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Shiatsu är en behandlingsform som kommer från medicinska och helande traditioner där beröring har en
alldeles särskild betydelse. Genom att fysiskt beröra en människa kommer man in i hennes värld,
kroppsrytm och inre rörelse. Den mest karaktäristiska egenskapen i shiatsu är den fredliga beröringen:
syftet är inte att bekämpa spänningar utan förstå vad som händer i mottagarens kropp och agera som en
medlare för att balansera upp samspelet mellan olika kroppsfunktioner. En djup avslappning är ofta en
följd av detta sätt att tänka och behandla.

Ett annat specifikt drag hos shiatsu är sättet man utför själva beröringen: eftersom mottagaren ligger oftast
på en madrass på golvet* kan terapeuten använda sig av sin egen kroppstyngd för att utöva ett specifikt
tryck, s.k. lodrätt tryck, där en oforcerad kraft riktas rakt ner genom mottagarens kropp mot madrassen,
golvet och jorden. Detta upplevs som "mjukhårt", bestämt, frigörande och djupgående.
* Shiatsu kan även utföras på massagebänk.

En annan teknik man använder i shiatsu är töjningar: det finns ofta behov att töja meridianer eller
energibanor såväl som kroppsdelar. När man utför töjningar är det med samma kroppsmedvetenhet som
den förstnämnda tekniken fast istället för att trycka genom att luta sig mot mottagarens kropp så lutar man
sig från dennes kropp. Töjningarna är utmärkta för att få rörelse i energibanorna i kroppen, ta bort
blockeringarna och få mer rörelse i specifika områden. 

En shiatsubehandling kan vara en blandning av både dynamiska och stillsamma moment. Ibland kan man
hålla en specifik punkt och om mottagaren visar tecken på att det är något som händer i kroppen genom
t.ex. ryckningar, gäspningar, plötsliga medvetenhetsskiftningar, osv. kan man fortsätta att bara hålla tills
man får indikationer på att det är klart. Man kan även utöva en slags handpåläggning bara för att genom sin
närvaro och lugn, hjälpa mottagaren hitta sin egen närvaro och lugn på ställen där det finns obalans, kaos
eller smärta. 
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Och var slutar exempelvis massage, zonterapi, sakro-kranial terapi, akupressur, osteopati, yoga,
qigong och tai chi?

Först: hur gammal är Shiatsu – bara si så där 100 år eller så. Inte längre. Det beror på hur man räknar
så klart. Shiatsu som ord är inte så gammalt men som en ung och vital gren på ett urgammalt träd
har den rötter som gräver sig så djupt ner i jorden att ingen kan spåra.

Österländsk medicin har skriftliga spår som går mellan 2-3000 år tillbaka i tiden och de i sig ger bevis
på ännu äldre källor. Allting bottnar – som vanligt - i shamanism så klart, men någonstans där runt
4000 tusen år sedan började ett specifikt österländskt sätt att formulera energilära  att ta form.

Mellan 200 BC och 200 AD kompilerades det som kom att bli den ”heliga skriften” Nei Jing, som
beskrev de riktlinjer vi känner till och använder än i dag: yin-yang, tolv meridianer, fem elementen osv.
Våg efter våg av kunskap vandrade sedan österut för att nå Japan och informera japanernas sätt att
förhålla sig till hälsa via energiparadigmet.

Paradoxalt nog så blev Shiatsu som metod till mitt under en pågående moderniseringsperiod där
västerländska värderingar och så kallade vetenskapliga mätningar hade mer eller mindre tagit
kommando i det japanska samhället. Dem som blev pionjärer i Shiatsu var således illa tvungna att
formulera sig med västerländska termer och med referens till anatomi och fysiologi så som de var
accepterade i väst.

Den utvecklingen avleddes på 70-talet då Masunaga, bröt sig fri från hegemonin som hade etablerats
och förenade sina Shiatsurötter med två viktiga kunskapstrådar: västerländsk psykologi och
traditionell österländsk medicin så som den beskrevs i de klassiska testerna i Nei Jing.

Var börjar Shiatsu?
 

En av hans böcker blev en klassiker i väst tack vare två av hans
internationella elever: Pauline Sasaki och Wataru Ohashi i USA: Zen
Shiatsu. Det blev startskottet för en explosionsartad utveckling inom
den internationella Shiatsun. Flera av hans elever spred det som
Masunaga själv kallade ”Meridian Shiatsu” runt om i världen och en
handfull elever i Japan fortsatt att utveckla metoden på olika sätt
enligt sin egen förståelse och erfarenhet.

En av dem var Takeo Suzuki. Han kom relativt sent till Masunaga men
blev så betrodd att han blev utvald att behandla mästaren i sina sista
år. Inte nog med det, han blev vald att ta över undervisningen på
Masunagas Shiatsu centre i Tokyo. 

Jag gick mina första Shiatsu klasser för Nigel Dawes, som hade
studerat med Suzuki. Samma Nigel sedan skickade mig till Japan för
att vara med hans lärare och så började en ny generation av
shiatsuadepter lära sig grundstegen och sprida Shiatsukunskaper runt
om i världen. Det var i slutet av 80-talet. En del har hänt sedan dess
både lokalt och internationellt.
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Shiatsu liknar massage på ett sätt – kroppsberöring. Skillnaden är att man dels oftast har kläderna på i
Shiatsu och att man behandlar i regel på golvet, och dels att fokus i Shiatsu aldrig är vävnader i sig utan
energi som flödar inuti vävnaderna.

Shiatsu liknar zonterapi med tanke på att båda jobbar med reflexzoner – alltså mikroområden som
speglar ett större fenomen. Skillnaden är kanske den att Shiatsu rör sig fritt over hela kroppen och är
desto mer intresserad av meridianer – självaste kanaler där flödet är som mest levande.

Shiatsu liknar osteopati på många sätt, inte minst i hur man ”lyssnar” på kroppen för att urskönja livets
vitala rörelser. Skillnaden kanske ligger i att Shiatsu tolkar allt genom energisystemet medan osteopati
kan nöja sig med mikroskopiska iakttagelser av de fysiska vävnaderna.

Shiatsu och akupressur liknar varandra på ett visst sätt: yin-yang, meridianer, punkter mm. Skillnaden är
framför allt att medan akupressur alltid förblir en lugn och passiv (och skön!) upplevelse kan shiatsu vara
en väldigt dynamisk sådan med rotationer, mjuka justeringar och tänjningar.

Shiatsu liknar yoga men där yoga görs av individen själv så får shiatsumottagaren guidning och ledning
av utövaren. Det blir således en alldeles passiv form av yoga som tas emot – med desto mer utrymme
för att lyssna och förstå kroppens och sinnets samspel.

Shiatsu liknar sin systerdisciplin Qigong väldigt mycket. Återigen blir skillnaden att Qigong är helt och
hållet i händerna på utövaren själv. Shiatsu är alltid ett samspel där båda parter ger och tar för att uppnå
det optimala energiflödet i mottagarens kropp. Detsamma gäller till viss del i tai chi som skiljer sig desto
mer från Shiatsu i och med sitt ursprung i kamkonst…

Sammanfattningsvis kan vi säga att Shiatsu delar kvalitéer och aspekter med många relaterade
discipliner. Detta är inte oväsentligt med tanke på at Shiatsu utvecklas ständigt och dess utövare känner
sig i regel fria att påverkas av tekniker och tankebanor från andra traditioner och innovationer.

Vart tar Shiatsu vägen härifrån? Det beror helt på er!



Ordet Shiatsu
Shi= tumme    Atsu= tryck
Man använder dock alla andra fingrar och även handflator och armbågar

Att arbeta från Hara
Vi har alltid kontakt med vår Hara under behandlingen. Och faktum är att vi trycker
inte utan vi lutar oss mot den punkt eller område vi vill behandla från vår Hara.

Krypande
Vi förflyttar oss från ett ställe till ett annat genom att krypa bredvid mottagaren. Vi behåller kontakten med
mottagaren så mycket det går genom att ständigt ha en eller båda händerna på kroppen. 

Moderhand
Det finns alltid en aktiv och en passiv hand som växelvis
byter roll med varandra. Den passiva eller "hållande"
handen kallas för Moderhanden som står för stabilitet och
trygghet,. Men man ska inte låta sig luras av passiviteten
och det betyder inte att ingenting händer. Det betyder att
det händer i tysthet. Precis som en magikers aktiva hand,
vilseleder Moderhanden! Medan den aktiva handen "stjäl"
uppvisningen så skapar Moderhanden en fast punkt i all
stillhet och det är en förutsättning för att kroppen ska
slappna av och börja med de nödvändiga
förändringsprocesserna. 

Wu Wei
Två kinesiska ord som tillsammans
som bokstavligen "inte göra".
Innebörden är något nyanserad och
betyder helt enkelt att med en
minimal insats åstadkommer vi
ibland stora resultat. Det betyder
också att inte göra för mycket så att
man inte kommer i vägen för
kroppens inhemska helande krafter. 

Mu Shin
Här har vi två japanska ord
som översätts till inget sinne,
"no mind". Innebörden är att
man har så få tankar som
stör sinnet som möjligt.
Istället litar man på att
kroppshållningen,
moderhanden, himlens kraft,
alltså gravitationen och
mötet med mottagaren i
stunden gör sin magi. Man
tar bort på så sätt sina egna
små önskningar och egots
ambitioner och låter de riktigt
stora processerna ta vid.

Tre nyckelord för naturligt tryck
lodrätt - mot mottagarens centrum

stödjande - med moderhanden

jämnt - avslappnande effekten fördjupas

Seiza
Ibland sitter vi bredvid mottagaren och det är viktigt att vi sitter med en bra och bekväm hållning.
Seiza betyder korrekt och upprätt sittposition. Vi fäster en tråd i hjässan, förlänger ryggen, tippar
bäckenet framåt en aning så att vi kan andas fritt.
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Bröstrygg till ländrygg
En handflata på övre ryggen, den andra på korsryggen.
Moderhand på korsryggen: vandra på ena sidan övre ryggen med den 
aktiva handen, sedan andra sidan. Moderhand på övre ryggen: vandra
på ena sidan ryggen med den aktiva handen, sedan andra sidan
"Strykjärnet": en handflata på ryggraden, den andra ovanpå med 
kramande grepp, glid längs ryggraden
 
Fyra "öppningar": diagonalt x 2, korsade armar på ryggraden, sedan 
en vid korsryggen den andra på övre ryggen, töj uppåt och neråt.
Synkronisera hela tiden med andningsrytmen.

Tum-tryck - ett sätt att använda tummarna.
"Spindelfingrar" - mest tryck på tummen, de andra fingrarna stödjer.

Behandla ryggen med tummarna och fingrarna
Hitta ryggraden med fingertopparna. Tumtryck längs ryggen på sidan närmast dig med stöd från
spindelfingrarna. Tre rader, börja närmast ryggraden. Kryp försiktigt runt utan att ta bort händerna helt 
och hållet. Synkronisera med andningsrytmen

Axlar och övre rygg
Sitt vid mottagarens huvudände. Sätt tummarna på var sin sida av mottagarens 7:e nackkota. Tumtryck
närmast ryggraden och ut mot skulderbladen. Fortsätt ner till difragmabandet.

Ryggradsbehandling 
Sätt dig bredvid mottagaren. Moderhanden på sacrum. Fingertopparna mellan kotorna, ”mikrovibrering”
upprepa två/tre gånger. Stanna upp och vänta vid behov. Avsluta med strykjärnet

Korsryggsbehandling
Undersök med raka fingrar höftkammen från ryggraden utåt och nedåt. Hitta två kullar på sakrums yttersta
kant, högst upp. Hitta sedan en serie av håligheter på insidan (fyra på vardera sida). Behandla ”grottorna”
med neråtgående tummar (fingerstöd på skinkan). Kom upp och hitta kullarna igen. Börja med 
en punkt direkt nedanför och sedan tre till punkter direkt nedåt. Avsluta med ”strykjärn” samt 2 öppningar 
på hela sacrum.

Ben och fötter
Kryp längs låret (ej på knäet - glid bara över). Krama varsamt vaderna, ta tag i muskeln och krama. Lägg
handflatorna på fotsulorna och luta dig mot dem.

Avslutning på ryggen
Kom sakta upp till ryggen med gående handflator på benen. Avsluta med ett par lätta ”strykjärn” längs
ryggraden. Sitt brevid mottagaren en stund med en hand kvar vid länd- eller korsryggen.

 

GRUNDPROGRAM - Baksida
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Övre rygg och nacke
Vi använder "domkraftteknik" när vi behandlar med fringrarna eller händerna under kroppen.

Sitt vid mottagarens huvudände och glid / gräv under bröstryggen med dina händer. Skapa kontakt med
ryggen och lyft upp fingrarna; synkronisera med andningsrytmen. Lyft intill kotorna och ut mot
skulderbladen. Fortsätt upp mot nacken, till skallbasen. Upprepa ett par gånger. Krama nacken med hela
handen nerifrån uppåt mot huvudet. Sätt tummarna på axlarna och lägg in lite tryck, börja vid nackroten
och fortsätt utåt vänta några sekunder vid varje punkt upprepa om du vill.

Avslutning
Sätt dig i seiza bredvid mottagaren. Glid en hand under ryggen och en hand på mottagarena Hara. 
Sitt en stund och låt andningen komma ner till magen (Dan Tian). Ta gradvis handen bort underifrån och 
lika gradvis lätta handen från Dan Tian. Vik mottagarens händer över Dan Tian och se till att bryta all
kroppskontakt med mottagraren. Sitt stilla och andas en stund.
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Urinblåsans meridian flödar längs med hela baksidan
av kroppen, med början vid ögonens inre kant

Sakrumbehandling: de fyra håligheterna
+ linjen närmast kotorna. 

GV- meridianen står för Governor Vessel. Den kallas även för Du Mai. 
Den första punkten är på svanskotans spets. Den heter "Lång och Stark"!
Meridianen flödar uppåt, längs med ryggraden, huvudet, ansiktet ner till
munnen. Vi behandlar en del av meridianen när vi gör
"mikrovibrationerna" mellan kotorna. 



Vid nackbehandlingen har vi fingrarna under flera punkter: 
en punkt mitt i skallbasen (GV16), och 2 punkter längre och längre ut från mitten.

(Bl= Urinblåsans meridian, GB= Gallblåsans meridian)

Bl10 

Vi behandlar en punkt på ansiktet, mellan ögonbrynen.
Punkten heter Yin Tang, Mudrornas Sal (Tredje Ögat)
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Armar
Börja med vänster arm. 
Lägg ut armen i 90 graders vinkel. Börja med axeln och kryp ner längs med armen till handen. 
Rulla armen mot dig så den hamnar med hadflatan neråt och kryp uppåt mot axeln. 
Öppna upp armen ca 45 grader, behandla bröstmusklen / mellan revbenen med tummarna (2-3 rader), från
bröstet mot axeln. 

Händer
Spreta ut fingrarna med dina egna fingrar. 
Öppna upp handflatan och arbeta med tummarna över hela handflatan. 
Rulla tummen, krama och dra. Fortsätt med de andra fingrarna.

Gå runt till andra sidan och upprepa på den andra armen.



Inre och Yttre Port
Sätt dig mellan armen och sidan av kroppen. Hitta Pc6, Inre Stadsport, 3 fingerbrett upp från handleden,
mellan senorna på underarmens insida. Lägg din tumme på den. Låt fingrarna gå runt och beröra armens
andra sida mot golvet. Med långfingret kontakta TH5, Yttre Stadsporten. 
Ta några andetag och var närvarande. Låt punkterna få kontakt med varandra. Lyssna in på vad som
händer under dina fingertoppar. När du känner att aktiveringen har börjat, lägg den andra handen på en
punkt på bröstbenet, CV17, Bröstcenter. Ge den här punkten också tid att komma igång och ge alla 3
punkter tid att synkronisera med varandra. 

Flytta handen ner till magen och 3 fingrebrett under naveln hittar du CV5, Stenport. Vila dina fingrar här
och vänta in punktens aktivering och synkronisering med armpubkterna.
Släpp armpunkterna och jobba en stund med CV5 och CV17. 
Släpp CV17, lägg handen under ländryggen och jobba med CV5. 
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Ben 
Moderhanden på höftbenet. Den aktiva handen vandra ner längs med låret. 
Samla händerna runt knäet. Rulla knäskålen. 
Vandra ner längs med smalbenet med tummarna nu. Fingrarna är tätare "spindelfingrar". Nu behandlar du
Magsäcksmeridianen.
Upprepa på andra sidan. 

Lägg händerna på anklarnas insida. Öppna fötterna utåt. Här förlänger vi Njurens meridian. 
Vinkla fötterna inåt, stortårna mot varandra. Greppa lätt utsidan av benet, hela vägen till fjärde tån för
Gallblåsmeridianen. 
Plocka upp fötterna, luta dig bakåt och öppna Urinblåsmeridianen. Lägg ner fötterna. 
Vandra med tummarna mjukt längs med Mjältens meridian, hela vägen ut till stortåns insida. 
Börja om på insidan av låret och fortsätt längs med Leverns meridian ner till stortåns utsida. 
Vandra med handflator längs med benens ovansida hela vägen ner till ovansidan av fötterna. 
Vila sedan med dina handflator på fötterna och vänta medan Magsäcksmeridianen förlänger sig.  

Hara
Sätt dig bredvid Hara och titta på mottagarens andning. Lägg din högerhand på Dan Tian. Vänta in ett par
andetag. Lägg din andra hand under revbenen med tummen vänd neråt. Luta dig framåt en aning. Vandra
runt hela magen med handflatorna. Ersätt handflatorna med dina fingertoppar. Armarna och händerna är
raka. Ryggen likaså. Låt dina händer vandra runt i en stor cirkel tills du kommer tillbaka till Solar Plexus.
Vandra runt en gång till i en mindre cirkel närmare naveln. Tillåt sedan dina händer att vandra fritt ett tag. 

11



Nacköppning
Korsa underarmarna under huvudet, fingertopparna på motsatt axel. 
Lyft armbågarna försiktigt rakt upp och fram, sänk ner dem, låt huvudet rulla åt sida, lyft framåt igen, sänk, 
låt huvudet rulla åt andra hållet, lyft ännu en gång åt andra hållet. 
Lägg ner huvudet, en arm i taget. Låt huvudet rulla åt det ena hållet, händerna i kors, en hand mot
sidan/bakhuvudet och en på axeln. Luta dig framåt och håll en stund. Ta bort händerna, låt huvudet rulla åt
andra hållet och upprepa. 

Fläta ihop fingrarna under nacken. Rulla nacken några gånger (använd egen rygg/luta dig bakåt). 
Upprepa ett par gånger och tänk på hela ryggraden och kroppen ner till tårna. Kom ihåg att synkronisera med
andningen.
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Vad är meridianer? 

”Qi kan inte resa utan resväg”

Meridianer cirkulerar qi och blod till alla delar av kroppen. De tränger in i organen i den djupaste nivån av
kroppen och även huden, musklerna, köttet, lederna, skelettet, huvudet, lemmarna och sinnesorganen och
kopplar ihop alla vävnader och strukturer till en helhet.

Medan en typisk karta över meridianerna illustrerar de ytliga banorna av de tolv primära meridianerna, bör vi
komma ihåg att nätverket är beydligt mer komplext och att det inte finns någon del av kroppen, inte en cell
som inte förses med qi av meridianerna.

Meridianernas funktion:

1. Transportera qi och blod i kroppen
Alla organ närs, värms och fylls med energi och blod. Meridianerna utgör stommen och de olika
kroppsvävnaderna, i synnerhet sinnesorganen, är blommorna.

De formar den fysiologiska sammanlänkningen som gör att kroppen blit en enhet istället för en serie
självständiga enheter.

Meridianerna länkar ihop: 
- det yttre med det inre och vice versa
- kroppens båda sidor med varandra
- det övre med det nedre

2. Skyddar kroppen
Meridianerna hindrar att patogena faktorer attackerar kroppen utifrån. Vind, kyla, fukt, värme, hetta och torka
är bland de vanligaste orsakerna till sjukdomar enligt kinesisk medicin.
När de är extrema och/eller kroppen försvagad kan de lätt tränga in i de djupare nivåerna såsom musklerna,
organen, blodet och skelettet. Meridinanätverket fungerar som en serie barriärer som förhindrar de patogena
faktorerna att skada kroppen på ett djupare plan.



3. Reagerar mot obalanser i kroppen.
När harmonin är störd kan meridianerna reagera på olika sätt.

(a) Meridianerna själva kan komma i obalans vilket kan leda till lokal ömhet, smärta, svaghet, spänning,
domningar, stickningar osv. Obalans i meridianer betyder stagnerat eller försvagat qi- och blodflöde. 
Vid såna tillfällen är det mycket lämpligt att behandla meridianerna med t.ex shiatsu.

(b) När organen är i obalans kan deras respektive meridian visa tecken på rubbningar. T.ex stagnation i levern
kan leda till spänning eller smärta i delar eller hela lever- och gallblåsemeridianerna vilket i sin tur kan leda till
obalans i lederna, ögonen, bröstkorgen, bäckenet osv.

(c) Meridianerna kan återspegla synliga tecken på obalanser. I vissa fall kan banan av en meridian i obalans
vara missfärgad och därför synlig. Blålila färg betyder blodstagnation, röd färg hetta, blek färg brist på qi och
blod.

4. Meridianerna tranporterar qi till sjuka områden via stimulering och på så sätt kan kan qi flödet förbättras.

5. De fem elementen uttrycker sig och agerar i meridianerna. De olika qi-kvaliteerna flödar i våra meridianer
och därmed sammanlänkar oss med naturen. 

Kroppen är sannerligen ett naturväsen!

13



Knäprogrammet

Del 1: Framsidan, mottagaren ligger på rygg

1. Anknäbbstryck runt knäet
Vila händer runt knäet ovanför och nedanför.

Vandra med tummen och fingrana ovanför och sedan nedanför knäskålen, 
från mitten ut.

Sist ger vi en liten rullning med kupad handflata 
(inte så mycket tryck här).

2. ”Lunch” 
Sätt en underarm strax nedanför knäets utsida (St 36) (på musklen) och
den andra mitt på fotleden (St 40). 
Förläng och öppna din egen ryggrad, samla medvetenhet i hara. 
Öppna sedan knäleden och gör ”lunch på insidan”: först en armbåge strax ovanför fotknölen (insida) (Sp 6)
och en strax under knäet (insida) (Sp 9), sedan resten av underbenets insida.
Fortsätt med ”knä sandwich”.

3. "Knäögon" och "Tranans bo"
Vila tummarna på knäögon-punkter.
Rikta lätt tummtryck lite snett in mot knäets mittpunkt.
Armbågen vilar sedan på knäets ovansida (tranans bo).
Trycket riktas nedåt och återigen mot knäets mittpunkt.

4. "Good Cop" / "Bad Cop"
Sätt in händerna bakom vadens översta del
Luta dig bakåt
Rör fingrarna lätt nedåt vaxelvis. Gör om. ("Good cop")
Sätt fingra ihop högst upp med ett fastare grep 
Rör en hand nedåt sedan den andra.
Fortsätt ända ner till hälsenan
Gör om. ("Bad cop")
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Knäögon

Tranans Bo



Del 2: Baksidan, mottagaren ligger på magen

1. Rör underbenet i cirklar - rulla knäet
Sitt med rätt avstånd mot kroppen så att benet kan rör sig fritt.
Sätt in tummen på Bl 40 mitt i knävecket. 
Dina fingrar stödjer vid knäets insida.
Rulla benet åt båda hållen, främst åt det lediga hållet.
Skifta med tummtrycket till Bl 39 (längre ut), tillbaka till Bl 40, 
till Kd 10 (längre in) och tillbaka till Bl 40 igen.

2. Öppna knäet
Glid med handflatan in mot knävecket, vila sedan hälen ner mot rumpan. Släpp.
Sätt dig längre ned och glid in med din handled i stället. Vila foten ner mot rumpan igen.
Tredje gången har du din underarm på plats när du vilar foten ner mot rumpan.
Håll under 1-2 andetag varje gång.

Ansiktet och Huvudet   
    
Vila tummarna vid näsroten
Rör tummarna upp längs med ögats övre kant och mot yttre vrån
Vila tummarna åter vid näsroten
Rör tummarna ned längs med ögats nedre kant och mot yttre vrån
Vandra med tummarna över pannan från mitten utåt i tre rader, första närmast ögonbrynen, tredje närmast
hårlinjen
Rör fingrar i små cirklar runt tinningar  
Sätt fingrarna på käkbenet under ögonen, med lite tryck rör du fingrarna mot öronen - 3 linjer
Sätt långfingret mot näsborrarnas utsida (LI 20), tryck lite lätt och håll
Sätt några fingrar mot käklederna på vardera sida och gör cirkelrörelser 
Med fingrarna under hakan luta dig bakåt och rör händerna stegvis ut mot öronen        
Dra lätt i öronen mot fötterna och sedan mot dig
Sätt tummar på varandra och flytta gradvis från tredje ögat upp till hjässan, GV 20 Bai Hui. 
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Flödesschema   

En handflata på övre ryggen, den andra på korsryggen 
Behandla övre bröstryggen med övre handen, nedre bröstryggen och ländryggen med den
andra handen
"Strykjärnet"
"Fyra öppningar"
3 linjer med tummarna längs med ryggraden
Mikrovibrationer, 2-3 gånger
Korsryggbehandling: "grottorna" och linjen närmast mitten. Avsluta med styrkjärnet
Gå ner till benen
Kryp längs med låren 
Krama varsamt vaderna
Knärullning med tryck på Bl40, Bl39, Kd10
Öppna knäet med handflata, handled, underarm
Handflatorna på fotsulorna och luta dig mot dem
Axlar och övre rygg.
Avslutning på ryggen med ett par lätta strykjärn.

Mottagaren lägger sig på rygg

Övre bröstrygg med domkrafttekniken
Nacken med domkrafttekniken
Krama nacken
Nacköppning åt sidorna
Nackrullning - händerna under nacken, rulla uppåt
Fingrarna under punkterna i skallbasen.

Ansikte
Tummarna vid näsroten längs med ögats övre kant och mot yttre vrån
Pannan 2-3 linjer
Tinningar (cirkelrörelser)
Fingrarna längs med kindbenet 3 linjer
Tryck på LI 20 vid näsborrarna
Cirkelrörelser på käkleden
Fungrarna under hakan - händerna på öronen
Dra i öronen
Sätt tummarna på varandra från Tredje Ögat upp till hjässan, GV20 Bai Hui. 
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Armar - börja med vänster arm
Insida - vandra (kramande) neråt
Rulla armen mot dig - Vandra uppåt på utsidan av armen 
Lägg ut armen i ca 45 grader - behandla bröstmusklen, mellan de första revbenen
Handflata och fingrar
Upprepa på höger arm.

Harabehandling
Moderhand under revbenbågen på ena sidan, 
gå runt med den andra handflatan 
2-3 cirklar med fingertopparna.

Stå på knäna, händerna på bäckenet
Vandra ner på låren.

Knäbehandling
Anknäbbstryck runt knäet, nedanför sedan ovanför
Rullning av knäskålen med kupad handflata 
”Lunch”: en underarm på St 36, den andra mitt på St 40. 
 ”Lunch på insidan”: först en armbåge på Sp 6 och en på Sp 9, sedan resten av underbenets
insida
Fortsätt med ”knä sandwich”
Knäögon + Tranans bo
"Good cop - Bad cop".

Upprepa på det andra knäet och benet.

6 benmeridian-öppningnar: opening space.

Håll Pc 6 och TH 5
+ CV 17
+ CV 5
CV 5 och en hand under ländryggen
Ta bort dina egna händer 
Lägg mottagarens händer på magen, Dan Tian.
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Qi – Yin Yang – Fem Elementen - Meridianerna

Den traditionella österländska medicinen vilar på en taoistisk grund - flera tusen års
Iakttagelser av naturen och människan och varats eviga föränderlighet. Dao betyder väg
och för att sammanfatta vad österländsk medicin handlar om kan man säga att när man
följer den stora Dao och sin egen dao uppnår man bästa möjliga hälsa och välmående. 

Daoism är ett uttryck för den starka föreningen av universum och människans väg som
ska beaktas och hedras och inte störas. Det som oftast sätts i centrum är strävan att bli
ett med Dao och leva medvetet.

Det Absoluta låter sig alltså inte beskrivas men kan upplevas i människans inre. Genom meditation och
kontemplation kan vårt medvetande befrias från störande tankar och intryck, vilket skapar utrymme för
upplevelsen av föreningen med dao. Att "tänka utan tankar" under dessa övningar kan leda oss till upplevelsen
av enhet med helheten och en intuitiv insikt om vad dao är. Det kan även leda till självinsikt och självutveckling.
Därigenom är daoismen både individens, samhällets och kosmos väg. 

Dao De Jing, Boken om Vägen räknas som Daoismens viktigaste skrivna verk. Ett sätt att läsa Dao De Jing är
att se verserna som goda råd för hur man kan leva ett enkelt och lyckligt liv. Boken innehåller även många
verser som handlar om det goda ledarskapet och hur ett samhälle bör styras. Många av dem är lika aktuella nu
som då. 

Det finns en tidlös kvalitet i boken som fascinerat och inspirerat ett ändlöst antal människor. Det finns något
djupare i texterna, något vi känner igen, som talar direkt till oss mellan raderna. Den talar om människans
önskan om att bli ett med sig själv och existensen och uppleva glädjen som livet trots allt är.
Den traditionella österländska medicinen vilar på en taoistisk grund och flera tusen års iakttagelser av naturen
och människan och av varats eviga föränderlighet. Dao betyder väg och för att sammanfatta vad österländsk
medicin handlar om kan man säga att när man följer sin dao uppnår man bästa möjliga hälsa och välmående.
En förklaring som säger allt och ändå inget kanske. För hur vet man då om man följer sin dao? 

Först behöver man kunna lyssna till sin kropp och sina känslor och kunna tolka vad deras signaler betyder. 
Och sedan behöver man redskap för att kunna svara på dessa signaler. Och det är här som det österländska
systemet och världsbild blir användbart. Med ett enkelt symbolrikt språk som bygger på liknelser från naturen
runt omkring oss kan vi förstå, på ett nytt sätt, var vi befinner oss, vart vi är på väg och hur vi ska göra för att
ändra riktning.

Förutom dao, Qi och yin-yang är de fem elementen ett av de viktiga grundbegreppen som österländsk medicin
vilar på. Säsongernas energier påverkar oss och enligt österländsk medicin har olika organsystem olika kraft
under de olika årstiderna.

Daoismens filosofi är djupt influerad av iakttagelser av naturen och dess processer. Att vara i harmoni med
Dao hjälper oss leva harmoniskt med naturen och förstå bättre vår egen natur. Att följa naturens kunskap
bjuder till ett liv med mindre onödig friktion och konflikt. Vi kan komma närmare en förståelse för meningen
med vårt liv och vår plats i världen, av livet i sin helhet och i varje del av helheten.

Dao är den största kraften ur vilken allt har uppstått. Det är även de dolda mönster som vi kan skönja i
mikrokosmos och makrokosmos. Dao finns överallt och har alltid existerat eftersom det är bortom tiden. Dao
är utan form och absolut dolt, eftersom det är bortom rummet. Det är tomhet, men samtidigt något absolut
som är totalt närvarande i allt.
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Inom de traditionella medicinska systemen, t.ex. den kinesiska läkekonsten och det indiska
ayurvediska systemet, har man länge förstått att hälsan grundar sig på det harmoniska flödet av energier. Den
holistiska hälsofilosofin betraktar människokroppen som ett dynamiskt energisystem i ett tillstånd av
konstant förvandling.

Allt organsikt och oorganiskt är uppbyggt av energi. Allt i universum är energi och samtidigt ett resultat av
energins förändringar och förvandlingar.  Det kinesiska konceptet av Qi ‐ eller livsenergi ‐ symboliserar livet i
alla dess former: tankar och känslor, vävnad och blod, inre liv och uttryck. Österländsk medicin syftar till att
öka möjligheten till större integrering med universum genom att odla och kultivera Qi.

Qi i det kinesiska språket
Det kinesiska tecknet för qi består av 3 delar: den övre delen ger idén av ånga som
stiger, den nedre delen visar ett riskorn i en kastrull. Tecknet symboliserar koknings‐
och förvandlingsprocessen där något som i sig är ganska livlöst förvandlas till något
som ger livsenergi och vitalitet under processen. Qi eller energi handlar således om
ständiga transformationer från ett tillstånd till annat. 

All aktivitet och livsyttringar är resultatet av processer oavsett om det är matsmältning,
rörelse, känslor eller tankeverksamhet. Qi upplevs genom dess manifestationer i form
av rörelse, känslor, beteenden, materia, mm. Man kan även uppleva mer eller mindre
subtil qi när man får kroppsterapi eller utövar qi gong, yoga, meditation och medvetna
övningar.
Qi är därmed orsaken, processen och resultatet.
Qi står för transformation och transport av all qi samt för kommunikation.

Qi rör sig i olika riktningar: uppåt, nedåt, inåt och utåt samt har en centrerande och sammanbindande rörelse.
Den har även olika intensiteter och rörelsekraft, från mycket långsam till väldigt snabb. Qi finns överallt i vår
kropp och upprätthåller kroppens alla funktioner. Kroppen tillförs ny fysisk energi genom andningen och
genom det vi äter. Men utan rörelse och transformation kan vi inte tillgodogöra oss energin optimalt.

I kroppen verkar de olika energierna främst genom de olika organen och de otaliga meridianerna eller
energikanalerna som transporterar och upprätthåller qi flödet mellan kroppens alla delar. Får vi stagnationer
eller blockeringar i flödet kan det leda till hälsoproblem. Även om de största energikällorna för att tillskansa
sig energi är syre och mat så får vi energi från andra källor såsom vila, kärlek, glädje, skapande, upplevelser
m.m. T.o.m ilskan kan ge oss energi att förändra saker till det bättre. 

Vi kan hjälpa flödet av qi genom att bli medveten om vår livsföring både i det inre och yttre livet och
balansera vår livsstil genom kost, motion, kroppsbehandlingar, reflektion, våra vanor, vårt sätt att tänka och
hantera diverse situationer, prioriteringar och alla stora och mindre val vi behöver göra i livet. Att leva med
medvetenhet kan hjälpa oss vinna mer insikt om vårt liv och vad vi behöver för att få harmoni och balans i
livet. Genom att reglera positioner, andning och medvetandet kan vi stimulera våra energicentra och
uppmuntra flödet av Qi i kroppen. På så sätt hjälper Qigong till att lösa upp energiblockeringar
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Yin och Yang

Ur Tao uppstod ETT
Ur ETT uppstod TVÅ
Ur TVÅ uppstod TRE
Ur TRE uppstod TIOTUSEN TING
De tiotusen tingen bär sig i YIN och omfattar YANG
Om vi förenar dessa båda krafter når vi harmoni

Energins rörelse och transformation baseras på ett inbördes förhållande mellan två krafter och polariteten
sinsemellan. Inom kinesisk filosofi har dessa krafter kallats yin och yang. De är varandras både motpoler och
komplement.

De beskriver hur saker och ting fungerar i förhållande till varandra och till universum. De är delar av en helhet:
ingen verklighet kan isoleras från sitt inbördes förhållande till andra verkligheter - ingenting kan existera i och
av sig själv. Dessa krafter kan ses som varandras komplement. De symboliserar förändringen i ett och samma
fenomen.

Yin betyder skuggsidan på en kulle och Yang betyder solsidan. Där det är soligt (eller när energin rör sig
snabbare) är det speciella egenskaper som är dominerande och när solen går ner eller där det är skuggigt eller
mörkt (när energin rör sig långsammare) är det andra egenskaper som är aktiva. 

Detta tecken kallas för Taiji tecknet. Det har översatts till ”great polarity” på engelska eller stor polaritet på
svenska. Motpolerna, den mörka och den ljusa, är båda en del av Enheten eller Helheten. Deras samspel föder
manifestationen av de ”de tio tusen tingen” och 5 elementen.

Qi rör sig i olika riktningar: uppåt, nedåt, inåt och utåt samt har en centrerande och sammanbindande rörelse.
Den har även olika intensiteter och rörelsekraft, från mycket långsam till väldigt snabb. Qi finns överallt i vår
kropp och upprätthåller kroppens alla funktioner. Kroppen tillförs ny fysisk energi genom andningen och
genom det vi äter. Men utan rörelse och transformation kan vi inte tillgodogöra oss energin optimalt.

I kroppen verkar de olika energierna främst genom de olika organen och de otaliga meridianerna eller
energikanalerna som transporterar och upprätthåller qi flödet mellan kroppens alla delar. Får vi stagnationer
eller blockeringar i flödet kan det leda till hälsoproblem. Även om de största energikällorna för att tillskansa sig
energi är syre och mat så får vi energi från andra källor såsom vila, kärlek, glädje, skapande, upplevelser m.m.
T.o.m ilskan kan ge oss energi att förändra saker till det bättre. 

Vi kan hjälpa flödet av qi genom att bli medveten om vår livsföring både i det inre och yttre livet och balansera
vår livsstil genom kost, motion, kroppsbehandlingar, reflektion, våra vanor, vårt sätt att tänka och hantera
diverse situationer, prioriteringar och alla stora och mindre val vi behöver göra i livet. Att leva med
medvetenhet kan hjälpa oss vinna mer insikt om vårt liv och vad vi behöver för att få harmoni och balans i
livet. Genom att reglera positioner, andning och medvetandet kan vi stimulera våra energicentra och
uppmuntra flödet av Qi i kroppen. På så sätt hjälper Qigong till att lösa upp energiblockeringar.
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Den vågliknande skiljelinjen betyder att det inte finns en skarp och definitiv indelning eller separation mellan
de olika energierna. Inom varje del finns även den andra delen vilket symboliseras av de små punkterna i
varje del. Det finns ett frö och påminnelse av den motsatta kraften i varje del. Den ena kan inte leva med den
andra för var och en håller den andras väsen. 

Yin and Yang krafternas ömsesidiga och sammanlänkade rörelser transformeras och övergår kontinuerligt
in i varandra. Allt är sammanlänkat, relativt till varandra och i konstant transformation. Att leva i balans med
världsalltet och upprätthålla balansen och samspelet mellan dessa två krafter är grunden inom daoism,
österländsk filosofi och medicin. 

De Fem Elementen

Qi är i ständig rörelse och transformation. Inom daoismen där man har gjort ingående iakttagelser av
naturen har man konstaterat att livet i alla former består av cykler och varje cykel uttrycker energin på sitt
sätt. I kinesisk medicin har man kategoriserat och samlat ihop olika begrepp under varje transformationsfas
eller så kallat element. Element kan ge en bild av någonting fast eller orörligt, det är därför bra att använda
ord och begrepp såsom fas, förvandling eller rörelse. Varje fas kännetecknas och uttrycks på olika sätt och
förvandlas i takt med förvandlingar i naturen och våra egna livsfaser. 

Man har gett namn till dessa förvandlingar vars energier beter sig enligt de fenomen de representerar: Trä,
Eld, Jord, Metall och Vatten. 

I Fem Elementcykeln illustreras hur en fas stödjer och ger näring till nästkommande element. Dessa
mekanismer är naturligt inprogrammerade i naturen och vår kropp för att upprätthålla balansen och ger även
förmågan att kunna anpassa oss till skiftningar i olika tillstånd, klimat, arbete och vila, känslolivet m.m. Om
det blir en långvarig brist eller överskott i ett av elementen skapas förutsättningar för obalanser och
sjukdom.
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Meridianer och punkter

Qi färdas längs med meridianer som utgör ett närverk av banor vars funktion är att genomsyra hela kroppen
med qi samt reglera samspelet mellan alla livsnödvändiga fysiska, mentala och andliga processer. Man kan
säga att meridianerna bildar ett informations‐ och transportsystem som samverkar med de andra nätverken
(cirkulationssystemet, nervsystemet, lymfbanorna mm.) Meridiannätverket må vara osynligt för det mänskliga
ögat men det genomsyras av och är laddat med qi, livsenergi och intelligens. Det går däremot att mäta
laddningen av livsenergin eller ”bio-elektriciteten” med mätinstrument.

Alla meridianer har ett inre förlopp som förbinder dem med varandra samt till deras respektive organ.
Meridianerna kallas efter det organ de är kopplade till. Varje meridian öppnar sig i punkter. Dessa punkter
ligger i små fördjupningar på huden och ger tillgång till den inre cirkulationen. De är portar som öppnas och
stängs för att reglera energisystemets dynamik. En punkt är som en strömvirvel av qi som är länkad till en
meridian som i sig är länkad till alla de andra meridianer och opererar i en förvandlingskrets. 

Genom att höja eller sänka cirkulationen i en punkt ändrar man flödet i själva punkten, meridianen, de andra
meridianerna och följaktligen hela kroppen. Då påverkar man energisystemets balans som en helhet på ett
djupgående sätt. När man berör dessa punkter kommer man åt energin i meridianerna. 

Det finns tolv huvudmeridianer i kroppen. Sex i övre delen och sex i nedre delen av kroppen.
Av dessa tolv Meridianer är det sex Yinmeridianer och sex Yangmeridianer. Meridianerna löper på både höger
och vänster sida av kroppen. Meridianparen bildar var sitt kretslopp: ena meridianen flödar åt ena riktningen
och den andra åt motsatt riktning.

Yinmeridianerna på underkroppen går nedifrån och upp på framsidan av kroppen och insida av armar och ben.
Yinmeridianerna på överkroppen går från bålen ner till armarna och fingrarna.

Yangmeridianerna på övre delen av kroppen går uppifrån och nedåt på kroppen och slutar på tårna.
Yangmeridianerna på armarna går från fingrarna upp mot ansiktet och huvudet.

Varje organ är kopplat till sin egen meridian: 
Yinmeridianer – njurar, mjälte, lever, lunga, hjärta och hjärtsäck
Yangmeridianer – urinblåsa, magsäck, gallblåsa, tjocktarm, tunntarm och trippelvärmare.

22



Shu-punkter

På ryggen finns en speciell grupp av punkter. De heter Shu punkter och löper parallelt med ryggraden.
Shu betder "transport" och det är tänkt att fostret tar emot energi från modern via punkterna för att bilder
organen. De ligger i en logiskt föjld från lungan överst till urinblåsan nederts. De speglar exakt
trippelvärmarsystemet och fungerar som en slags karta över meridian systemet. Vi använder Shu
punkterna för att behandla och för att diagnostisera. Diagnos är behndling och behandling är diagnos....
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Jordelementet

Vi befinner oss exakt i brytpunkten mellan hög sommar och sensommar. En tid då fukten tar vid, frukten
börjar mogna och sädesfält började närma sig det poetiska tillståndet av fulländad perfektion - en perfektion
som slutar i skörd, näring för vårt skafferi, mat för hösten och början till vinter. Årstiderna rullar på och ger
oss en påtaglig bild av tid och förändring. 

På sensommaren kan tiden verka magiskt stillastående. Det vilar en tung väntan över åkrarna medan
dagarna sakta blir kortare och kvällarna gradvis svalare. Från eldens heta spontanitet flyttar vi oss in i
jordelementets stabila centrering. En sann vändpunkt då naturens energi har nått sin absoluta höjdpunkt
och stannar upp en liten stund innan allt börjar vända inåt igen på hösten...

En känsla av melankoli kan lätt infinna sig när vi inser sommarens förgänglighet och vad still punkten
innebär. Ja, en till höst och en ny vinter. Ett till år har kommit och gått med allt vi upplevt i form av
utmaningar och lärdomar, insikter och nya mål. En tid att fundera, att stilla sätta sig och tänka till. En tid för
tanke och bearbetning, av stillsam laddning inför halvåret som närmar sig med raska steg då vi skördar året
och föder ett nytt. 

En tid att låta beslut fattade mitt i vårens ungdomliga och entusiastiska rus att mogna och bära frukt.

Jordelementet kontrollerar nedbrytning av råmaterial och upptag av näring. Enkelt uttryckt kan man säga 
att magsäckens funktion är att bryta ner föda och skicka den rena delen till mjälten för omvandling och
extrahering till ren essens för att bilda energi (qi) och blod för användning av kroppen. 

Enligt österländskt tänk har magsäcken och mjälten huvudansvar för matsmältningen. Detta har beskrivits
traditionellt som "ruttnande och mognande" samt "transformation och transport". Det innebär att magen 
och mjälten transformerar mat och vätskor som vi stoppar i oss för att utvinna Qi och se till att vätskor 
och näringsenergi transporteras sedan till de andra organen och till samtliga kroppsdelar. Dock är
magsäcken och mjältens meridianer inte bara de anatomiska organen utan innefattar ett helt spektrum av
fysiologiska funktioner som är mycket bredare än vad man i väst hänvisar till magsäcken och mjälten
organmässigt.

Mjälten har också till uppgift att lyfta Qi. Om detta lyftande inte fungerar som det ska kan det leda till ödem,
fukt och slem (vilket kan visa sig som fetma). Även de inre organen skall lyftas och hållas på plats av
mjältens lyftande funktion. Prolaps och en känsla av nedtyngdhet är de naturliga konsekvenserna när detta
inte sker som det ska.

Magsäcken å andra sidan ska leda saker och ting nedåt, till exempel att maten tar sig obehindrat och
smidigt genom hela matsmältningskanalen. Problem med denna funktion kan resultera i en känsla av
uppblåsthet i buken, rapningar, illamående och även sura uppstötningar.

Kemin och balansen mellan magsäcken och mjälten är komplext och delikat och det är därför av ytterst vikt
att se till att kroppen får vad den behöver, när den behöver, i rätt kombinationer i form av näring i alla dess
former.

Jordelement ansvarar även för den sammanhållande energikraften och därigenom kan mjälten hålla
organen på plats och blodkärlen starka så de inte läcker. Man märker att denna funktion har brustit när folk
lätt får blåmärken.
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Energins riktning - center, hålla center 

Relaterat till - sensommaren, den tid då saker och ting mognar. När jordelementet är välnärt ökar det vår
förmåga att tänka, studera, koncentrera och memorera. Jordelementet står för vårt intellekt. Det ser också till
att vi kan hålla oss jordade när det stormar runt oss och livet är kaos.

Personlighet - En jordpersonlighet utstrålar lugn och stabilitet. Den är omtänksam, empatisk, varm, tålmodig,
kärleksfull, jordad och trygg. En jordpersonlighet har en förmåga att sätta andras behov framför sina egna. De
vill inte vara ledare men är bra fredsmäklare. De kan ”hålla space”. 

Meridianer: magsäck och mjälte

Jordelement ansvarar även för den sammanhållande energikraften och därigenom kan mjälten hålla organen
på plats och blodkärlen starka så de inte läcker. Man märker att denna funktion har brustit när folk lätt får
blåmärken.

Munnen och läpparna är magsäckens och mjältens "blomma" och visar upp hälsa och vitalitet hos
jordelementets meridianer. När de är friska kan läpparna och munnen urskilja smak på ett tydligt sätt. Bleka,
torra eller missfärgade läppar tyder därmed på en obalans.

Magsäck och mjältens funktion att transportera Qi till hela kroppen försäkrar att musklerna ("köttet"),
armarna, händerna, benen och fötterna får god styrka och tonus.

Magsäcken och mjälten transformerar naturligtvis även tankar. För mycket grubbleri hämmar dess organs
funktion och stör transformationen. Om magsäck och mjälten genom ältande och övertänk stagnerar bildas
slagg och slem. Denna ånga kan skapa koncentrationssvårigheter, en känsla av att vara i dimma med trötthet
och ömma muskler som resultat.

När jordelementets meridianer inte kan styra muskler och bilda Qi på grund av intensiv eller stagnerad
tankeverksamhet, kan det i längden och speciellt i kombination med problem i trä-energi, även skapa problem
som liknar fibromyalgi.
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Magsäck Mjälte
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Metallelementet

När vi går från sommaren som är årets yangperiod in i början på årets yinperiod är det metallelementets
cykel som börjar. Yangkrafterna - från frön och växtskotten på våren, såväl som blomningen och frukterna
som växer på sommaren har försvagats och tiden för vissning och uttorkning har kommit. 

Naturen börjar dra sig samman för vila, frukten faller till marken och naturen skördar och samlar in för att
lagra. Det är dags att förvara naturens resurser som har mognat färdigt för den mörkare, kallare och mest
yin period som kommer. 

Metall är elementet som är länkat till hösten. Det är energin som avslutar, skär och sätter punkt; energin
som separerar och skapar struktur i tillvaron. Metallenergi är kraften inom oss som styr relationen mellan
insidan och utsidan. Därmed ger den oss vår kapacitet att sätta och skydda våra gränser. Metall är således
också elementet för etik och omdöme. 

Mentalt är metallenergin vår källa till inspiration för nya idéer och ger oss även möjlighet att släppa gamla
idéer och trossatser för att ge utrymme att växa och förvandla möjligheter till visdom. Ordet inspiration
kommer från latins "inspirar" som betyder att andas in. Inspirar kommer i sin tur från Spiritus som betyder
Ande.

Lungorna är mottagare av Himlens qi, tar in luft och cirkulera ren och klar qi vidare ut i kroppen. Lungan
sprider även försvarsenergin: wei qi. När lungorna är friska håller de en jämn kroppstemperatur och skyddar
kroppen från invasion från externa patogena influenser så som torka, kyla, vind, fukt och hetta. 

Eftersom lungorna anses vara det högst belägna organet i kroppen är dess naturliga funktion nedåtgående.
Lungorna skickar qi nedåt till njurarna där qi kan förankras. Om den nedåtgående funktionen inte fungerar
kan andningsproblem såsom hosta och astma uppstå. Lungorna skickar även kroppsvätskorna ner till
njurarna, där njurens värmande funktion förångar vätskorna. Den rena vätskan skickas därefter tillbaks till
lungan för befuktning medan den orena delen skickas vidare för eliminering. Tjocktarmens funktion är att
eliminera slaggprodukter, dvs allt som inte längre behövs. 
Metallelement kontrollerar hud, kroppshår, slemhinnorna och svettkörtlar. Huden utgör en stor barriär, en
tydlig gräns mot omvärlden. Den utgör även ett stort andningssystem samt elimineringsorgan med porer
som öppnar och stänger sig för att anpassa sig till temperaturförändringar samt in- och utsläpp. Klimatet
relaterat till metallelementet är torka och därför är obalanser av torka (torr hud, hudallergier, torrhosta och
torr avföring) vanligtvis kopplade till metallelementet i första hand. 

Lungorna och tjocktarmen öppnar sig i näsan och det sägs att när metallenergin är frisk kan man lätt
urskilja luktnyanser. Sund metallenergi ger även finmejslade anletsdrag och mycket ren hy. Om Metall är i
obalans kan man bli lite rigid I både kroppshållning och rörelser. Om Metall fungerar som det ska, får man
en lång ryggrad med öppen bröstkorg. Man blir sällan uppenbart muskulös men kan ändå manifestera en
tydlig fysiskt styrka.

En individ med stark metallenergi gillar definition, disciplin och organisation. Hon är metodisk, tydlig och
effektiv och tenderar att ha en ordningsam livsstil. Metallelementet älskar system, och gillar uppgifter som
kan lösas med logiska, analytiska och systematiska tillvägagångssätt. Principer framstår som viktiga. 

Ibland kan det här leda till besatthet för perfektion. En person som domineras av metallenergi kan lätt bli för
strikt och rigid med en tendens att hålla fast vid idéer och känslor som till slut kan orsaka förstoppning,
spänningar och andra restriktioner som att inte låta andra komma nära inpå samt ett känslomässig begär
att alltid ha rätt.

27



Om metallenergin får överhand kan den bli besatt av att dela upp världen i kategorier med allt finare
exakthet. Det är här som förvrängd metallenergi blir grunden till fundamentalism och kontrollbehov: att dela
upp världen helt i svart eller vitt, rätt eller fel. Detta är en klassisk fälla för individer med styrande Metall och
en som de behöver kunna identifiera och balansera inom sig.

Metall tycker om precision, ordning och reda - något som sällan går ihop med andra människor eller den
kaotiska vardagstillvaron de flesta har. En sådan person kan bli frustrerad och i extrema fall försöka tvinga
på struktur för att skydda sin egen existens. 

I sin friska form har Metallelementet klar tankeförmåga och mental struktur. Om det kommer i obalans så
fastnar det här, och personen med styrande Metall kan ibland uppleva existensen nästan helt på ett mentalt
och intellektuellt plan och kan lätt glömma bort den fysiska kroppen och tillvaro. Därför är det viktigt med
andningen som en självreglerande och balanserande mekanism. Eldens spontanitet och glädje, Träets
gränsöverskridande utåtriktade energi, Vattnets fysikalitet och Jordens trygghet kan behövas för att hitta
balans.

Metallenergin är bra på att avgöra när något är över eller när det är onödigt att fortsätta. Metall är det enda
av elementen som konkret vet och förstår att allting ska dö. Färgen som representerar metall är vit. Vit är
dödens - impermanensens - färg i Kina. Sorg och ledsamhet känns som en självklarhet för Metall och efter
sorgen kommer möjligheten att släppa taget och gå vidare med en känsla av tacksamhet för det som varit
och förväntan inför det som nu kan komma att bli till. 

Men metallenergi kan också kollapsa och man kan stagnera i sorg och melankoli och allmän låg motivation
och inspiration. Svag eller stagnerad metallenergi kan visas genom en 
kollapsad kroppshållning runt lungorna och bröstryggen så att ryggen inte står rakt. En sorgsen och
oinspirerad människa går med axlarna och lungenergin inåtvända medan någon som är sorglös eller klar
med sorgeprocessen kan räta på ryggen redo för en ny dag och resten av livet.

Energins riktning - inåt 
Relaterat till - hösten och symboliserar det rena och klara. När frosten ligger vit och luften är krispig och klar
då är det precis så som lungan vill ha den. Hösten är den tid då vi oftast skördar det vi har sått. Man ska
minska ner på aktiviteter så det finns tid för återhämtning när vintern kommer. 
Personlighet - En metallpersonlighet är strukturerad, rättvis, reserverad, effektiv, har struktur och principer.
De dras till skönhet, renhet, och kvalitet hellre än kvantitet oavsett vad det gäller, kan ha svårt att släppa
andra människor in på livet. En metallpersonlighet är hellre helt strandsatt ensam än står ut med
meningslöst småprat. Å andra sidan är hen bra på att skydda sig och har bra integritet och även bra
självförtroende.
Meridianer - lunga och tjocktarm
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Lunga

Tjocktarm
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Hara
Mikrosytem är ett välkänt fenomen. Zonterapimodellen är byggd på det precis som öronakupunktur - ett litet
område speglar en mycket större yta. Som många andra ställen på kroppen så speglar magen, Hara, stora
delar av kroppen eller i alla fall många organ/meridianer och funktioner.

Systemet vi kommer titta på är byggt på mångårig tradition men är relativt modernt i sig och härstämmer
från Masunaga i Japan under 70-talet. 

Kartan är uppbyggd på femelements schemat där vattnet flöder alltid nedåt och eld brinner jämt uppåt
medans jord elementet håller mittendelen. Kartan har dock blivit mer och mer detaljerad under de många år
som folk behandlat och diagnostiserat från hara så att vi nu ser alla tolv meridianer placerade ut i varsin 
 motsvarande zon. 

Anatomiskt sätt speglar kartan organens placering i kroppen och således trippelvärmarsystemet: lunga,
hjärtat och hjärtsäcken ganska högt upp,  tarmarna och urinblåsan långt ner, mjälten i mitten. Lever och
gallblåsan hittar sin plats till höger nära sina respektive organ medan magsäckszonen hitter vi till vänster
precis där organet sitter. 
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Eldelementet
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. 31



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.

Energins riktning: uppåt
Meridianer: hjärta och tunntarm
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Vattenelementet

Den traditionella österländska medicinen vilar på en taoistisk grund och flera tusen års iakttagelser av
naturen och människan och av varats eviga föränderlighet. Dao betyder väg och för att sammanfatta vad
österländsk medicin handlar om kan man säga att när man följer sin dao uppnår man bästa möjliga hälsa
och välmående. En förklaring som säger allt och ändå inget kanske. För hur vet man då om man följer sin
dao? 

Först behöver man kunna lyssna till sin kropp och sina känslor och kunna tolka vad deras signaler
betyder. Och sedan behöver man redskap för att kunna svara på dessa signaler. Och det är här som det
österländska systemet och världsbild blir användbart. Med ett enkelt symbolrikt språk som bygger på
liknelser från naturen runt omkring oss kan vi förstå, på ett nytt sätt, var vi befinner oss, vart vi är på väg
och hur vi ska göra för att ändra riktning.

Förutom dao, Qi och yin-yang är de fem elementen ett av de viktiga grundbegreppen som österländsk
medicin vilar på. Säsongernas energier påverkar oss och enligt österländsk medicin har olika
organsystem olika kraft under de olika årstiderna.

Ur ett daoistiskt perspektiv är vatten det primära elementet och där finns vår djupaste livskraft - hela livets
ursprung. De psyko-spirituella aspekterna som hör till Vattenelementet har därför med överlevnads-
instinkten att göra. Ett välmående Vattenelement ger dig djup tillit till livets flöde och en sund tilltro till din
egen kapacitet. Vatten symboliserar således mörker, gåtfullhet, visdom och regenerativ kraft. Därför
anses vintern vara en lämplig tid för att ladda upp vår vitala qi och den bästa årstiden för det allra
djupaste inre energiarbete.

Obalanser i Vattenelementet kan visa sig som svårigheter att anpassa sig till nya situationer, svag
initiativförmåga, brist på tillit, känslor av maktlöshet, svår depression, rädsla, timiditet och osäkerhet. Om
man besitter ett starkt vattenelement å andra sidan har man bra grundenergi, är reflektiv, vis, djup, modig,
anpassningsbar, uthållig och fullföljer sina uppgifter. 

Organ och meridianer som är i särskilt fokus då är njurarna, urinblåsan, öronen, hjärna, benmärg och
skelettet samt reproduktionsorganen (äggstockar/testiklar). Till Vattenelementet hör också det vi kallar
DNA, våra gener. Inom österländsk medicin kallas detta för Jing, vår finaste mest värdefulla fysisk essens,
som finns med oss från befruktningsögonblicket och genom hela livet. 

Jing kan sägas vara en persons samlade resurser på cellnivå och dessa kan bevaras längre och förbättras
av hälsosam mat och dryck, ett balanserat känsloliv, god sömn och lagom aktivitet. Då cirkulerar
livskraften som den ska och cellerna renas och regenereras optimalt. Att ta hand om sin Jing är därför en
av de viktigaste insatserna för att behålla eller förbättra hälsan. 

Jing förbrukas naturligt när man lever och det visar sig genom att lederna blir stelare, knän, höfter och
rygg svagare, reproduktionskraften minskar, huden blir mindre elastisk, skelett och tänder blir mer sköra,
de inre organens funktion försämras, håret blir grått och synen och hörselen försämras. Man åldras helt
enkelt. 
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Jing förbrukas ännu snabbare när man stressar, sover dåligt eller är vaken på nätterna, röker, dricker eller
använder droger, överanstränger sig utan adekvat återhämtning, bär och föder barn, har överdrivet mycket
sex och äter näringsfattig eller ohälsosam mat.

Att bevara hälsan och överleva hänger enligt österländsk medicin mycket på ens förmåga till anpassning -
en förmåga som tillskrivs Vattenelementet. Vatten tar sig fram med minsta möjliga ansträngning genom
naturen och med ett oändligt tålamod urholkar det till slut de hårdaste hinder eller antar med lätthet nya
former, t.ex. fryst, flytande eller ånga som svar på omgivningens tillstånd. 

Att inte anpassa sig efter naturens rytm däremot är krävande och förbrukar Jing. På vintern drar sig allt
levande tillbaka, saven sjunker i träden, marken och vattnet fryser, vissa djur går i ide, till och med ljuset
drar sig tillbaka och dagarna blir kortare, nätterna längre, allting vilar och närmar sig stillhet.

När vi fick tillgång till elektricitet kunde vi människor börja tänja på gränserna och nu arbetar vi som mest
intensivt under vinterhalvåret och vilar istället på sommaren, när resten av naturen sjuder av liv och energi.
Att gå emot naturens energi har sitt pris. Vintern (och natten så klart) är bästa tiden att vila, att fylla på
och reparera våra djupaste reserver, vår Jing. 

Energin som dessa meridianer representerar är långsiktig och djup. Kroppsdelarna i frågan är skelett och
benmärg (kroppens djupaste vävnader), hjärnan och ryggraden. Njurens meridian har som alla andra
meridaner en tjänstetitel: ministern som besitter styrka och intelligens. Således är personnen som besitter
bra Vattenenergi rakryggad, uthållig och intelligent samt har god anpassningsförmåga. När vi ser
människor som saknar dessa kvaliteer kan vi misstänka svaghet i vattenelementet och de bägge
tillhörande meridianerna.Det sägs att viljestryka är något som hör till vattenelementet men vi ska komma
ihåg att vilja har en yin och en yang aspekt. Om yang aspekten liknar envishet och möjlighet att ibland
forcera, så handlar yin delen mer självinsikt och förmågan att pausa, vila och ta nya tag, kanske på ett helt
annat sätt. Båda behövs.

Energins riktning: neråt
Meridianer: Njure och urinblåsa
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Träelementet

Träelementet är relaterat till våren och de unga gröna växtknopparna som symboliserar viljan att
utvecklas och uppnå vår maximala kreativa potential.

I flera månader har systemet vilat, förvarat och koncentrerat sin energi under vintertäcket. Våren är en ny
början, en vision av en helt ny årscykel. Våren är som en explosion av ny energi då växter knoppar och
vädret blir varmare. Det är årstiden då vi bäst planterar frön för framtida skördar. Vi ser framåt, gör nya
planer, skapar nya idéer, tar beslut och bestämmer vår riktning det kommande året och initierar handling. 

Klimatet ”vind” är kopplad till träelementet. Vinden hjälper att städa ut vinterförrådet för att ge utrymme
och släppa in ny energi. En person med ett friskt träelement kommer naturligt att känna sig mer
entusiastisk under våren. En person med svagare eller stagnerad träeneregi kommer däremot att ogilla
vind!

Träelementet styr vår inre drift att kunna uppnå mål samt vår förmåga att kunna planera, fatta beslut och
handla. Levern kallas "generalen" eller befattningshavaren för strategisk planering, vår arkitekt av
framtidsvision. Dess följeslagare gallblåsan, ger oss förmågan att kunna ta besluten på ett klokt och
modigt sätt. Ett underskott av energi i gallblåsan leder till oförmåga att fatta beslut medans överskott av
stress i gallblåsan leder till dåliga beslut.

Utan träelementets vision och planering, beslut och riktning, händer ingenting - endast frustration. Det är
vår inre kraft som ansvarar för kreativ drift, vår förmåga att kunna uttrycka oss själva, vår motivation,
precis som en frisk ung växt i naturen. 

När levern och gallblåsans qi flödar fritt, är vårt sinne lugnt och avslappnat. Vi är klarsynta. Träelementet
gillar att sprida, flöda och blomstra. När träenergin är blockerad, frustrerad och arg kan varje interaktion
bli en konfrontation; man kan inte uppleva tillväxt och den nya energin som våren ger. 

Vår skaparkraft får vi från träelementet. När vi skapar kan vi se både inåt i våra inre visioner och blicka
framåt för att skapa något nytt. Vi kan bokstavligen trycka ut något som finns inom oss och t.o.m. krossa
barriärer. Tänk på rötter som kan spräcka asfalt för att uttrycka sig! Musklerna mår också bra av att skapa
och ge utlopp för vår inre kraft och växande. 

"I wish to urge students of the dharma who may have forsaken their creative impulse in favor of practice
to realize there is no conflict between creativity and meditation. Creativity can be understood, in essence,
to be the practice of our own nature and that nature's expression. You may find your way into that nature
through creativity; or you may come out from that nature to express creativity. Both have to be
appreciated as the best of our mind's potential." 

Dzigar Kontrul Rinpoche

När vi inte kan skapa, växa och utvecklas uppstår frustation och ilska. Ilska är ett uttryck för ett träelement
i obalans. När våra visioner, planer och beslut att agera blockeras, blir vi arga, frustrerade och vill skrika.
Om vårt träelement är i balans är vi flexibla och kan anpassa oss och hitta nya vägar samt skapa och
växa, precis som växter! 
Träelementet ger oss mod. Ett ordspråk på kinesiska är att man har "stor galla" om man är modig (och
tvärtom förstås).
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Träelementet ger oss mod. Ett ordspråk på kinesiska är att man har "stor galla" om man är modig (och
tvärtom förstås). 

En person vars personlighet domineras av träelement gillar aktion och äventyr, är envis och söker
utmaningar. Han eller hon gillar tävlingar och fungerar bra under tryck, är ambitiös, kraftfull och känner sig
osårbar. Den tar oftast snabba beslut och gillar att leda samt dirigera. Den har klara visioner och mål och
agerar för att uppnå dem. Den vill upprätthålla rörelse och tillväxt, precis som de unga växtknopparna om
våren. Den är skapande och kreativa och kommer ofta på ovanliga lösningar och originella tankar. 

Den tänker nästan uteslutande framåt och kan lätt glömma att vara i nuet och att avsluta projekt och
synnerligen att städa upp efter sig: nästa!!

Meridianerna som är relaterade till träelementet är levern och gallblåsan.

LLeverns yin-funktion är att lagra blod och dess yang-funktion är att frisätta och distribuera blodet, vilket
också spelar en stor roll i kroppens naturliga avgiftningsprocess. Levern anses reglera blodets volym och
tryck. Volymen kan variera, beroende på behovet från fysisk aktivitet. Under motion eller hårt arbete,
frisätts blod från levern och blodvolymen ökar i cirkulationssystemet. Under vila och sömn, återvänder
blodet till levern för att återskapa ny energi. Enligt meridianklockan är kl. 23-03 träelementets tid - en tid
för drömmar...!

Detta förhållande påvisar behovet av både fysisk aktivitet och vila. Leverns kraft rör blodet uppåt och utåt
och den når ända ut till händerna och fötterna. På detta sätt kompletterar levern mjältens funktion att nära
kroppen med blod. När funktionen försvagas blir vi svaga och stela. Kvinnans menstruation är också
beroende av leverns lagrande och spridande funktion. Därav behandlas många gynekologiska besvär via
trä-meridianer. Vår sexuella kraft i genitalia är beroende av leverns kapacitet - att kunna överföra kraften
från vår essens till en annan person

Levern ansvarar för att upprätthålla ett fritt flöde av qi och sprida qi genom hela kroppen. Denna
spridande funktion hjälper också att harmonisera känslolivet och förhindrar känslomässig stagnation och
ojämnhet. Funktionen att upprätthålla ett fritt flöde av qi har också ett viktigt inflytande på
matsmältningen via utsöndringen av galla som hjälper att spjälka fetter och oljor. Galla tillverkas i levern,
bevaras i gallblåsan och utsöndras i tolvfingertarmen (tillsammans med bukspott) för att hjälpa smältning
av fet och oljig mat. Växelvis lös och hård mage är ett tecken på dålig träenergi.

Levern och gallan regerar över mjukvävnaden: muskler, senor, ligament och naglar. För att fungera
normalt är de beroende av blodets näringsförsörjning, vilket i sin tur är beroende av det fria flödet av qi.
När träelement är i balans är ligamenten och senorna starka och elastiska, naglarna är starka och fuktiga
och musklerna avslappnade (Obs! fascia). 

Levern och gallblåsan blommar ut i ögonen. När levern och gallan är friska, får ögonen en klar syn och kan
tydligt urskilja färg och form. Ögonen är beroende av leverns blod för att kunna se klart. När blodet är
fattigt får vi suddig syn. Tårar är träelementets vätska. Träelement gynnar även vår inre syn så att vi
förmår skapa en egen framtid efter egen vision.

Energins riktning: utåt
Meridianer: Lever och gallblåsa
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Lever Gallblåsa
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• Den överser hur energi och resurser såsom luft och mat omvandlas till användbar form.

• Trippelvärmaren har översyn över hela ämnesomsättningen och hur andra organ och meridianer agerar.

• Den balanserar och reglerar hela tiden svar på omgivningen genom vätskebalans, temperaturjusteringar,
rörelser och de fem sinnena.

• Trippelvärmaren har med yttre kommunikation att göra, via Wei Qi som cirkulerar på ytan och försvarar
kroppen mot förändringar i omgivningens temperatur och klimat.

• När det är bra balans i trippelvärmaren så har personen lätt att anpassa sig och relaterar lätt till sin
omgivning.

Vid dålig funktion av trippelvärmaren kan man därför uppleva:

• Smärta & inflammation i hand, arm, skuldra, hals, öron och ögon
• Känslighet mot fukt/torka, hetta/kyla & temperaturförändringar
• Känsla av störande tyngd i någon av de 3 värmarna
• Dålig motståndskraft mot infektioner mm.
• Ömtålig, överkänslig hud

• Trippelvärmaren har huvudansvar för vätskor och ångor samt rörelser i de vattengångar som korsar de
tre värmarna och förenar de organ vars uppgift har med vätskor och cirkulation att göra, dvs. bildande,
omvandling, cirkulation och uttömning av vätskor.

• Trippelvärmaren koordinerar mellan lung-, mjält- och njurmeridianer via den s.k. Vätskeaxeln.

• Eftersom Trippelvärmaren har hand om mycket vatten, så kan man givetvis få problem med det också,
t.ex. urinvägsproblem, mycket urin ofta på nätterna, ödem (vätskeansamling), för lite/mycket svett,
vallningar m.m.

Trippelvärmare hjälper Qi att produceras, transporteras och disponeras. Det är hos Trippelvärmaren som
Qi börjar och slutar.

“Trippelvärmarenärenallé för mat ochdryck, börjanochslutetpå Qi” Nan Jing, Classic of difficulties, ca 100
AD.

Trippelvärmare hjälper Qi att produceras, transporteras och disponeras. Det är hos Trippelvärmaren som
Qi börjar och slutar.

“Trippelvärmarenärenallé för mat ochdryck, börjanochslutetpå Qi” Nan Jing, Classic of difficulties, ca 100
AD.

Trippelvärmare - San Jiao
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Trippelvärmaren anses eskortera ursprungsqi, även kallad Yuan Qi, runt om i kroppen som en slags motor.
 
Trippelvärmaren står i samband med Njurarna och assisterar med rörelsen mellan Njurarna vid GV 4,
Ming Men – livets port.

Från Njurarna eskorterar Trippelvärmaren Yuan Qi ut till Yuanpunkterna. 

Obs! mellan rörelserna i Njurens qigong: njurens qi återvänder till ursprung

Trippelvärmarens Qi transformationsystem
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Olika talande namn som har uppkommit runt Perikardium är:

 Heart Protector
 Heart Governor
 Heart Constrictor
 Circulation-sex 

En stor del av meridianens funktion är att reglera hjärtrytmen, det emotionella tillståndet och mänskliga
relationer och intimitet: cirkulation-sex

I sin egenskap av Kejsare och husering av anden och medvetenhet blev Hjärtat tilldelat en
skyddsmeridian. För sin enorma betydelse och känslighet behöver hjärtat en yttre form som skyddar och
ger näring så att uppkopplingen mot himlen kan ske så obrutet och fläckfritt som möjligt. Denna form är
Pc-meridianen. Enligt kinesisk medicin är Pc-meridianen som ett membran som står emot patologiska
faktorer som annars skulle skada hjärtat.

En stor del av perikardiums meridiannätverk är centrerat kring just hjärta och bröstkorg. PC ger oss näring
och beskydd och gör därmed så att vi står säkert medans vårt inre Jag växer och utvecklas. 

Eftersom anden bor oc hvilar i Hjärtat under vår jordiska livstid behövs ett bra utbytesredskap för att
uttrycka sig och hämta det man behöver. 

För att kunna gå som en samlad individ behövs att vi förblir en integrerad enhet, att den inre energin är
samlad och skyddad. 

PC är den som upprätthåller integriteten genom att ge en känsla över vad man ska dela med sig av till
vissa personer och vad man ska hålla för sig själv. 

En av de mest talande men oftast bortglömda namn för perikardium är ”cirkulation-sex”. Då menar vi att
hjärtsäckens meridian avlastar hjärtmeridianen och hanterar alla ”affairs of the heart”. Detta ser vi på det
fysiska planet genom allt som rör sig om hjärtorgan, blodkärl, tryck och cirkulation. Emotionellt ser vi hur
smidig, elastisk, öppen och omfamnande en människa kan vara. Socialt ser vi hur lätt eller svårt en person
har det med relationer, kommunikation och t.o.m. intima förhållanden.

Xin Bao - Perikardium, Hjärtsäcken - Hjärtbeskyddaren, Cirkulation-sex
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PC tillsammans med TH är kärnan för att ge en optimal fördelning av energi genom de tre värmarna. 

Tillsammans står de för kommunikation mellan det yttre och inre och tillbaka igen. TH ansvarar över
periferin genom wei qi och PC kommunicerar med centrum genom blodet. 

Detta kan man märka i namnen för TH 5 “yttre stadsport” och PC 6 “inre stadsport”. 

TH och PC bygger broar med de djuparesystemeni de 8 extraordinära meridianerna (Ren mai, Du mai, Dai
mai, Chong mai mm.) och de 6 kuriösa organen (hjärna, livmoder, skellet, märg, blodkärlochgallblåsa). 
 
De extraordinärameridianernabrukarbeskrivassombasmeridianer: primära, breda, djupa och kraftfulla. De
sägs lägga ritningen för hur systemet ska byggas upp och har med ursprungsenergin att göra. 
 
Med PC 6 och TH 5 binder vi ihop kroppensenergisystem till ett samlat nät.

Kanske viktigaste av allt på det systemiska planet ser vi hur Trippelvärmaren och Perikardsmeridianen
upprätthåller den primära, centrala balansen mellan eld och vatten.

Eld och vatten är varandras motpolar men hos människan kan de inte existera utan varandra.Eld flammar
alltid uppåt och anden längtar alltid “hem”. Vatten flyter alltid neråt och söker sig ned under jorden.

Dessa kärnenergier skänker det gudomliga ljuset och intelligensen för att utvecklas andligt samt den
grundläggande överlevnadsdriften som håller oss kvar i kroppen och på jorden.

Hjärtsäcken har ett intimt förhållande med hjärtat och det gudomliga ljuset som härbergäras där. 
Trippelvärmaren har en djup relation med vattenenergier och ursprungsgenergi. 
Tillsammans håller de ihop motpolarna.De är energiernas "emulgeringsmedel".
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Hjärtsäck

Trippelvärmare
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