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O sinal ou ideograma que designa Koueí significa DEMÔNIO, ESPÍRITO, 
FANTASMA, ESPECTRO. 
Para o taoísmo o Kouei ou demônio não tem a conotação negativa atribuída no 
ocidente. 
O ideograma Kouei se associa a outras figuras e resulta numa expressão 
distinta, como na composição dos dois sinais de HUN (nuvem e demônio = 
demônio das nuvens) entidade visceral que significa “consciência criativa “ou 
clareza da consciência que após a morte retorna ao Tao através de Shen ou 
“Essência ligado a “Consciência Universal” no Ser (Sing) ou o “Espírito 
consciente”. 
O ideograma PROs e compões de dois sinais: branco e demônio ou o 
“Demônio Branco”, “ Fantasma ou Espírito Branco entidade visceral que se 
transforma em Kouei após a morte, retornando a terra. Significa “ O Instinto ou 
Demônio Pessoal”. 
Imagine uma esfera em movimento circular focalizada por uma lâmpada de 
lanterna onde o foco de luz atingir a superfície da bola e o “Ser Consciente 
onde há escuridão, se refere ao Espectro ou Demônio. A medida que gira a 
esfera o “Demônio” torna-se “iluminado” e deixa de ser um demônio se 
transforma no “Ser consciente”. 
O Demônio tem treze moradas ou domicílios que correspondem aos Kouei-
Tsue (Os treze pontos do demônio), indicados nos textos antigos da MTC para 
o tratamento de distúrbios mentais e neurológicos. 
Os nomes dos pontos e as moradas correspondentes: 
 
1) VG26 ( Jenn-Tchong), como também Kouei-Kong (“Palácio do demônio”) ou 
ainda Kouei-Ko-Ting (“Nascente ora do demônio”) indicação : dissipa o calor 
patogênico, revigora órgãos sensoriais da inconsciência, seda a dor e acalma o 
Espírito (demônio, também Shen) 
2) P1 (Chao-Chang), como também Kouei-Si (“a crença do demônio”) 
indicação: restaura o Yang 
3) Bp 1 (lnn-Pó) ,como também Kouei-Li (“Fortaleza do Demônio”) Função : 
fortalece o demônio, aumentando o Qi e estimulando o fluxo sangüíneo, 
fortalece Bp e E, seda a mente. 
4) CS 7 (Ia – Ling.), como também Kouei-Sing (“Coração do Demônio”), 
remove calor patogênico no O, sedando o espírito, regula E, dissipa o calor 
patogênico no sangue. 
5) B 62 (Chen-Mo), como também Kouei-Lu (“Estrada do Demônio”) Indicação: 
Dissipa o vento patogênico, relaxa os músculos, revigora os canais, acalma C e 
o espírito. 
6) VG 16 (Fong-Fu), como também Kouei-Tchen (“Almofada do demônio”) 
função: dissipa vento-frio calor no Coração e seda Espírito 
7) E8 (Tsia-Tche) ou Kouei-Tchoang (“A cama do demônio”) dissipa o vento 
(fong), revigora a energia nos meridianos secundários e regula o fluxo do Qi. 



8) VC 24 (Tchen-Tsiang) ou Kouei-Chi (“cidade do demônio”) Remove fong, 
umidade, reduz edemas e acalma o Espírito 
9) CS 8 (Lao Kong) ou Kouei Ku (“Caverna do demônio”) Dissipa o calor no C, 
dissolve a fleuma e regula E, acalma o espírito. 
10) VG 23 (Chang-Tsing) ou Kouei Ku (“Caverna do demônio”) Dissipa o calor 
do ligado, clareia a visão e os órgãos sensoriais 
11) VG 1 (Rue lnn)ou Kouei-isang (“Cova do demônio”) Regula a energia e 
organiza o espírito 
12) IG 11 (Ku-Chi) ou Kouei-Tui (“Perna do demônio”) Dissipa fong, umidade, 
calor, regula o QI e o sangue, fortalece o “espírito”. 
13) Rai-Kong (ponto extra carnal) ou Kouei-Fong (“Selo do demônio”). 
Localiza-se no meio do freio lingual função: aumenta o fluxo do QI, reduz 
estase de sangue e regula os órgãos sensoriais. 
 


