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Centralną osią chińskiej praktyki medycz
nej jest koncepcja diagnostyczna. Chiń
ska diagnoza jest pod wieloma względa
mi podobna do zachodniego podejścia, 
charakteryzującego się krytyczną analizą 
i  logicznym rozumowaniem, prowadzą
cymi do grupowania objawów w kontek
ście danej choroby. Główna różnica leży 
w modalności podejścia. Zachodnia diag
noza opiera się na badaniach wewnętrz
nych, badaniach laboratoryjnych, RTG lub 
rezonansie magnetycznym, a czasami na

9. Cel i zamysł chińskiej diagnozy
wet na bardziej inwazyjnych metodach, 
natomiast chińska diagnoza wywodzi się 
z koncepcji, że mikrokosmos jest odzwier
ciedleniem makrokosmosu, a  zewnętrz
ne objawy są odzwierciedleniem zaburzeń 
wewnętrznych, organicznych.

[…] wszystko, co znajduje się we-
wnątrz, manifestuje się na zewnątrz, 
by poznać wnętrze, obserwuj zewnętrze.

Zhu Zheng Hen

9.1. Cztery filary diagnozy

Żeby zgromadzić potrzebne informacje 
i postawić diagnozę, opisuje się klasycz
nie cztery fazy diagnostyczne, znane jako 
cztery filary diagnozy:
• obserwacja: analiza morfologii i  ru

chów, twarzy, dłoni, kolorów i języka;
• wąchanie: zapach ciała i wydzielin ciała;
• słuchanie: głosu i dźwięku oddechu, jak 

również zadawanie pytań i  przeprowa
dzanie pełnego wywiadu chorobowego;

• dotykanie: badanie pulsu, palpacja róż
nych obszarów ciała i  punktów aku
punkturowych.
W  przeszłości „najlepszemu” dokto

rowi wystarczyła jedynie obserwacja, by 
rozpoznać chorobę, „średni” lekarz uży
wał również zmysłu słuchu, natomiast 
„słabszy” lekarz musiał także dotknąć 
pacjenta, aby sformułować diagnozę. To 
stwierdzenie odzwierciedla okres w dzie
jach, w  którym badanie ciała, przede 
wszystkim kobiecego, uznawano za tabu, 
stąd powstało wiele modalności diagno
stycznych opartych na obserwacji. Meto

dy diagnostyki palpacyjnej, z  wyjątkiem 
badania pulsu, nie były popularne w Chi
nach, natomiast rozwinęły się w Japonii.

To synteza Czterech Faz składa się na 
chińską diagnozę, nie wyizolowane objawy.

Celem diagnostyki jest określenie trzech 
punktów:
• „miejsca” choroby, czyli kanału, war

stwy ciała lub zaburzonego systemu;
• czynnika „przyczynowego”, zewnętrzne

go, wiatrgorącozimno, bądź wewnętrz
nych emocji lub mieszanych przyczyn, 
takich jak słabość konstytucyjna, błędy 
w stylu życia czy nazbyt obfita dieta;

• ogólnej kondycji danej osoby, mogącej 
wskazać na zaburzenie układu, który 
pozwolił czynnikowi przyczynowemu 
na wywołanie choroby; na przykład 
wewnętrzna słabość yang sprawia, że 
jesteśmy podatni na zewnętrzne zim
no, prowadzi do przeziębień, wyparcia 
emocjonalnego, co następnie powodu
je zastój qi Wątroby i objawia się migre
nowymi bólami głowy.

9



128 Diagnoza w medycynie chińskiej

To podejście diagnostyczne było popu
larnie określane jako „konarsęk i korzeń” 
na obraz drzewa, którego widoczne liście 
i gałęzie porównane są do miejsc, na któ
rych manifestuje się choroba i gdzie uwi
doczniają się objawy (rozdz. 5, ryc. 5.1). 
„Sęk” jest miejscem, w  którym gałęzie 
się łączą, i określa czynnik przyczynowy. 
„Korzeń”, często ukryty, to prawdziwy 
stan wyjściowy lub leżąca u podłoża, we
wnętrzna przyczyna choroby.

We współczesnej TMCh, w której zio
łolecznictwo przeważa nad akupunktu
rą, identyfikacja wzorców narządowych 
zaczęła mieć fundamentalne znaczenie, 

natomiast bardziej starożytne, klasyczne 
medyczne podejście było przede wszyst
kim zorientowane na kanały.

Wraz z rozwojem i integracją „systemu 
odniesień” Pięciu Przemian w medycynie, 
objawy ustalane podczas czterech eta
pów diagnostycznych, a także kolory, za
pachy i dźwięki mogły zostać połączone 
ze szczególną przemianą lub układem na
rządowym. Ponadto, opierając się na za
sadzie, że każda część ciała odzwierciedla 
całość, w  ciągu lat rozwinięto specjalne 
metody diagnostyczne, takie jak diagno
za z pulsu, języka, twarzy, tęczówki, ucha 
i brzucha.

9.2. Trzy poziomy diagnozy, trzy poziomy leczenia
Koncepcja „konaru, sęka i korzenia” auto
matycznie prowadzi do trzech strategii te
rapeutycznych. Leczenie „konaru” lub ob
jawu, z powodu którego konsultuje się pa
cjent, jest bardzo podobne do przepisywa
nia środka przeciwbólowego na ból głowy, 
antybiotyku na infekcje lub tabletek nasen
nych na bezsenność. Starożytni Chińczycy 
uznaliby ten sposób leczenia jako podrzęd
ną praktykę medyczną. Leczenie czynnika 
przyczynowego, „sęka”, jest już krokiem 
w  dobrym kierunku. Jednak zrozumienie 
i leczenie „korzenia” choroby jest domeną 
najlepszego lekarza i stanowi o prawdziwej 
sztuce chińskiej medycyny i wszystkich in
nych holistycznych praktyk.

Na Zachodzie lekarze uznają choro
bę i śmierć za wrogów numer jeden, nato
miast taoiści rozumieli nemezys choroby 
jako faktyczne błaganie o zdrowie. Ukryty 
korzeń choroby jest kluczem do rzeczywi
stego wyleczenia się. Ważne, by pamiętać, 
że prawdziwy lekarz leczy pacjenta, a nie 
chorobę. Choroba to indywidualny proces 
u każdego pacjenta i aby mógł on w pełni 

wyzdrowieć, musi zrozumieć i skojarzyć jej 
głębsze konsekwencje. Taoiści powiedzie
liby, że aby wyleczyć chorobę, osoba naj
pierw musi ją nazwać, następnie ją posiąść 
i dopiero jak to się stanie, może ją wyleczyć. 
Oznacza to, że pacjent musi najpierw umie
ścić właściwą etykietę na swoim cierpieniu, 
na przykład stwierdzenie, że wystąpiła an
gina spowodowana infekcją gronkowca, to 
tylko określenie miejsca i przyczyny proble
mu. „Korzeń” choroby rezyduje w cierpią
cej osobie. To nie lekarz powinien oznaczyć 
ją etykietą, stwierdzając: „Masz problem 
z pracą, rodziną itd.”, lecz pacjent sam mu
si do tego dojść – dopiero wtedy może na
stąpić głębokie leczenie.

Sztuka chińskiej diagnozy polega na od
krywaniu tych „korzeni”, a  prawdziwą 
sztuką uzdrowiciela jest rzucenie świat ła 
na te zakamarki ciała i ukierunkowanie pa
cjenta, by usłyszał swoje wewnętrzne wo
łanie o  pomoc, oraz wprowadził zmiany, 
które są niezbędne do wyleczenia się.

Całościowe spojrzenie na diagnozę 
przedstawiono w rozdziale 15.
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 […] Poprzez zewnętrzne odbicie rozpoznawany jest wewnętrzny narząd 
i w ten sposób można rozpoznać chorobę.

Lingshu, rozdz. 47

10. Obserwacja

10.1. Ogólna obserwacja

Wyraz twarzy, shen
Shen jest zewnętrzną manifestacją aktyw
ności życiowej ciała, jak również stanu 
umysłowego danej osoby.

To w oczach koncentruje się jing qi na
rządów, są one „zewnętrznymi otwo
rami” Wątroby, „wysłannikiem” Serca 
i komunikują się z mózgiem.

Shen jest przechowywane w  Sercu i od
zwierciedla się w oczach. Blask oczu, czy
li yan shen, informuje o aktywności życio
wej, stanie umysłu oraz zdolności do ko
ordynacji ruchów danej osoby i jest istot
ne przy ocenie ogólnej siły pacjenta oraz 
natężenia choroby.

Możliwe są trzy sytuacje:
• Silne shen:

 | oczy są pełne życia, błyszczące i roz
iskrzone;

 | ogólny stan zdrowia jest dobry, świa
domość i mowa są klarowne;

 | oddychanie i ruchy są prawidłowe;
 | kolor twarzy jest pełen blasku.

Silne shen wskazuje na silne jing qi i na
wet jeśli choroba jest poważna, zazwy
czaj rokowanie jest dobre.

Interesujące, że żywotność i  bystrość 
dzieci są oznakami silnej energii wital
nej, natomiast błyskotliwość u starszego 
pacjenta będzie bardziej odzwierciedle
niem siły jego ducha.

• Utrata shen:
 | oczy są matowe, wzrok nieruchomy;
 | występuje ogólna apatia, połączona 

z  powolnymi reakcjami lub niepra
widłowymi ruchami;

 | oddychanie jest nieregularne;
 | kolor twarzy jest matowy.

Brak shen oznacza utratę zheng qi (qi 
właściwego), w takiej sytuacji rokowanie 
zazwyczaj nie jest dobre.

• Shen fałszywe:
 | obserwowane w przewlekłych i ostrych 
stanach chorobowych: następuje na
gła poprawa w wyglądzie oczu, kolo
ru twarzy, głosu oraz stanu fizycznego 
i  mentalnego; najczęściej świadczy to 
o  chwilowej poprawie stanu pacjenta 
przed śmiercią;

 | możliwe do zaobserwowania u  pa
cjentów obłąkanych: ich oczy mają 
prawie nienormalny blask; spojrzenie 
może być nieruchome, prawie grożą
ce lub mogą się pojawiać niekontro
lowane ruchy oczu, co uznaje się za 
stan jeszcze poważniejszy, szczegól
nie w przypadkach, kiedy białkówka 
jest widoczna ze wszystkich stron tę
czówki oka (ryc. 10.13d).

Spojrzenie oczu, czyli jing ming, również 
odzwierciedla konstytucję:
• bezpośrednie: konstytucja Drzewa,
• roziskrzone: konstytucja Ognia,
• ciepłe, wspierające: konstytucja Ziemi,
• rozmarzone, rozpaczliwe: konstytucja 

Metalu,
• tajemnicze, uwodzicielskie: konstytu

cja Wody.

10
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Kształt i kolor twarzy
Podczas diagnozowania z  twarzy moż
na odczytać z jednej strony odziedziczo
ne silne i słabe cechy, z drugiej zaś cechy 
charakterystyczne danej osoby, a  także 
zaburzenia narządów.

Zazwyczaj kształt twarzy jest odzwier
ciedleniem konstytucji i  zwykle będzie 
odpowiadać dominującemu elementowi. 
By ustalić konstytucjonalny morfotyp da
nej osoby, trzeba wziąć pod uwagę nie tyl
ko kształt twarzy, ale również formę ciała 
i kształt dłoni. Chińscy astrolodzy analizo
wali czas narodzin, by ustalić wpływ tian 
(Nieba) na daną osobę. Zazwyczaj rok in
formował o  przeważającym wpływie na
czynia nadzwyczajnego, miesiąc o luo (ka
nale łączącym), a dzień i  czas wskazywa
ły kanały główne. W taki sposób ustala się 
silne i  słabe strony. Ming (przeznaczenie) 
danej osoby analizuje się na podstawie li
nii dłoni i przede wszystkim na podstawie 
kształtu twarzy i uszu. Ważną wskazówkę 
stanowi obecność pieprzyków i bruzd.

Analiza na podstawie  
kształtu twarzy
Uważa się, że podczas fazy płodowej ling 
po (dusza materialna), ling hun (dusza ete
ryczna) i indywidualny duch („małe shen”) 
wnikają poprzez ciemiączko i  DM 20 
i  wpływają na rozwój anatomiczny twa
rzy, a zatem jej rysy. Tym sposobem wpływ 
Drzewa manifestuje się na obszarze czoła, 
Ogień pojawia się na policzkach, Ziemia 
wpływa na obszar brody, a energia Metalu 

koncentruje się na nosie. Działanie Wody 
jest widoczne na uszach. Końcowy kształt 
twarzy jest interakcją i  kombinacją tych 
przedurodzeniowych energii.

Należy jednak pamiętać, że ten przed
niebiański wpływ elementów różni się 
bardzo od systemu korespondencji Pięciu 
Elementów i narządów (ryc. 10.4), tak jak 
zostało to opisane w Suwen i jak obecnie 
stosuje się w diagnostyce.

W związku z tym najpierw analizuje się 
podstawowy kształt twarzy w  odniesie
niu do Pięciu Elementów.

Opisy podstawowych pięciu konstytu
cji zob. rozdz. 10.2.

Najczęściej ludzie będą prezentowali 
warianty i  kombinacje tych kształtów. 
Zgodnie z  chińskimi zasadami charak
ter osoby odzwierciedla się na twarzy 
(ryc. 10.1).

Kształt twarzy zmienia się z  czasem 
i  wagą osoby i  mimo że podstawowa 
struktura pozostaje niezmieniona, okreś
lone cechy charakterystyczne mogą zostać 
uwydatnione lub stłumione.

Analiza oparta na yin i yang
Zazwyczaj uznaje się wychudzoną twarz 
za yang, natomiast pełną za yin.

Twarz dzieli się na dwie połowy, pra
wą stronę (yin) i lewą (yang). Prawą uwa
ża się za „publiczną”, jest to twarz, którą 
dana osoba pokazuje światu. Odzwiercie
dla ona lewopółkulową aktywność anali
tyczną, logiczną i  linearną (yin odzwier
ciedlające yang). Lewa strona, „prywat

Ryc. 10.1. Kształty twarzy w rela-
cji do Pięciu Elementów Ogień Ziemia Metal Woda Drzewo
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na”, odzwierciedla prawdziwe uczucia. 
Jest kontrolowana przez prawą półkulę 
mózgu, która odpowiada za emocje, in
tuicję i kreatywność; jest emocjonalnym 
i  holistycznym mózgiem (yang odzwier
ciedlające yin).

Szczególnie interesująca jest anali
za obu połówek twarzy u dzieci. Strona 
o większej mimice odzwierciedla stronę 
dominującą mózgu, a  zatem odziedzi
czone zdolności. Na przykład, dziecko 
z  dominującymi rysami prawej strony 
twarzy będzie miało większą łatwość do 
przyswajania akademickiej wiedzy i nie 
powinno być zmuszane do nauki gry na 
pianinie.

U dorosłych można zrobić ciekawe ćwi
czenie, które polega na przecięciu zdję
cia twarzy na pół, a następnie stworzeniu 
dwóch nowych zdjęć, raz używając pra
wej strony twarzy i  jej lustrzanego odbi
cia, a raz lewej strony i jej lustrzanego od
bicia. Ten fotomontaż można bardzo łatwo 
zrobić w dowolnym programie fotograficz
nym. Powstałe w ten sposób bliźniaki będą 
czasami przedstawiały zupełnie inne osoby. 

Prawa strona może być poważna i smutna 
i  ukazuje twarz, jaką osoba przedstawia 
światu zewnętrznemu, a  lewa strona mo
że być radosna i beztroska, obrazując praw
dziwą naturę danej osoby.

Analiza oparta na trzech rejonach 
(san bu三部)
Podział na trzy rejony (ryc. 10.3):
• Górny rejon: rozciąga się pomiędzy 

linią włosów a  brwiami. Związany 
z Niebem, odzwierciedla rozwój umy

Tab. 10.1. Przykłady „chińskiego czytania twarzy”

Na przykład kształt trapezoidalny jest połącze-
niem jakości Ognia i Ziemi, dodającym Ogniowi wię-
cej tendencji praktycznych i realistycznych. L. Brid-
ges łączy ten kształt z artystami i wynalazcami

Odwrócony trapez jest połączeniem jakości Drzewa i Zie-
mi i może dodawać jakości współzawodnictwa i agre-
sji do stałości Ziemi, sprawiając, że osoba jest zorien-
towana na cel i apodyktyczna. L. Bridges opisuje, że ta-
ki kształt twarzy mają dyktatorzy lub hedoniści

Twarz prostokątna łączy jakości Ziemi i Metalu, ma ją oso-
ba praktyczna, niepoddająca się emocjom, taki człowiek 
dwa razy pomyśli, zanim coś zrobi; taką twarz często ma-
ją arystokraci, dobrzy politycy, nauczyciele lub lekarze

Romboidalny kształt twarzy łączy naturę Ognia i Drze-
wa; osoba o takiej twarzy jest wszechstronna i wybu-
chowa, ma skłonność do bycia autorytatywną i wyma-
gającą, a jednocześnie jest uwodzicielska i urocza

lewa strona 
twarzy, yang; 

odzwierciedla 
prawą półkulę 

mózgu

Ryc. 10.2. Połówki yin i yang na twarzy

prawa strona 
twarzy, yin; 
odzwierciedla 
lewą półkulę 
mózgu
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słowy danej osoby. Ten obszar repre
zentuje również energie dziedziczone 
i ming (przeznaczenie). Wysokie i duże 
czoło oznacza intelektualistę.

• Środkowy rejon: od brwi do obszaru 
pod czubkiem nosa. Strefa „człowie
cza” odpowiada zdolności do konstru
owania i  tworzenia. Osoba z  długim 
i wydatnym nosem jest praktyczna.

• Dolny rejon: od czubka nosa do miej
sca pod brodą, związany jest z Ziemią 
i  odzwierciedla wsparcie społeczeń
stwa. Długa i  wydatna broda wskazu
je na osobę emocjonalną i kierującą się 
instynktem.

Analiza oparta na Pięciu 
Elementach: obszary twarzy
Istnieje kilka map twarzy odzwierciedla
jących narządy wewnętrzne. Najczęściej 
używana jest prostsza wersja, opisana 
w Suwen (rozdz. 32), łącząca pięć obsza
rów twarzy z Pięcioma Elementami i od
powiadającymi im narządami. Zazwyczaj 
pojawienie się zaczerwienień na danych 
obszarach świadczy o obecności choroby 
z  Gorąca w  odpowiadającym narządzie 
(ryc. 10.4).

Analiza oparta na częściach ciała 
i narządach
Inna mapa twarzy jest opisana w Lingshu 
(rozdz. 49). Zaburzenia funkcji narzą
dów wewnętrznych odzwierciedlają się 
na twarzy w  postaci zmian koloru, wy
prysków, czyraków, nawracających cho
rób skóry, suchości i  nieprawidłowych 
wydzielin (ryc. 10.5).

Kolejna mapa twarzy przedstawia 
odwzorowanie części ciała na twarzy 
(ryc. 10.6).

W praktyce żadnego z  tych systemów 
nie można rozpatrywać oddzielnie, po
nieważ szczególne znaki na twarzy mo
głyby przedstawiać cechę konstytucjo
nalną albo bieżący problem narządowy, 
a nawet problemy emocjonalne. Najważ

Ryc. 10.3. Trzy rejony (san bu): Niebo, Człowiek, 
Ziemia

Niebo, przeznaczenie, 
„intelektualny”

Człowiek, zdolność do 
tworzenia, „praktyczny”

Ziemia, wsparcie spo-
łeczeństwa, „emocjo-
nalny, instynktowny”

Ryc. 10.4. Obszary twarzy w  relacji do Pięciu 
Elementów (Suwen, rozdz. 32)

Serce

Płuca

Śledziona

prawa 
strona

lewa 
strona

Wątroba

Nerki

Serce Ogień

Ziemia Metal PłucaWątroba

Nerki

Drzewo

Woda

Śledziona
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niejsze to przeanalizować różne części 
twarzy, aby ocenić stan odpowiedniego 
narządu.

Ryc. 10.5. Odwzorowanie narządów wewnętrznych na twarzy (Lingshu, rozdz. 49)

Ryc. 10.6. Odwzorowanie części ciała na twarzy

Płuca

Serce

Pęcherzyk Żółciowy

Jelito Cienkie

Jelito Grube

Śledziona

Żółądek

Pęcherz Moczowy  
i Macica

Jelita

Pęcherz  
Moczowy  
i Macica

Pęcherzyk 
Żółciowy
Jelito Cienkie

Wątroba

Jelito Grube

Żołądek

Nerki

bark

ramię

dłoń

kolano

udo

noga

stopa

głowa 
i twarz

gardło
klatka 
piersio-
wa i piersi
brzuch
plecy  
i boki ciała
narządy 
płciowe
górna 
część uda

Nerki
Następujące obszary odzwierciedlają aspek
ty psychologiczne i energetyczne Nerek:

Uszy siła dziedziczonego jing
Pod oczami funkcja qi, yin i yang  

Nerek
Dolna powieka yang Nerek, Nadnercza
Rynienka podnosowa płodność, funkcje 

narządów płciowych
Broda siła woli
Włosy siła Nerek i jing
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Wątroba i Pęcherzyk Żółciowy
Stan funkcji Wątroby można ocenić na 
następujących częściach twarzy:

Brwi grubość i długość wskazują 
na siłę i qi Wątroby

Łuk brwiowy moc i przywództwo
Pomiędzy oczami ekspresja emocjonalna Drze- 

wa; złość
Podkrążone oczy niedobór qi Wątroby
Skronie pragnienie odmiennych 

stanów świadomości
Szczęka siła wiary i siła woli
Twardówka Gorąco Wątroby
Drżenia niekontrolowane ruchy oczu,  

tiki, drgania, drżenia głowy:  
Wiatr Wątroby

Serce
Stan Serca i shen można ocenić na nastę
pujących częściach twarzy:

Oczy siła i stan shen
Kąciki oczu emocje: linie radości 

lub smutku
Cera kolor twarzy: funkcja Serca
Koniuszek nosa kształt i kolor odzwierciedlają 

funkcję Serca
Kąty oka kąt wewnętrzny i kąt 

zewnętrzny
Wierzchołek 
języka

stan emocjonalny

Mowa przejrzystość lub trudności 
z mową: afazja lub jąkanie

Śledziona i Żołądek
Ich funkcje odzwierciedlają na twarzy:

Usta i wargi grubość i długość wskazują  
na siłę i funkcje Żołądka  
i Śledziony

Nad górną wargą funkcje Żołądka
Grzbiet nosa emocje: martwienie się
Sakwy (mięsi-
sty obszar po-
niżej policzków 
i nad szczęką)

stan  
qi Śledziony

Owrzodzenie  
jamy ustnej

Gorąco Żołądka

Suche i żółte zęby Gorąco Żołądka

Płuca
Stan Płuc i  ich funkcje odzwierciedlone 
są na tych obszarach:

Nos długość i  kształt: siła i  stan qi 
Płuc

Nozdrza kolor odzwierciedla stan qi Płuc 
i typ czynnika patogennego

Policzki (poniżej kości policzkowych), ko-
lor i pełność: stan qi Płuc

Kąciki oczu linie smutku i żalu
Wydzielina z nosa typ czynnika patogennego

Jelita
Stan jelit i wypróżnianie się można ogól
nie ocenić dzięki:

Kącikom ust odzwierciedlają Dwunastnicę
Obszarowi po-
niżej  
ust

kolor jest powiązany z  Jeli- 
tem Grubym

Bocznej stronie  
twarzy

linia od kąta oka do policzka:  
przewlekłe zatwardzenia; słabe 
przyswajanie pożywienia

Analiza oparta na górach  
i rzekach
Tradycyjnie uważa się, że Niebo rzeź
bi twarz, pokrywając ją górami i  rzeka
mi. Góry tworzą obszary wystające, czo
ło, nos, brodę i policzki. Rzekami są usta, 
uszy i oczy (ryc. 10.7).

1. Czoło
Bada się uwypuklenie, wysokość, kształt, 
ślady i linie na czole. Czoło zazwyczaj re
prezentuje aktywność umysłową, intelekt 
i  skłonność do przemyśliwania różnych 
spraw. Jest również związane z  ambicją 
i odzwierciedla wpływ rodziców, edukacji 
oraz odnosi się do kontroli, etyki i socjali
zacji, a także zdolności do dostosowywa
nia swoich emocji wobec społeczeństwa.
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Szerokość czoła związana jest z Krwią Wątroby
szerokie czoło dobra pamięć
wąskie czoło słaba pamięć, problemy z nauką, taka osoba uczy 

się lepiej na własnym doświadczeniu niż w szkole

Wysokość czoła związana z yang Wątroby; również w pewnym stopniu związana z nauczaniem przez 
rodziców i socjalizacją; wysokie czoło wskazuje na wolność od zasad i przekonań

Kształt czoła jest odzwierciedleniem energii dziedziczonych
uwypuklona prawa strona przeważają cechy odziedziczone po matce
uwypuklona lewa strona przeważają cechy odziedziczone po ojcu
wgłębienie pośrodku trudności w połączeniu dwóch dziedzictw
płaskie z profilu myślenie linearne
pochyłe do tyłu dobrzy negocjatorzy

Kształt linii włosów związany jest ze zdolnością do socjalizowania się
w kształcie serca jeżeli symetrycznie (ryc. 10.8a), zdol-

ność do socjalizacji
jeżeli asymetrycznie (ryc. 10.8b), możliwość 
przemocy w rodzinie, nadmiernej kontroli

prosta (ryc. 10.8c) konformizm społeczny
szpiczasta (ryc. 10.8d) „wdowi szpic” wskazuje na jakości przywód-

cze; ponętność; żywiołowe qi Wątroby; u ko-
biet możliwe bolesne miesiączkowanie

owalna, łagodna (ryc. 10.8e) spryt, dobry przywódca
przerzedzająca się (ryc. 10.8f) słabość kanału Żołądka; xu Krwi lub zastój Krwi;  

zdolność do myślenia poza ustanowionymi  
normami, kreatywność

kwadratowe czoło (ryc. 10.8g) bezkompromisowość, buntowanie się przeciwko  
regułom

wysokie czoło (ryc. 10.8h) moralizatorskość, skłonność do bycia  
niespokojnym

czoło o zaokrąglonych brze-
gach (ryc. 10.8i)

zmysłowość; problemy z harmonizacją emocji

Piegi lub inne ślady toksyny z Ognia

hang shan: północna 
góra, inteligencja, 
ambicja

tai shan: zachodnia 
góra; siła, relacje 
społeczne

sung shan: środkowa 
góra; zamożność, 
przywództwo

hang shan: 
południowa góra; 
dokonanie, sukces Ryc. 10.7. Pięć gór

hua shan: wschodnia góra: 
siła, relacje społeczne
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