthvirvel) 

B 28 (på  niveau med det andet hul i korsbenet, 1,5 cun fra midterlinjen) 

Tom Hede Mp 6 (3 cun direkte  over spidsen af den indvendige ankelkno, på bagkanten af tibia. Faktisk ikke et Miltpunkt – men fællespunkt for nyre, lever 

og MILT) 
N 2 (på indersiden af foden , ca. 1,5 cun foran den inderste ankelknogle, under navicularknoglens fremspring) 

N 3 (I fordybningen mellem spidsen af deri indvendige ankelkno og achilles – senen – modsat B60 – hvor der kan føles en puls – a. tibialis 

posterior) 
N 6 (1 cun under spidsen af den indvendige ankelkno) 

H 5 (på lillefingersiden af udnerarmen, 1 cun over håndledsfuren – H7- inden for senen) 

H 6 (med håndfladen opad, på den radiale side af senen af M. flexor carpi ulnaris - lillefingersiden, 0,5 cun over håndledsfure, dvs. 0,5 cun fra 

H7 - Shenmen) 
Ren 6 (På kroppens midtlinie, 1,5 cun under navlen) 

Sommerhede Du 14 (Beliggenden under torntappen af 7. halshvirvel, som bliver tydeligt som stor fremspring, når hovedet bøjes forover.) 

Co 4(læg tommelfingeren langs pegefingerkanten – nu bliver der en tyk hudfold over tommelfingeren – i det tykkeste punkt her ligger Co4) 

C0 11(Ved den yderste ende af albuefolden, når armen er bøjet 90 grader, midt mellem albuens spids og Lu5) 

Mikroblødning af Lu 11 (neglepunktet på den side af tommelfingeren, der vender væk fra de andre fingre.) 

Mikroblødning af P 9 (neglepunktet på langefingeren på den side, der vender ind mod pegefingeren.) 

Mikroblødning af B 40 (midtpunktet i knæhasens tværfold. Under punktet føles en puls) 

Dæmper Feber Co 4 (læg tommelfingeren langs pegefingerkanten – nu bliver der en tyk hudfold over tommelfingeren – i det tykkeste punkt her ligger Co4) 

Co 11 (Ved den yderste ende af albuefolden, når armen er bøjet 90 grader, midt mellem albuens spids og Lu5) 

Du 14 (Beliggenden under torntappen af 7. halshvirvel, som bliver tydeligt som stor fremspring, når hovedet bøjes forover.) 

Mikroblødning af alle Jing – well punkter 
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BEHANDLING AF KROPSVÆSKER 

 

Væskepassager og ødemer 

(Hævelser) 
Mp 6 (mellem de 2 sener midt på underarmen, 2 cun over håndledskanten) 

Mp 9 (På indersiden af benet i fordybningen under skinnebensknoglens hoved, ca. 13 cun over spidsen af den inderste ankelknogle, ca. 2 cun 

under knæskallens nederste kant.) 
Ren 9 (På kroppens midtlinie 1 cun over navlen) 

M 28 

B 22 (3 cun overfor, og 2 cun lateralt fra navlen) 

B 23 (1,5 cun lateralt fra udnerkanten af torntappen af 2. lændehvirvel) 

B 28 (på  niveau med det andet hul i korsbenet, 1,5 cun fra midterlinjen) 

N 3 (I fordybningen mellem spidsen af deri indvendige ankelkno og achilles – senen – modsat B60 – hvor der kan føles en puls – a. tibialis 

posterior) 
N 7 (2 cun lige over N3 – Taici – i en fordybning på den forreste kant af Achilles  senen) 

Ren 3 (på kroppens midtlinie, 1 cun over symfysekanten) 

Ren 4 (På kroppens midtline -  2 cun over symfysekanten, 3 cun under navnlen) 

Fremmer vandladning Mp 6 (mellem de 2 sener midt på underarmen, 2 cun over håndledskanten) 

Mp 9 (På indersiden af benet i fordybningen under skinnebensknoglens hoved, ca. 13 cun over spidsen af den inderste ankelknogle, ca. 2 cun 

under knæskallens nederste kant.) 
B 23 (1,5 cun lateralt fra udnerkanten af torntappen af 2. lændehvirvel) 

B 39 (l cun lateralt fra midtpunktet af knæhasen (B40), på den mediale rand af senen af m.biceps femoris.) 
Ren 3 (på kroppens midtlinie, 1 cun over symfysekanten) 

B 31-34 (bl.31 Direkte i l.sacralhul, omtrent halvvejs imellem spina iliaca suprior posterior (bageste tarmbenskant) og Du-meridianen 

(midtlinien)(Bl 32: I 2. sacralhul, omtrent halvvejs mellem midtlinien og undergrænsen af spina iliaca superior posterior) 
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Væskepassager og ødemer 

(Hævelser) 
Mp 6 (mellem de 2 sener midt på underarmen, 2 cun over håndledskanten) 

Mp 9 (På indersiden af benet i fordybningen under skinnebensknoglens hoved, ca. 13 cun over spidsen af den inderste ankelknogle, ca. 2 cun 

under knæskallens nederste kant.) 
Ren 9 (På kroppens midtlinie 1 cun over navlen) 

M 28 

B 22 (3 cun overfor, og 2 cun lateralt fra navlen) 

B 23 (1,5 cun lateralt fra udnerkanten af torntappen af 2. lændehvirvel) 

B 28 (på  niveau med det andet hul i korsbenet, 1,5 cun fra midterlinjen) 

N 3 (I fordybningen mellem spidsen af deri indvendige ankelkno og achilles – senen – modsat B60 – hvor der kan føles en puls – a. tibialis 

posterior) 
N 7 (2 cun lige over N3 – Taici – i en fordybning på den forreste kant af Achilles  senen) 

Ren 3 (på kroppens midtlinie, 1 cun over symfysekanten) 

Ren 4 (På kroppens midtline -  2 cun over symfysekanten, 3 cun under navnlen) 

Fremmer Sved (I pkt. B13 

bruges sederende 

nåleteknik) 

Co 4 (læg tommelfingeren langs pegefingerkanten – nu bliver der en tyk hudfold over tommelfingeren – i det tykkeste punkt her ligger Co4) 

Co 11 (Ved den yderste ende af albuefolden, når armen er bøjet 90 grader, midt mellem albuens spids og Lu5) 

N 7 (2 cun lige over N3 – Taici – i en fordybning på den forreste kant af Achilles  senen) 

Lu 7 (på indersiden fa underarmen, ca. 1.5 cun ocer håndsledsfolden – Tyk 5, Lu9 – ud mod tommelfingersiden. Følg indersiden af 

underarmsknoglen – radius – til punktet som ligger lige over knoglefremspringet) 
Ty 3 (på nakken uden for nakkemusklen i hulrummet under kraniekanten, 1,5 cun fra midterlinjen) 

B 13 (Ud for mellemrummet mellem d. 2. og 3. brysthvirvels torntappe 1,5 cun fra midterlinjen) 

Stopper Sved (I punkt N7 

bruges sederende 

nåleteknik) 

Co 4 (læg tommelfingeren langs pegefingerkanten – nu bliver der en tyk hudfold over tommelfingeren – i det tykkeste punkt her ligger Co4) 

N 7 (2 cun lige over N3 – Taici – i en fordybning på den forreste kant af Achilles  senen) 
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