
 

 

CONSULTAS de NATUROPATIA / ACUPUNCTURA SUJOK 
 

O caminho da cura do corpo e da alma passa obrigatoriamente pela estimulação das mãos e pés. 
Esta nova (antiga arte Coreana com cerca de 3.000 anos) terapia combina a acupunctura com 

a pressão digital de modo a equilibrar o nosso organismo em pouco tempo. 
A acupunctura já existe há pelo menos 5.000 na China. Um marco histórico é o livro de NEI 
CHING (tratado de Medicina interna), escrito em 300 a 500 a. C. pelo lendário HUANG TI 

imperador amarelo. 
 

 
 

Em coreano, Su quer dizer mão, e Jok quer dizer pés. 
A vantagem deste sistema é a sua simplicidade, segurança e 
eficiência. De acordo com a Sujok, um ponto correspondente 

para todos os órgãos internos e as partes do corpo está 
disponível nas mãos, dedos e pés. O estímulo destes pontos 

influencia a função do órgão ou parte afectada. Os pontos 
estão compostos em numa ordem anatómica e reflectem a 
estrutura do corpo de uma forma diminuída. Isto pode ser 
explicado porque a mão e o pé reflectem princípios que 
repetem a estrutura física do corpo, especialmente em 

comparação com sua arquitectura. 
 
 
 

 
Embora o tratamento com a Sujok só seja baseado em mãos e pés, ele serve para os problemas que afectam todos 

os sistemas do corpo inteiro. De acordo com os conceitos orientais, as doenças que aparecem no corpo humano 
estão puramente relacionadas com os desequilíbrios das forças (energia) que agem neles. A Sujok promove o alívio 

do problema, proporcionando equilíbrio e harmonia destas forças no corpo. 

 

 
Como funciona a técnica: A reflexologia diz que cada 
um destes micros sistemas, pés, mãos, dedos (e outros 
como orelha, língua, etc), está em interacção 
permanente com o corpo todo. Se uma parte do corpo 
está em desequilíbrio (afectada), a sua área de 
projecção no micro sistema também vai revelar esse 
desequilíbrio, mostrando sinais na pele ou dor aguda ao 
toque no ponto a que este correspondente. 

 

A prática tem mostrado que os pontos dos micros 
sistemas são extremamente reactivos, sendo 
estimulados, eles reagem prontamente dando origem ao 
equilíbrio e consequente alívio. 
O efeito benéfico deste tratamento aplica-se a casos 
em que o desequilíbrio se localiza em partes bem 
definidas do corpo, como fígado, estômago, joelho, 
coluna, ombros, tornozelos, pés, cabeça, pulmões, etc. 

 
 
 

É um sistema de terapia por correspondência utilizando as mãos e os pés. Para a sua aplicação utilizam-se 
diversos materiais entre os quais se destacam, o diagnosticador, as agulhas, os ímanes, as moxas, e 

sementes. 
 
 


