
Eldelementet	  och	  sommarhälsa	  
	  
Eldelementets	  årstid	  är	  sommaren	  då	  naturen	  är	  i	  full	  blom:	  växtknopparna	  blivit	  blad	  och	  
blommor	  vecklat	  ut	  sig	  för	  fullt.	  Eld	  tillåter	  energin	  att	  blomma	  upp	  och	  uttrycka	  sig.	  Den	  
expansiva	  sommarenergin	  trycker	  all	  växt	  till	  sin	  yttersta	  gräns	  -‐	  ibland	  även	  till	  "brännpunkten".	  
	  
Yang	  energin	  når	  sin	  kulm	  under	  sommaren	  och	  eldenergin	  är	  som	  mest	  aktiv.	  Det	  är	  en	  tid	  då	  vi	  
har	  möjlighet	  att	  bränna	  bort	  gifter	  och	  slaggprodukter	  från	  kroppen	  genom	  värme	  och	  svett.	  
Värmens	  natur	  är	  att	  expandera	  och	  få	  energin	  att	  röra	  sig	  snabbare	  vilket	  gör	  att	  ämnes-‐
omsättningen	  och	  blodcirkulationen	  ökar.	  
	  
Även	  tallkottkörteln	  och	  hypofysen	  får	  extra	  stimulering	  på	  sommaren	  eftersom	  vi	  får	  mer	  
dagsljus	  som	  absorberas	  via	  hjässan	  och	  ögonen.	  Många	  hormoner	  som	  produceras	  av	  dessa	  
körtlar	  får	  en	  "kick".	  Passa	  på	  och	  fyll	  på	  med	  all	  fysisk,	  mental,	  sensorisk	  och	  eterisk	  energi	  det	  
bara	  går!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Sommaren	  är	  en	  tid	  då	  vi	  generellt	  känner	  oss	  gladare,	  mer	  lekfulla,	  spontana,	  uttrycksfulla	  och	  
kommunikativa.	  Vi	  känner	  oss	  lättsamma	  och	  hjärtat	  leker,	  vi	  ger	  uttryck	  till	  vårt	  väsen,	  våra	  
tankar	  och	  drömmar.	  Eld	  ger	  oss	  också	  vår	  medvetna	  vakenhet	  och	  kapacitet	  till	  meningsfulla	  
relationer.	  	  
	  
Eld	  tillåter	  oss	  att	  ge	  och	  ta	  emot	  värme.	  Genom	  att	  ge	  och	  dela	  med	  oss	  bygger	  vi	  vår	  egen	  eld,	  
öppnar	  vår	  egen	  blomma	  och	  njuter	  av	  den	  värme	  den	  ger	  oss.	  När	  eldelementet	  är	  i	  balans	  
utstrålar	  vi	  värme	  och	  glädje,	  vi	  är	  mer	  utåtriktade	  och	  kan	  visa	  mer	  vänlighet	  och	  empati.	  Med	  
eldenergin	  kan	  vi	  även	  uttrycka	  vår	  galna	  och	  vilda	  sida	  på	  ett	  roligt	  och	  positivt	  sätt.	  
	  
Meridianernas	  funktioner	  
Meridianerna	  som	  är	  relaterade	  till	  eldelementet	  är	  hjärtat	  och	  tunntarmen.	  
	  
Hjärtat	  kontrollerar	  medvetandet,	  på	  kinesiska:	  "Shen".	  Shen	  eller	  själen/anden	  sägs	  bo	  i	  hjärtat	  
och	  kontrollerar	  medvetandet	  och	  kommunikation.	  När	  Shen	  är	  stark	  är	  uttrycken	  livfulla	  och	  
sinnet	  närvarande.	  Hjärtats	  funktioner	  är	  också	  relaterade	  till	  den	  del	  av	  hjärnan	  som	  ger	  oss	  
medvetenhet,	  vår	  minnesfunktion	  och	  ett	  klart	  sinne.	  	  
	  
Shen	  är	  beroende	  av	  blod	  då	  blodet	  hjälper	  att	  “rota”	  vårt	  sinne	  för	  inre	  ro.	  Därför	  sägs	  det	  att	  
hjärtat	  -‐	  "kejsaren"	  -‐	  regerar	  över	  blodet	  och	  kärlen;	  det	  kontrollerar	  och	  reglerar	  blodflödet	  i	  



kroppens	  blodkärl.	  Denna	  funktion	  förser	  alla	  vävnader	  med	  blodets	  näringsämnen	  samt	  skapar	  
en	  jämn	  värme	  i	  kroppens	  extremiteter	  (händer	  och	  fötter).	  	  
	  
När	  hjärtat	  är	  i	  balans,	  flödar	  blodet	  lätt,	  hjärtrytmen	  och	  pulsen	  är	  stark	  och	  jämn	  och	  hyn	  får	  en	  
frisk,	  rosig	  färg.	  Det	  sägs	  att	  "hjärtats	  glans	  manifesteras	  i	  ansiktet".	  Traditionellt	  betraktar	  
kineserna	  ansiktet	  som	  en	  spegel	  för	  hjärtats	  -‐	  eller	  för	  att	  vara	  ännu	  mer	  exakt	  -‐	  Shens	  tillstånd.	  	  
	  
Hjärtat	  sägs	  öppna	  sig	  i	  tungan.	  Det	  betyder	  att	  hjärtat	  dominerar	  talet,	  där	  t.ex.	  stamning	  och	  
sluddrigt	  tal	  kan	  betraktas	  som	  obalans	  i	  eldenergi.	  
	  
Hjärtat	  kontrollerar	  svettningen,	  vilket	  gör	  att	  även	  onormala	  svettningar	  kan	  anses	  bero	  på	  
försämrat	  tillstånd	  hos	  hjärtat.	  
	  
Tunntarmen	  separera	  det	  rena	  från	  det	  orena:	  hjärtat	  har	  en	  väktare	  som	  ser	  till	  att	  det	  får	  rent	  
blod	  och	  näring.	  Väktaren	  är	  tunntarmen,	  som	  gör	  en	  noggrann	  kontroll	  av	  vad	  som	  passeras	  
innanför	  kejsarens	  palatsväggar	  och	  att	  själen	  får	  ro	  och	  ett	  fridfullt	  hem.	  
	  
Tunntarmens	  arbete	  är	  delvis	  att	  ta	  emot	  föda	  och	  vätskor	  från	  magsäcken	  och	  separera	  rent	  
från	  orent.	  Den	  rena	  extraherade	  rena	  delen	  skickas	  till	  mjälten	  för	  att	  tillverka	  qi	  och	  blod	  
medans	  den	  orena	  delen	  skickas	  vidare	  till	  tjocktarmen	  eller	  urinblåsan	  för	  eliminering.	  	  
	  
Tunntarmen	  har	  dessutom	  exakt	  samma	  funktion	  av	  sortering	  och	  assimilering	  när	  det	  gäller	  
andra	  energier	  såsom	  tankar,	  intryck,	  sådant	  man	  hör,	  ser	  och	  läser	  om.	  Tunntarmen	  vill	  att	  
endast	  det	  bästa	  och	  renaste	  ska	  nå	  Kejsaren.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  inte	  överbelasta	  
tunntarmen	  så	  att	  den	  kan	  sköta	  sitt	  arbete	  optimalt.	  	  
	  
Eldenergi	  och	  sinnet	  
	  

Eldelementet	  ger	  oss	  förmågan	  att	  känna	  glädje,	  optimism,	  entusiasm	  och	  inspiration	  samt	  att	  
kunna	  se	  klart,	  förstå	  och	  agera	  med	  barmhärtighet,	  empati	  och	  medkänsla.	  
	  
Människor	  med	  starkt	  eldelement	  är	  intuitiva	  och	  känner	  lätt	  in	  andra	  -‐	  de	  vet	  vad	  andra	  känner	  
och	  tänker.	  De	  gillar	  att	  mötas	  och	  prata.	  De	  skrattar	  gärna	  och	  uttrycker	  sig	  med	  ett	  livligt	  
humor.	  De	  gillar	  att	  vara	  attraktiva	  och	  magnetiska.	  De	  är	  bekväma	  med	  fysisk	  kontakt	  och	  
intimitet.	  Eldelementet	  är	  i	  allra	  högsta	  grad	  kärlekens	  element.	  
	  
I	  balanserad	  form	  bär	  eld	  på	  en	  enorm	  gåva	  i	  förmågan	  att	  sprida	  värme	  och	  glädje	  i	  världen	  -‐	  
som	  en	  vandrande	  låga	  som	  tänder	  värmen	  i	  andra	  människors	  bröst.	  Balans	  i	  eldelementet	  
skapar	  glädje	  och	  kärlek,	  inre	  harmoni	  och	  optimism.	  Eld	  människor	  är	  livsnjutare	  som	  lever	  med	  
passion.	  De	  är	  mästerliga	  nätverkare	  med	  stor	  humor	  men	  kanske	  inte	  de	  lämpligaste	  om	  man	  
vill	  få	  saker	  konkret	  gjorda	  med	  bra	  struktur.	  	  
	  
Om	  eld	  blir	  överaktiv	  kan	  man	  bli	  alltmer	  uppspelt	  på	  ett	  sätt	  som	  inte	  är	  friskt.	  Man	  kan	  bli	  
hyper,	  få	  plötsliga	  skrattattacker	  eller	  ha	  lätt	  att	  "tända"	  till.	  I	  längden	  kan	  man	  bli	  manisk	  och	  få	  
en	  tendens	  att	  ständigt	  jaga	  nya	  kickar	  vilket	  kan	  stressa	  upp	  kroppen	  och	  sinnet.	  	  
	  



Fysiskt	  kan	  man	  uppleva	  för	  mycket	  värme	  inombords	  och	  få	  problem	  med	  matsmältning,	  
avföring,	  rikliga	  svettningar,	  torra	  eksem	  och	  törst	  som	  aldrig	  riktigt	  går	  att	  släcka.	  Man	  kan	  även	  
få	  störningar	  i	  blodcirkulationen	  som	  t.ex	  högt	  blodtryck.	  Till	  slut	  kan	  man	  bli	  utbränd...	  
	  
Svaghet	  i	  eldenergi	  kan	  visa	  sig	  i	  form	  av	  blekhet,	  för	  lite	  svett,	  ett	  slags	  frånvaro	  i	  ögonen	  och	  
sinnet,	  blyghet,	  asocialt	  beteende	  och	  tillbakadragenhet,	  ledsamhet,	  pessimism	  samt	  en	  
oförmåga	  att	  uttrycka	  glädje	  och	  känna	  kärlek	  och	  empati.	  	  
	  
När	  det	  gäller	  tunntarmen	  specifikt	  kan	  man	  uppleva	  en	  oförmåga	  att	  hantera	  och	  sortera	  
intryck.	  Rent	  fysiskt	  kan	  man	  få	  uppblåsthet	  och	  diarré	  och	  i	  längden	  näringsfattigt	  blod.	  
	  
Sommarhälsa	  
Var	  ute	  så	  mycket	  som	  möjligt	  under	  sommaren,	  träna	  mer	  intensivt	  och	  svettas,	  bada,	  umgås	  
lite	  mer	  med	  andra	  och	  njut	  av	  sociala	  sammanhang,	  lek	  mer,	  dansa,	  släpp	  loss!	  Ta	  vara	  och	  stärk	  
din	  hjärtenergi	  så	  får	  du	  en	  roligare	  vinter.	  
	  
Ät	  färska	  sommarfrukter	  och	  grönsaker,	  stärk	  ditt	  immunförsvar	  och	  fyll	  på	  dina	  energidepåer	  
med	  vitaminer,	  mineraler	  och	  vibrerande	  naturenergier	  inför	  hösten	  och	  vintern.	  	  
	  
Födoämnen	  som	  stödjer	  Eld,	  hjärta,	  tunntarm	  är	  allt	  som	  är	  beskt,	  rött	  eller	  växer	  på	  sommaren:	  
tomat,	  vattenmelon,	  körsbär,	  rädisa,	  bittra	  blad	  såsom	  ruccola	  och	  endiv,	  rödbetor	  med	  blast,	  
röd	  paprika,	  choklad,	  kaffe	  och	  mandlar.	  
	  
Det	  är	  även	  bra	  att	  tillbringa	  lite	  tid	  ensam	  och	  reflektera	  över	  vad	  hjärtat	  behöver	  och	  är	  här	  för	  
att	  uttrycka.	  Enligt	  kinesisk	  medicin	  är	  eldelementets	  färg	  röd,	  precis	  som	  blodets	  färg.	  Meditera	  
och	  visualisera	  gärna	  att	  du	  är	  omgiven	  av	  den	  röda	  färgen	  och	  dess	  vibration.	  	  
	  
Om	  ditt	  hjärta	  har	  blivit	  sårat,	  uppmuntra	  dig	  själv	  att	  utöva	  "loving	  kindness"	  mot	  dig	  själv	  och	  
andra,	  även	  i	  de	  svåraste	  situationerna...	  "Kindfullness"	  är	  bra	  för	  hjärtat.	  Låt	  hjärtat	  och	  shen	  
alltid	  vara	  med	  i	  dina	  handlingar!	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	   	  
	   	  
	   	  

	  
Läs	  gärna	  "The	  Heart	  Brain"	  en	  gång	  till.	  

	  	  	  	  	  Lycka	  



Vad	  är	  hjärtat?	  
	  

Fysiskt	  upptar	  hjärtat	  en	  plats	  i	  bröstkorgen	  som	  den	  delar	  med	  lungorna.	  Hjärtat	  är	  ett	  muskulärt	  organ	  
som	  cirkulerar	  blodet	  i	  kroppen	  för	  att	  hålla	  det	  och	  kroppen	  friskt.	  
	  
Det	  österländska	  synsättet	  på	  lungan	  är	  att	  den	  är	  energikällan	  som	  definierar	  vad	  som	  är	  “jag”	  och	  vad	  
som	  är	  allt	  annat;	  vad	  som	  är	  innanför	  hudgränserna	  och	  vad	  som	  är	  utanför.	  Hjärtat	  sägs	  vara	  kejsaren	  
som	  kontrollerar	  eller	  harmoniserar	  alla	  parter	  av	  den	  definierade	  helheten.	  Det	  sägs	  även	  att	  hjärtat	  är	  
andens	  bostad;	  med	  andra	  ord	  är	  det	  där	  vi	  bor.	  I	  ett	  mindre	  avseende	  är	  där	  vi	  bor	  innanför	  
hudgränserna,	  i	  ett	  större	  avseende	  har	  vårt	  hem	  inga	  gränser	  alls;	  det	  är	  ofattbart	  stort.	  
	  
Känslan	  som	  är	  associerad	  med	  hjärtat	  är	  glädje,	  eller	  rättare	  sagt	  fridfullhet,	  tyst	  glädje,	  i	  motsats	  till	  
glädje	  som	  fladdrar	  som	  flammor,	  flyktig	  och	  benägen	  att	  plötsligt	  försvinna.	  Man	  behöver	  bara	  vara	  i	  
närheten	  av	  en	  gammal	  själ,	  någon	  som	  är	  genomsyrad	  av	  en	  stark	  självkänsla,	  som	  kan	  brista	  i	  skratt	  och	  
ändå	  ge	  en	  känsla	  av	  underliggande	  lugn,	  för	  att	  förstå	  vad	  som	  menas	  med	  fridfullhet.	  
	  

I	  vårt	  mekaniska	  samhälle	  är	  synen	  på	  hjärtat	  som	  en	  pump	  sann	  när	  det	  
gäller	  beskrivningen	  av	  de	  materiella	  aspekterna	  av	  det.	  Trots	  att	  den	  här	  
kunskapen	  är	  viktig	  så	  är	  den	  bara	  en	  del	  av	  hela	  bilden.	  Även	  om	  den	  
moderna	  teknologin	  har	  förbättrat	  vårt	  liv	  på	  många	  sätt	  så	  har	  den	  inte	  
hjälpt	  till	  att	  skapa	  ett	  utopiskt	  samhälle	  där	  vi	  skulle	  kunna	  gå	  och	  andas	  
och	  vårt	  väsen	  skulle	  känna	  sig	  fritt.	  Varför?	  För	  att	  man	  har	  närmat	  sig	  på	  
ett	  materialistiskt	  sätt	  och	  ignorerat	  hjärtats	  viktiga	  egenskaper.	  

	  
Om	  vi	  ska	  kunna	  hjälpa	  människor	  som	  kommer	  till	  oss	  	  
för	  att	  få	  shiatsu	  bör	  vi	  försöka	  framföra	  detta	  budskap.	  	  
Det	  betyder	  inte	  att	  vi	  ska	  överösa	  våra	  kunder	  med	  	  
välmenande	  predikan	  om	  att	  leva	  från	  hjärtat	  när	  de	  	  
kommer	  till	  oss	  för	  en	  öm	  armbåge	  eller	  en	  stel	  nacke.	  	  
Vi	  ska	  kunna	  hjälpa	  till	  att	  lindra	  det	  aktuella	  problemet	  	  
och	  samtidigt	  kommunicera	  med	  dem	  genom	  hjärtat.	  
	  
Genom	  att	  aktivt	  försöka	  vara	  nära	  hjärtat	  kommer	  vi	  att	  kunna	  leva	  närmare	  medlidandets	  centrum.	  
Medlidande	  är	  erkännandet	  av	  det	  mänskliga	  tillståndet	  i	  dess	  lidande.	  Shiatsu	  utan	  medlidande	  är	  helt	  
tom;	  det	  är	  bara	  teknik.	  Om	  shiatsu	  är	  en	  helande	  konst	  måste	  medlidande	  vara	  den	  centrala	  delen	  av	  
det.	  Shiatsu	  som	  ett	  spirituellt	  utövande	  utvecklar	  medlidande	  för	  oss	  själva	  och	  för	  andra.	  Medlidande	  
här	  är	  att	  inse	  att	  vi	  gör	  vårt	  bästa,	  att	  det	  inte	  är	  något	  fel	  med	  vår	  avsikt	  och	  att	  vårt	  hjärta	  verkligen	  är	  
med.	  
	  
Medlidande	  är	  överfört	  genom	  kvalitén	  på	  vår	  beröring	  och	  omtanke.	  Våra	  händer	  är	  i	  verkligheten	  en	  
förlängning	  av	  vårt	  hjärta.	  När	  vi	  berör	  så	  berör	  vi	  bokstavligen	  med	  hjärtat.	  Att	  arbeta	  med	  hjärtat	  
betyder	  att	  respektera	  den	  andra	  personen	  och	  dela	  kunskapen	  om	  att	  vi	  är	  på	  en	  gemensam	  resa	  till	  ett	  
gemensamt	  hem.	  
	  
Låt	  alltid	  era	  hjärtan	  vara	  närvarande	  med	  all	  dess	  storhet	  och	  alla	  kvalitéer.	  Då	  kan	  både	  ni	  som	  givare	  
och	  mottagare	  känna	  er	  hemma.	  
	  
Hemma	  är	  där	  hjärtat	  är.	  
	  
Utdrag	  ur	  "As	  Snowflakes	  Fall,	  Shiatsu	  as	  Spiritual	  Practice"	  av	  Simon	  Fall	  	  
Översättning:	  Marina	  och	  Chris	  
	  



Om	  kärleken	  
	  

Då	  sa	  Almitra:	  "tala	  till	  oss	  om	  kärleken."	  	  
	  
Han	  lyfte	  sitt	  huvud	  och	  såg	  på	  folket	  och	  en	  stillhet	  föll	  över	  dem.	  	  
Med	  hög	  röst	  sa	  han:	  
	  
Då	  kärleken	  kallar	  er,	  följ	  honom,	  fastän	  hans	  vägar	  är	  svåra	  och	  branta.	  	  
Och	  när	  hans	  vingar	  omsluter	  er,	  överlämna	  er	  då	  till	  honom.	  
Fastän	  svärdet	  som	  är	  dolt	  i	  vingarna	  kan	  såra	  er.	  	  
Och	  när	  han	  talar	  till	  er,	  tro	  honom.	  
Fastän	  hans	  röst	  kan	  lägga	  era	  drömmar	  i	  spillror,	  såsom	  nordanvinden	  ödelägger	  trädgården.	  
	  
Ty	  liksom	  kärleken	  kröner	  er,	  ska	  han	  också	  korsfästa	  er.	  
Liksom	  han	  är	  till	  för	  er	  växt,	  är	  han	  också	  till	  för	  att	  fostra	  er.	  
Liksom	  han	  stiger	  upp	  till	  er	  högsta	  höjd	  och	  smeker	  era	  spädaste	  grenar,	  som	  skälver	  i	  solen,	  	  
ska	  han	  nedstiga	  till	  era	  rötter	  och	  skaka	  dem	  där	  de	  klänger	  sig	  fast	  vid	  jorden.	  
Liksom	  sädeskärvar	  samlar	  han	  er	  till	  sig.	  
Han	  tröskar	  er	  för	  att	  göra	  er	  nakna.	  
Han	  siktar	  er	  för	  att	  skilja	  er	  från	  agnarna.	  	  
Han	  mal	  er	  tills	  ni	  blir	  vita.	  
Han	  knådar	  er	  tills	  ni	  blir	  smidiga.	  
Sedan	  överlämnar	  han	  er	  till	  sin	  heliga	  eld	  på	  det	  att	  ni	  mår	  bli	  heligt	  bröd	  till	  Guds	  heliga	  fest.	  
	  
Allt	  detta	  ska	  kärleken	  göra	  med	  er	  för	  att	  ni	  ska	  lära	  känna	  ert	  hjärtas	  hemligheter,	  	  
och	  i	  den	  kunskapen	  bli	  en	  del	  av	  Livets	  hjärta.	  
	  
Men	  om	  ni	  i	  fruktan	  endast	  söker	  kärlekens	  frid	  och	  kärlekens	  njutning,	  
då	  är	  det	  bättre	  att	  ni	  skyler	  er	  nakenhet	  och	  går	  bort	  från	  kärlekens	  tröskplats,	  till	  ett	  liv	  utan	  
årstiders	  växlingar,	  där	  ni	  skrattar	  men	  inte	  allt	  ert	  skratt	  och	  gråter	  men	  inte	  alla	  era	  tårar.	  
Kärleken	  ger	  intet	  utom	  sig	  själv	  och	  tar	  intet,	  utom	  från	  sig	  själv.	  
Kärleken	  äger	  inte,	  vill	  ej	  heller	  ägas;	  ty	  kärleken	  är	  nog	  för	  kärleken.	  
Då	  ni	  älskar	  ska	  ni	  inte	  säga:	  "Gud	  är	  i	  mitt	  hjärta"	  utan	  snarare:	  "Jag	  är	  i	  Guds	  hjärta:"	  
Tro	  ej	  att	  ni	  kan	  bestämma	  kärlekens	  väg,	  ty	  om	  kärleken	  finner	  er	  värdiga,	  bestämmer	  den	  er	  
väg.	  Kärleken	  har	  ingen	  annan	  önskan	  än	  att	  fullborda	  sig	  själv.	  
	  
Men	  om	  ni	  älskar	  och	  inte	  förmår	  lämna	  era	  begär,	  låt	  då	  detta	  bli	  er	  önskan:	  
Att	  smälta	  och	  bli	  som	  en	  porlande	  bäck,	  som	  sjunger	  sin	  melodi	  för	  natten.	  
Att	  lära	  känna	  smärtan	  av	  för	  stor	  ömhet.	  	  
Att	  bli	  sargad	  av	  sin	  egen	  insikt	  om	  kärleken.	  	  
Och	  att	  blöda	  villigt	  och	  glatt.	  
Att	  vakna	  i	  gryningen	  med	  bevingat	  hjärta	  och	  tacka	  för	  en	  ny	  dag	  av	  kärlek.	  
Att	  vila	  vid	  middagstimmen	  och	  begrunda	  kärlekens	  hänryckning.	  
Att	  vända	  hem	  med	  tacksamhet	  när	  aftonen	  är	  inne.	  	  
Och	  sedan	  somna	  med	  en	  bön	  för	  den	  älskade	  i	  hjärtat	  och	  en	  lovsång	  på	  läpparna.	  
	  
Khalil	  Gibran	  
Profeten	  


