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Vesícula Biliar nos Clássicos
Na acupuntura, o canal da Vesícula Biliar é utilizado frequentemente para uma ampla variedade de
sintomas. As associações mentais mais comuns são a raiva em caso de excesso ou a timidez e a
indecisão em caso de deficiência. Estas idéias de patologias (mentais) da Vesícula Biliar originam-se do
Sùwèn e Língshū.
Sùwèn explica que a Vesícula biliar está ligada à raiva (c. 23) e também explica como uma Vesícula
quente e indecisão estão ligadas à garganta e gosto amargo na boca. (c.47).
Língshū nos diz que uma mente fraca, inerte e temerária faz parte das patologias da Vesícula Biliar (c.
4). Nos sonhos a Vesícula Biliar pode produzir temas de brigas, acusações e auto-flagelo (c. 43: “
). O capítulo 50 explica como a coragem do soldado está relacionada à abundância do Qi
da Vesícula Biliar, força do Fígado, Coração e Sānjiāo.
Mas por que a Vesícula Biliar está associada à decisão e ao julgamento? Por que a grande Vesícula
significa grande coragem?
O Sùwèn 8 diz: “A Vesícula Biliar é o oficial do exato e o correto, decisão e julgamento se enraizam
)
aqui.” (
丘significa centro, central, exato e por exemplo em arquearia, acertar o centro.
丘significa justo, correto, honesto e justo
丘significa decidir, concluir e julgar. Também significa executar uma pessoa.
丘significa cortar em pedaços, dividir e decidir. Também significa dar fim a algo.
A Vesícula biliar é uma Víscera Fǔ e seu Zàng acoplado é o Fígado. O Fígado é dito ser o general do
exército imperial, o qual é responsável por planos e visões acerca da situação. Porém até mesmo as
suas decisões dependem da Vesícula. Na verdade o Sùwèn 9 afirma que “Todos os 11 órgãos obtém seu
julgamento da Vesícula Biliar.”
Uma das formas mais simples de se compreender isto é por meio dos meridianos. A Vesícula pertence
ao Shǎoyáng. O Shǎoyáng é composto de dois meridianos, um sendo a Vesícula e o outro sendo o
Sānjiāo. O Sānjiāo (como três aquecedores/jiāo e não só como canal) tem seu início no espaço entre os
Rins e o Mingmén. O muito debatido capítulo 66 do Nánjīng explica como a influência do Sānjiāo se
engrena e forma a fonte de todos os meridianos. Sua influência pode ser encontrada nos pontos fonte ou
yuán ( ) de cada meridiano. O Sānjiāo é algumas vezes visto como um motor principal e uma ligação
entre a manifestação terena (dos elementos/órgãos e meridianos) e o Céu sem forma.
A Vesícula Biliar também é um dos seis fǔ extraordinários, os outros sendo o cérebro, a medula, os
ossos, canais/vasos sanguíneos e o útero. Estes fǔ extraordinários são formados de Qi Terrestre e
funcionam como a Terra ao armazenar as essências. O Sānjiāo e estes órgãos-fǔ extraordinários
formam a estrutura do cultivo e transformação da essência. A Vesícula Biliar possui uma relação íntima
com os demais órgãos-fǔ. Portanto se diz que “o Qi que nasce da Vesícula Biliar é a fonte das 10 000
transformações”.

O Shén da Vesícula Biliar
A Vesícula Biliar também já possuiu uma vez seu próprio Shén chamado Chama do Dragão ou
).
Lóngyào (
Em Xīuzhēntú há um parágrafo sobre a Vesícula Biliar:

A Vesícula Biliar é a essência (jīng) do Metal e o Qi da Água
Sua cor é o azul-verde (Qīng)
Como uma pequena bolsa sob o Fígado se suspende
A Vesícula Biliar é a coragem e a confiança
Quando a Vesícula é grande, não há o que se teme nem se amedronte
Seu Shén se chama Chama do Dragão (Lóngyào)
Sua Função é ser o Brilho Radiante (Wēimíng)
Sua forma é como a mistura da tartaruga e da serpente
A Vesícula parece uma bolsa que se pende
Seu peso é de três liǎng e três zhū (cerca de115g)
É o Fǔ que ao Fígado se prende
A Vesícula não deve entre os cinco Zàng estar, mas entre os seis Fǔ se encontrar
A Vesícula recebe o Qi da Água e junto de Kǎn ( 丘☵) o Tao recepcionar
Logo aos outros seis Fǔ não deve se igualar
E portanto aos cinco Zàng pode se comparar
Unida à Bexiga ao cabelo irá governar
Huáng Tíng Jīng diz:
(Vesícula) governa todo o Qi e a força (Lì)
Ela dirige a estratégia dos tigres a atacar
Por for a se liga às pupilas e ao fitar
Assim como a raiz do nariz entre os olhos a encarar
Ela auxilia os cérebros, cabelos e tudo o mais à brilhar
(Seu Shén possui) nove mantos brilhantes e coloridos e bainhas gloriosas à adornar
A citação no final foi retirada do Huángtíngjīng. No Huángtíngjīng, logo antes desta citação
encontramos que:

“No interior do palácio da Vesícula jaz a essência dos seis fu.
Ao centro jaz a Jovem criança (como) o Brilho Radiante.”

O texto posteriormente continua:

[A Vesícula Biliar] é capaz de armazenar o Brilho Majestoso e ascender com a bruma abençoada.
Servindo como delegação entre os 10 000 shén e as três origens (sānyuán ou os três puros).
Com estes pedaçoes de informação se torna claro que a coragem nasce das qualidades associadas à
claridade e ao brilho. Com Sānjiāo a Vesícula Biliar está ligada aos Céus e o Tao pode trazer sua
perspectiva e clareza aos outros Shéns. Com esta clareza e visão os planos (Fígado) podem ser
concretizados, as decisões de curacao podem ser firmes e fundadas, o temor dos Rins transformado em
alerta e velocidade de reação, 7 pòs permanecem iluminados e o yì é estável. É assim que a verdadeira
coragem nasce.
Estes aspectos mentais da Vesícula Biliar são tratados nos clássicos com VB40 Qiūxū (
) visto que
é o ponto yuán ( ) da Vesícula Biliar. Muitos autores modernos parecem utilizer mais VB13 Běnshén
(
). Běnshén sendo excelente também por se conectar à raiz de todos os shéns, Yuánshén (
)
residindo nos cérebros. Ele também reúne todos os shéns e ascende a essência para preencher o
cérebro.
Os pontos a seguir também se provaram clinicamente excelentes mesmo sendo pouco conhecidos e
utilizados na prática moderna:
VB 18 – Chéng líng (

)

Vesícula Biliar em comunicação com Líng ou Céu.
VB 23 – Zhéjīn (

)

Este ponto foi antigamente chamado
丘(shén guāng – Brilho dos Shéns) e
丘(dǎn mù). Ele fora
considerado ponto mù da Vesícula Biliar. Atualmente o ponto rì yuè (
) é mantido como ponto mù.
VB 27 – Wǔshū (

)

O nome poderia ser traduzido como o Eixo dos cinco (shéns). Também possui ligação com o Vaso da
Cintura.
VB 28 – Wéidào (

)

Este ponto reflete a função da Vesícula Biliar de armazenar e coletar o Tao junto do jiāo inferior (
☵).
VB 42 – Dìwǔhuì (

)

Este é o ponto do encontro Terrestre dos cinco shén. O ponto de encontro Celeste é em E9.

丘

