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Inledning
Den finska skogen har alltid fascinerat mig. Den är för mig en källa till fantasi och inspiration, en plats som
ger mig styrka men även en plats där jag kan uppleva lugn och ro.
Jag har alltid förundrat mig över trädens – i synnerhet tallträdens - enorma kraft och seghet att kämpa sig
uppåt mot skyarna och samtidigt kraftigt fästa sig vid moder jord. Ett träd med dessa egenskaper måste nog
ha något alldeles speciellt inom sig.
Så tyckte säkert även min far. Då vi var barn lärde han oss att tugga på barr från gran och tall i skogen. Min
far ansåg att man genom att tugga på barren kunde hålla sig frisk och undvika förkylning.
Jag tuggar fortfarande på barr under mina skogspromenader och är helt säker på att barrtuggandet skyddat
mig väl både från förkylning och andra smittosamma sjukdomar. Jag är nog ganska säker på att min far
hade rätt då han påstod att barrträden har en gynnsam inverkan på människans hälsa.
De goda erfarenheterna av granens och tallträdens barr fick mig intresserad av att närmare bekanta mig
med barrträdens hälsoeffekter. Då jag sedan hittade den äkta naturprodukten ”Karis
Barrträdsextraktdryck” och prövade på den, då visste jag att det är den finska tallbarksdrycken som jag
närmare vill bekanta mig med och även skriva om i mitt examensarbete.
Jag är till min utbildning bl.a. sjuksköterska och har länge och mångsidigt jobbat inom vården. Det har
därför inte varit så enkelt att med ett ingrott tankesätt från den västerländska medicinen (VM) ta till sig den
traditionella kinesiska medicinens (TKM) – även om för mig mycket värdefulla – tankesätt.
Jag inleder mitt examensarbete med litet allmän information om tallträdet och dess egenskaper som en
mångsidig naturprodukt. Försöker sedan utgående från TKM:s teorier gällande teorin om de fem
elementen/rörelserna och ZangFu-teorin förklara tallbarksdryckens hälsoeffekter. I den del jag berör
ZangFu-organers andel i tallbarksdryckens hälsoeffekter så berör jag närmast de funktionsområden som
motsvarar de nämnda hälsoeffekterna.

1. Tallen – en mångsidig naturprodukt
Människan har i alla tider sökt hjälp och kraft i naturen. Detta behov finns fortfarande kvar. Vi lever idag
ofta långt ifrån det naturliga. I dagens samhälle sliter vi lätt ut både vår kropp och själ genom att jäkta och
stressa och genom att alltför ofta äta snabbmat eller halvfabrikat. Risken finns att vi inte idag får tillräckligt
av de livsviktiga näringsämnen som vår kropp och själ behöver för att må bra.
Då kan det vara skäl att igen vända sig till “naturens apotek”.
Tallen har redan länge varit känd för att vara en nyttig naturprodukt med välgörande egenskaper. Tallens
barr, frön, bark och bast (innerbarken) är alla rika på näringsämnen och vitaminer. Tallens barr innehåller
mycket C-vitamin – till och med 5 gånger mera än citrusfrukterna innehåller. En kopp te framställt av barr
från tallen fyller till 100% ens dagliga C-vitamin behov. Tallens frön är rik på bl.a. fibrer, pinolen- och
oleinsyra, flavonoider, fenolföreningar, magnesium, järn samt A- och E-vitamin – alla viktiga ämnen för vårt
välbefinnande.
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I Norden och i norra Ryssland har man genom tiderna använt tallens bast som nödföda. Tallträdets bast var
även ett viktigt tillskott i födan för det finska folket under de svåra svältåren (från ca 1570-talet till mitten
av 1800-talet). I brist på föda ersatte man då en del av rågmjölet med tallbast och bakade bröd av det (på
finska s.k. ”pettuleipää”).
Tallens bast (“pettu”) har idag blivit alltmer populärt som ett funktionellt livsmedel (livsmedel med
hälsopåståenden). Forskningsresultat tyder på att tallens bast har en gynnsam inverkan på blodets
kolesterolnivå och att bastens flavonoider ger ett skydd mot hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. Tallens
bast är även rik på näringsfibrer samt järn, mangan och zink.

2. Tallbarksdrycken - en kraftfull näring från skogen
I Norden har man sedan urminnes tider använt sig av tallbarksdryck för att bota allehanda krämpor och
olika sjukdomstillstånd. Tallbarksdrycken har varit känd både för sina stärkande och lindrande egenskaper.
Det var kloka gummor och gubbar som ute i byarna tillredde detta elixir av tallens bark och bast. En dos av
detta hemkokta elixir var ofta det enda botemedlet vid krämpor på den tiden då det varken fanns apotek
eller läkemedelsindustri till förfogande.
Tallens bast består av cellvävnaden under tallbarken. Denna cellvävnad ansvarar för distributionen av alla
de för tallträdet viktiga föreningar som uppkommit under fotosyntesprocessen. Cellvävnaden innehåller
alltså alla de ingredienser som tallen behöver för en gynnsam tillväxt.
I Finland framställer man fortfarande denna tallbarksdryck enligt ett urgammalt recept. Drycken heter
“Karis Barrträdsextraktdryck“ (“Karin Havupuu-uutejuoma”) och den tillverkas av bark och bast av ung tall
med tillsats av rent källvatten. I denna dryck finns alla verksamma ämnen kvar och inga övriga tillsatsämnen
har använts.

Forskningsresultat
Man började forska i tallbarksdrycken i Frankrike på 1940-talet, då kemisten Jack Masquelier hade
framställt ett extrakt kallat pycnogel från franska kusttallar. Pycnogel består till 70% av fenolföreningen
procyanidin som är en stark antioxidant. Tallbarkens procyanider utgör tallens naturliga skydd mot
miljögifter.
I Finland har man under sex års tid vid universiteten i Åbo, Helsingfors, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg
undersökt finsk tallbarksdryck och funnit att drycken “Karis Barrträdsextraktdryck” (”Karin Havupuuuutejuoma”) innehåller rikligt med antioxidanter (95%:s antioxidanteffekt) såsom flavonoider och olika
typer av fenolföreningar (mest av resveratrolglukosid och katekin), procyanider samt kalcium, järn, mangan
och zink.
Forskning tyder på att oxidation av kroppens LDL-partiklar (= Low-density lipoprotein eller “det onda
kolesterolet”) är en bidragande orsak till hjärt- och kärlsjukdomar. “Karis Barrträdsextraktdryck” är enligt
denna undersökning en mycket effektiv antioxidant som förhindrar oxidationen av LDL-partiklar. Drycken
hämmar även prostaglandinsyntes och är därmed inflammationshämmande.
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3. Vad är oxidativ stress?
Syret (eller oxygen) är nödvändigt för allt liv och all energiproduktion. Den luft vi ständigt andas in i våra
lungor innehåller ca 20% syrgas. En god syreupptagningsförmåga (=aerob uthållighet) är viktig för en god
kondition. Men syret har även ett annat ansikte.
I kroppen pågår det ständigt en stor mängd med syresättningsreaktioner eller oxidationer som en del av
kroppens normala ämnesomsättning. Vid dessa syresättningsreaktioner uppkommer det fria syreradikaler
som kan skada kroppens vävnader. Man kallar detta för oxidativ stress. Den oxidativa stressen förekommer
alltså naturligt i alla biologiska organismer som utnyttjar syrgas och är ett oönskat resultat av
cellandningen.
Det har länge varit känt att syret kan vara skadligt. På 1700-talet hade syrets upptäckare Joseph Priestley
märkt att ett ljus brinner snabbare i rent syre än i vanlig luft och han ansåg att detta var ett tecken på att
syret kan även förkorta människolivet. Inom gummi-, olje- och plastindustrin hade man på 1930-talet
kommit underfund med att de fria radikalerna var orsaken till att fett härsknade och att gummi och plast
blev sprött. Den amerikanska läkaren Denham Harman framförde på 1950-talet tanken om att
syreradikalerna på ett liknande sätt även kan skada levande celler och på det sättet vara en orsak till många
kroniska sjukdomar och föråldrandet.
Oxidativ stress är egentligen en sorts föroreningsprocess, ett ”rostande” som sker inom kroppen. Den leder
till att cellstrukturer i kroppen skadas, inflammationsreaktioner kommer igång, man åldras för tidigt och
livslängden kan till och med förkortas.
Idag vet man att den oxidativa stressen skadar cellernas DNA-molekyler, orsakar sjukdomar och påskyndar
kroppens åldrande. Luftföroreningarna, tobaksrök, hård fysisk träning, infektioner, alkohol, kroniska
sjukdomar, radioaktiv strålning, tungmetaller, många syntetiska läkemedel är alla exempel på orsaker till
oxidativ stress.

4. Vad är antioxidanter ?
Antioxidanter är kemiska föreningar som skyddar kroppen mot oxidativ stress. Antioxidanter förhindrar och
reparerar cellernas DNA-skador, släcker inflammationsreaktioner och skyddar oss från sjukdomar och från
att åldras för tidigt. En del av de oxidativa reaktionerna i organismen är nödvändiga, exempelvis vid
bekämpning av infektioner, och då är antioxidanternas uppgift närmast att hålla de fria radikalernas mängd
på en rimlig nivå.
Kroppen producerar själv antioxidativt fungerande enzymer såsom ubiqinon och karnosin. Det finns alltså
ett eget inbyggt försvar mot oxidativ stress i kroppen. Med tiden försvagas dock denna försvarsmekanism.
Kroppen får sina antioxidanter närmast från näringens antioxidantiska föreningar. Växtrikets produkter är
rika på antioxidanter. Man anser att det är antioxidanterna som är den främsta orsaken till att en näring rik
på grönsaker, bär och frukter så väl skyddar oss mot olika sjukdomar.
Exempel på antioxidanter är C- och E-vitamin, olika fenolföreningar såsom flavonoider, resveratrol och
katekin, procyanid, mineraler och spårämnen (bl.a. selen och zink), karotenoider (bl.a. betakaroten, lutein,
lykopen), grönt te och vitlök.
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Den finska tallbarksdrycken (”Karis Barrträdsextraktdryck”) är ett kosttillskott som är mycket rikt på
antioxidanter (95%:s antioxidanteffekt).

5. Tallbarksdryckens hälsoeffekter
Tallbarksdryckens hälsoeffekter går enligt internationella och finska undersökningar ut på att bland annat:
1)
2)
3)
4)
5)

förbättra blodcirkulationen och energitillförseln i kroppen
stärka blodkärlens väggar, hämma bl.a. åderbråck och bota hemorrojder.
vara antiinflammatorisk (en del av förklaringen till att blodkärlen stärks)
höja immunförsvaret och hämma virus och infektioner
fånga fria radikaler – har alltså en stark antioxidativ effekt (och sålunda bromsar uppkomsten av
hjärt- och kärlsjukdomar)
6) skydda hjärnvävnaden (hjälper till att bevara minnet och hämmar förändringar som leder till
demens och Alzheimers sjukdom)
7) göra huden mjukare och hämmar rynkor.
Användare av den finska tallbarksdrycken har berättat att drycken varit till hjälp vid bland annat reumatiska
besvär, förhöjt blodtryck, mag- och urinbesvär, hudutslag, psoriasis, cancer och cytostatikabehandlingar.
Kari Herttua, utvecklaren av den finska tallbarksdrycken ”Karis Barrträdsextraktdryck”, poängterar att
tallbarksdrycken inte är någon medicin och att den inte får ersätta ordinerade mediciner. Tallbarksdrycken
botar inte heller sjukdomar. Tallbarksdryckens hälsoeffekter går ut på att förbättra människans
immunförsvar, alltså hennes motståndskraft. Tallbarksdrycken är kroppens effektiva vitaliserare då
kroppens egen motståndskraft har svikit. Det att människan insjuknar till exempel i infektionssjukdomar
eller i cancer är närmast ett tecken på att människans immunförsvar har försvagats.
Då människans immunförsvar sviker går man till läkaren som konstaterar en sjukdom. Kari Herttua anser
att den vanligaste orsaken till dagens sjukdomar finns i vår bristfälliga näring. Våra grundnäringsämnen är
idag långt ifrån det naturenliga. Människan är det skräp som hon äter.
Kari Herttua poängterar att människan är en del av naturen. Han menar att man i naturen kan finna de
ämnen som behövs för att reparera de fel och skador som den bristfälliga näringen inom oss har förorsakat.
Tallbarksdrycken är en naturlig tillsatsnäring, som vid sidan om en naturenlig kost kan fylla detta krav och
sålunda förbättra vår hälsa.
Då man närmare studerar tallbarksdryckens hälsoeffekter kan man se att alla hälsoeffekter egentligen
ganska långt har att göra med en god cirkulation av den ur näring och dryck väl utvunna energin och blodet
i kroppen.
Men hur förklarar den traditionella kinesiska medicinen (TKM) tallbarksdryckens hälsoeffekter?
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6. Tallbarksdryckens hälsoeffekter enligt traditionell kinesisk medicin (TKM)
Kineserna har i alla tider betonat näringens stora betydelse för människans hälsa och dess betydelse även
som botemedel vid olika sjukdomstillstånd. Skyddandet av Magens Qi med rätta levnadsvanor och ett
måttligt och regelbundet näringsintag har varit viktigt i den traditionella kinesiska medicinen (TKM).
Läkaren Zhang Jie Bin har sagt att:
”En läkare som vill nära Livet bör stärka Magen och Mjälten”.
Människan kompletterar dagligen sin livskraft, sin energi och sitt blod med den näring som Magen och
Mjälten genom spjälkningsprocesser hämtat till kroppens användning. Denna ur näring och dryck genom
olika matsmältningsprocesser utvunna energin skickas sedan ut i energi- och blodkanalernas nätverk för att
tas tillgodo av kroppens olika delar.
Enligt TKM finns det inom människan förutom blodkärl även ett energetiskt nätverk, ett så kallat
meridiansystem (Jing Luo Mai), där det cirkulerar Qi (=energi) och Blod (Xue). Denna energicirkulation är
väsentligt viktig för kroppens funktioner och avgörande för hälsa och sjukdom. En rubbning av denna
energicirkulation ger upphov till funktionsstörningar och olika sjukdomstillstånd.
Energin och dess cirkulation påverkas av energierna i naturen omkring oss, och de spelar en stor roll i vårt
liv. Energierna behövs för att hålla oss friska, men de kan även förorsaka sjukdomar.
Vår energi kan påverkas dels av yttre(till exempel väderleksfaktorer - vind, värme, fuktighet, torka, kyla) och
dels av inre patogena faktorer (psykiska tillstånd och stämningar – ilska, glädje, grubbel, sorg, ängslan och
rädsla). Det psykiska och det fysiska står i nära och ömsesidig förbindelse med varandra och detta samband
har en avgörande betydelse för vår hälsa.
Människokroppen är en helhet som är i en ständig förändring, i en process som reflekteras av omgivningen.
Människan är frisk då organismens anpassning till omgivningen är i balans och då dess inre funktioner är
harmoniska. Men balansen kan rubbas och människokroppen bli offer för patogena faktorer som kommer
utifrån eller inifrån. En patogen faktor kan invadera människokroppen närmast i de fall då kroppens eget Qi
på något sätt är bristfälligt.
Den moderna, vetenskapliga medicinens fader, Claude Bernhard, har sagt: “ Le microbe est rien, le terrain
est tout”, mikroben är ingenting, terrängen (kroppen som blir invaderad) är allt. En japansk forskare har
sagt om organismen som blir invaderad av bakterier: “ Det är inte invasionen som är sjukdomen, utan den
svaghet som inbjuder till invasion”. Vi vet idag att de bakterier som angriper oss, med få undantag är
desamma som alltid förekommer i vår omgivning. Många av dessa bakterier har vi faktiskt på vår hud eller i
vår kropp (munhålan och tarmarna). Några av de bakterier som kan ge upphov till en allvarlig eller dödlig
sjukdom, är så viktiga för oss att vi inte kan leva utan dem.
Människan är alltså frisk så länge som den ur näring och dryck väl utvunna Qin (=energin) och Blodet ostört
cirkulerar i kroppen. Man kunde då egentligen utgående från detta påstående säga, att ett optimalt
utvunnet Qi och Blod från näring och dryck som cirkulerar väl i kroppen, egentligen är ganska långt samma
sak som ett bra immunförsvar - alltså en god motståndskraft mot sjukdomar (likt tallbarksdryckens
egenskaper).
Tallbarksdrycken är en naturprodukt. TKM:s teori om de fem elementen/rörelserna kan i alla fall till en del
förklara tallbarksdryckens hälsoeffekter?
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6. 1. De fem elementen/rörelserna – Wu Xing
Den kinesiska medicinen har alltid sett människan som en oskiljbar del av naturen. Det som sker i naturen
sker även inom människan. Teorin om de fem elementen/rörelserna kan förklara tallbarksdryckens
hälsoeffekter enligt följande:
De fem elementen/ rörelserna – Wu Xing – är energetiska aktivitetsområden som finns representerade
såväl i naturen (universum) som i människokroppen. Wu Xing - de fem elementen/ rörelserna utgörs av trä,
eld, jord, metall och vatten och de är inte bara naturfenomen, utan även processer, egenskaper och skeden
i olika cykler. De är beroende av varandra, de skapar, kontrollerar/begränsar och stöder varandra. De är
alla olika aspekter av en helhet och får aldrig ses som separata enheter, utan alltid i förhållande till
varandra. Varje element/rörelse tillskrivs olika objekt, fenomen, funktioner och organ.
Elementen/rörelsen:






trä (Levern) -> befinner sig i expansion, har snabba rörelser och mycket kraft i en uppåtgående
riktning;
eld (Hjärtat) -> en rörelse som har nått sin maximala expansion, karaktäriseras av värme och
överflöd;
jord (Mjälten) -> koordinerande transformerande och assisterande, karaktäriseras av fuktighet;
metall (Lungan) -> en rörelse som är avtagande, tillbakadragande, karaktäriseras av svalka och
klarhet;
vatten (Njurarna) -> en rörelse som befinner sig i träda, tillbakadragenhet, karaktäriseras av kyla
och av att flöda nedåt.

Enligt TKM utgör de fem Zang-inre organen centrumet för kroppens olika fysiologiska funktioner. Zangorganen är likt de fem elementen/rörelserna i liknande beroendeförhållande till varandra:
de skapar/producerar och kontrollerar/begränsar varandra. Levern hör till elementet/rörelsen Trä som
stärker, skapar/producerar Hjärtat som hör till elementet/rörelsen Eld o.s.v.

Skapande/producerande cykel

Kontrollerande/begränsande cykel
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Varje Zang Fu-organ tillhör dessa fem element/rörelser. Trä = Levern och Gallblåsan; Eld = Hjärtat och
Tunntarmen; Jord = Mjälte och Mage; Metall= Lunga och Tjocktarm; Vatten = Njurar och Urinblåsan.
Enligt de fem elementen/rörelserna har varje Zang Fu-organ även en till sig hörande:







vävnad/kroppsdel (senor, muskler, blod, blodkärl, kött, hud, hudhår, skelett, märg)
kroppsöppning (ögon, tunga, mun, näsa, öron)
känsla (ilska, glädje, grubbel, sorg, rädsla)
själsaspekt (Hun, Shen, Yi, Po, Zhi)
sekretion (tårar, svett, saliv, slem – nässekret, slem från halsen)
färg, smak, lukt, röst/ljud, väderleksfaktor

Inom TKM utgör de fem elementen/rörelserna närmast en modell, som förklarar de olika inre organens
växelverkan och sättet på vilket till exempel en funktionsstörning framskrider då ett inre organ inte längre
fungerar som det borde fungera.
Producerande/skapande cykel (Sheng)






Levern är Hjärtats mor: Levern lagrar Blodet och Shen bor i Blodet. Hjärtat mår inte bra ifall Leverns
Blod är svagt.
Hjärtat är Mjältens mor: Hjärtats Qi skickar Blodet vidare och hjälper sålunda Mjälten i dess
transportfunktion. Hjärtat (Elden) värmer även Mjälten.
Mjälten är Lungans mor: Mjältens Qi skickar Näringens Qi till Lungan där den tillsammans med luft
bildar Bröstets Qi – Zong Qi.
Lungan är Njurarnas mor: Lungans Qi sjunker ner för att möta Njurarnas Qi. Lungans sänkande Qi
för även Vätska till Njurarna.
Njurarna är Leverns mor: Njurarna lagrar essensen (Jing) som är Yin och Njurarnas Yin när Leverns
Yin och Blod.

Exempel på kontrollerande/begränsande cykel (Ke)






Levern kontrollerar Magen och Mjälten: Ett fritt flöde av Leverns Qi kan eliminera Mjältens Qistagnation (så att Mjälten igen kan sköta om sin transportfunktion). För övrigt stödjer Levern
födans transport genom Magen och Mjälten. Levern börjar störa Magens och Mjältens funktioner
först då den kontrollerande cykeln överdrivits och börjar skada det som skall kontrolleras
(invaderande cykel).
Hjärtat kontrollerar Lungan: om Lungans Qis sänkande rörelse är för starkt kan Hjärtats naturliga
Eld begränsa det. Hjärtat och Lungan har för övrigt ett nära förhållande; Hjärtat dominerar Blodet
och Lungan Qi så dessa hjälper och när varandra.
Mjälten kontrollerar Njurarna: Mjälten transformerar och transporterar Vätskor och dess stöd är
nödvändigt för Njurarna vars uppgift är att transformera och eliminera Vätskor.
o.s.v.
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I Su Wen skrivs det om den kontrollerande/begränsande cykeln:
”Metall fäller Trädet. Vattnet släcker Elden. Trädets rötter tränger sig in i Jorden. Elden smälter Metallen
och Jorden fördämmer Vattnet”.
Den producerande/skapande och kontrollerande/begränsande cykeln är nödvändiga för en normal tillväxt
och utveckling. Utan skapande och stärkande inverkan skulle det varken bli liv eller ske en utveckling.
Kontroll och begränsning behövs även för att utveckling och förändring skall balansera varandra.
Man talar inom de fem elementen/rörelserna även om invaderande (Cheng) och förolämpande cykel (Wu).
Dessa cyklar blir aktuella då den naturliga balansen mellan de fem elementen/rörelserna blir rubbad och
den ger då en modell för hur de inre organens patologi kan utvecklas – alltså visar hur sjukdomstillstånd i
kroppen sannolikt utvecklar sig.
Behandlingsmetoder enligt de fem elementen/ rörelserna går ut på att:





stärka modern, så att sonen stärks (t.ex. ge Vatten så att Trädet stärks) – producerande/skapande
cykel.
dispersera/försvaga sonen, så att modern blir svag (t.ex. dispersera Eld för att försvaga Trädet) –
producerande/skapande cykel.
stärka Vattnet, så att det kontrollerar/begränsar Elden – kontrollerande/begränsande cykel.
stärka Jorden, så att det kontrollerar/begränsar Trädet – förolämpande cykel.

De fem shu-punkterna (antikpunkterna)
Nedanför knäleder/armbågsleder ligger på huvudmeridianerna fem akupunkturpunkter som anses vara de
mest klassiska akupunkterna, de fem shu-punkterna. Var och en av dessa akupunkter representerar ett
element/en rörelse enligt den producerande/skapande cykeln med en början från fingertopparna/tårna
med elementet/rörelsen Träd på Yin-meridianen och elementet/rörelsen/ Metall på Yang-meridianen.
Man använder punkterna enligt ovan nämnda behandlingsprinciper. Om man vill stärka det försvagade inre
organet så använder man sig av en punkt som representerar dess mor-element: om Lungan är svag väljer
man från Lung-meridianen Jord-punkten, Lu 9 och stärker den (Jord skapar Metall). Om det finns Eld/Hetta i
Lungan kan man välja Vatten-punkten på Lung-meridianen, Lu 5 och stärka den (kontrollerande cykel) eller
från samma meridian Eld-punkten, Lu 10 och dispersera den. Dessa metoder representerar användningen
av shu-punkterna vid elimination av patogena faktorer; på motsvarande sätt kan man med Trä-punkter
eliminera Vind, med Jord-punkter Fukt, med Metall-punkterna Torka och med Vatten-punkterna Kyla.

6.2. Tallbarksdrycken enligt de fem elementen/rörelserna
Tallbarksdrycken tillverkas av tallens bark och bast och den hör enligt de fem elementen/rörelserna till
elementet Trä.
I sin rörelse befinner sig Trä i expansion, den sprider sig åt alla håll och har mycket kraft i en uppåtgående
riktning. Tallbarksdryckens hälsoeffekter är liknande, eftersom tallbarksdrycken på alla nivåer förbättrar
cirkulationen av blod och energi i kroppen.
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Trä elementet motsvarar Zang-organet Levern och dess Fu-organ Gallblåsan. Levern hör till våren – den är
till sin energi som våren, stigande och framåtsträvande. Det är samma energi som får skottet att stiga upp
ur marken och trädet att växa. Leverns egen rörelse är uppåt och utåt i alla riktningar. På detta sätt kan
Levern nå kroppens alla delar och även hjälpa de övriga inre organens Qi att strömma i sina rätta riktningar
(Mjältens Qi uppåt, Lungans nedåt och utåt, Magens nedåt o.s.v.).
Enligt den producerande cykeln är Levern (Trä) mor till Hjärtat (Eld): Levern lagrar Blodet och Shen bor i
Blodet. Hjärtat mår inte bra ifall Leverns Blod är svagt. Hjärtats Qi rör på Blodet och Hjärtat dominerar både
Blod och blodkärl.
Enligt den kontrollerande cykeln har Levern (Trä) en kontrollerande och stabiliserande funktion på
Magen/Mjälten (Jorden). Leverns funktion är viktig för en välfungerande matsmältning.
. . .
Tallbarksdryckens hälsoeffekter får rätt så långt sin förklaring utgående från teorin om de fem
elementen/rörelserna. Teorin förklarar tallbarksdryckens goda effekt på att förbättra cirkulationen och
produktionen av blod och energi i kroppen.
. . .
Lungan (Metall)kontrollerar Levern: Lungans Qis sänkande rörelse kan begränsa Leverns uppåtstigande
rörelse av Qi. Leverns Qi (eller Yang) har en benägenhet att stiga för mycket och då Lungans Qi är tillräckligt
stark så kan den hålla denna rörelse i balans. Leverns Yang kan stiga för häftigt eller kan stagnera ifall
Lungans Qi är för svagt.
Njurarna (Vatten)kontrollerar/begränsar Hjärtat: Njurarna förhindrar Hjärtats Eld att för mycket flamma.
Njurarnas Vatten bör stiga för att nära Hjärtat. Hjärtats Eld bör sänka sig ner för att värma Njurarna. Om
Jing (essenserna i Njurarna) är svagt och inte orkar nära Shen (boning i Hjärtat) blir det problem med Shen .
Hjärtat, Magen/Mjälten, Levern, Lungan och Njurarna har alla en andel i cirkulationen av Blod och Qi i
kroppen, ty:






Hjärtat är Shens boning och Hjärtat dominerar Blod och blodkärl,
Mage/Mjälte utgör den primära källan för Blod och Qi. Qi skapar och när Blodet. Blod är Qi och Qi
rör på Blodet.
Levern upprätthåller ett fritt flöde av Qi
Lungan är mästare över Qi och reglerar andningen samt övervakar spridandet och sänkandet av Qi
och kroppsvätskor (Jin Ye),
och Njurarna övervakar mottagandet av Qi och kontrollerar vätskorna.

7. Skillnader mellan västerländsk (VM) och traditionell kinesisk medicin (TKM)
Inom västerländsk medicin (VM) kallas de fysiologiska funktionerna för blodcirkulation, andning,
matsmältning, hormonella funktioner/ämnesomsättning, fortplantning och sinnesfunktioner.
... Enligt VM är det hjärtat som har ansvaret för blodcirkulationen, lungorna för andningen o.s.v. Hjärtat
pumpar det näringsrika blodet framåt i blodkärlen och ser till att alla kroppsdelar får sin näring. Om det blir
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problem med blodcirkulationen så sköts detta inom VM närmast med att man ordinerar mediciner som till
exempel förbättrar blodcirkulationen eller mediciner som ökar på hjärtats slagkraft.
...
Den traditionella kinesiska medicinen (TKM) anser likt den västerländska medicinen att människokroppen
består av olika vävnader och organ, med egna fysiologiska funktioner.
Inom TKM är dock tyngdpunkten på en integrerad helhet. Vävnaderna och de inre organen är delar av en
enhetlig helhet och deras fysiologiska funktioner är starkt förknippade med varandra. Om det blir en
störning eller patologisk förändring i en del, så avspeglar sig denna störning ofrånkomligt även i de andra
delarna (d.v.s. i de övriga organen).

7.1. Teorin om Yin och Yang
Styrkan i den traditionella kinesiska medicinen (TKM) finns i dess holistiska – helhetsbetonande – syn på
människan. Detta holistiska synsätt är genomgående i allt vare sig det gäller människans fysiologi eller
anatomi, hennes insjuknande eller tillfrisknande. Människokroppen är enligt TKM en fungerande helhet där
allt inverkar på allt, och där känslorna har en stor betydelse för människans välbefinnande men även för
hennes insjuknande. Zang Fu-teorin eller teorin om de inre organen anknyter känslorna till en fysiologisk
funktion i de inre organen. Den fysiska, mentala och emotionella sidan är sålunda samtidigt närvarande och
likvärdigt fungerande i dessa inre organ.
Som en grund för detta holistiska – helhetsbetonande - synsätt finns Yin/Yang-teorin, läran om de två
krafterna Yin och Yang, som förklarar tingens natur. Enligt TKM utgör människan och naturen en gränslös,
samhörig helhet och människan är i detta väldiga system en miniatyr, ett mikrokosmos i makrokosmosen.
Yin/ Yang är en dialektisk enhet – två motsatta krafter som hela tiden motverkar varandra men ändå
samtidigt samverkar till en harmonisk helhet. Yin och Yang har ett ömsesidigt beroendeförhållande och de
är en förutsättning för varandras existens. En förening av Yin och Yang är även en förutsättning för att liv
överhuvudtaget kan uppstå.

“Människas form kan inte separeras från YinYang”.

Taiji - symbolen för Yin och Yang i harmoni

Su Wen kap. 25
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Inom TKM är man överhuvudtaget mera intresserad av förhållanden än av orsaker och man anser att allting
oändligt kan uppdelas i Yin och Yang. Yin och Yang är liksom levande krafter och sålunda underkastade
förändringar, precis som dagen i varje ögonblick förändras mot natt.
Man delar upp människokroppen i par, som representerar motsatta krafter, funktioner eller delar. Dessa
par utgörs av det Yttre (Yang) och det Inre (Yin), det övre (Yang)och det nedre (Yin), det stigande (Yang) och
det sjunkande (Yin), Qi ( Yang) och Blod (Yin), essensen eller Jing (Yin) och själen eller Shen (Yang) samt
Zang-organen (Yin) och Fu-organen (Yang). Varje del av kroppen är även sammansatt av Yin och Yang.
Utgående från dessa par kan man förklara hela människokroppens sätt att fungera. Man kan inte separera
dessa par ty då förlorar de sin funktionsförmåga och sin betydelse.
En obalans mellan Yin/Yang är enligt TKM orsaken till uppkomsten och utvecklingen av en sjukdom. Därför
bör man vid alla sjukliga tillstånd analysera sjukdomarnas Yin- respektive Yang-natur. Yin/Yang är grunden
för differentiering av symtom genom de åtta reglerna, som består av Yin/Yang, internt/externt, kyla/hetta,
tomhet/fullhet. Kyla är till naturen Yin och hetta till naturen Yang o.s.v.

7.2. Cirkulationen av blod och energi (enligt TKM)
... Enligt TKM så är det Hjärtats Qi som rör på Blodet och Hjärtat dominerar både Blod och blodkärl. I denna
uppgift får Hjärtat stöd av Zong Qi (Bröstets Qi), som hjälper Hjärtat att slå jämnt och föra Blodet vidare i
energi- och blodkanalernas nätverk.
Människokroppen behöver vissa elementära substanser för att kunna upprätthålla kroppens fysiologiska
funktioner. Enligt TKM är dessa elementära substanser, de så kallade vitala substanserna Qi (t.ex.energi),
Xue (blod), Jin Ye (kroppsvätskor), Jing (essenser) och Shen (anden-själen). Substanserna är komponenter
som har en intim samverkan, de fungerar inte som separata enheter.
... allt i universum är Qi
Qi är livets grundmaterial som uppträder i människan både materiellt och immateriellt, som synliga
vävnader och kroppsvätskor samt som själsliga egenskaper och känslor. De vitala substanserna är
egentligen olika varianter av Qi. De som är i vätskeform (Jin Ye - kroppsvätskorna) är helt materiella, då igen
Shen är helt immateriellt.
Qi ger näring åt kroppen och själen. Qi är det nödvändiga grundmaterialet i människans födelse och
utveckling. Den produceras, lagras och konsumeras av de inre Zang Fu-organen. Detta värdefulla material
får sin form beroende av var den strömmar, var den har sitt ursprung och sin funktion.
Qi utgör även de inre organens, vävnadernas och energikanalernas funktioner samt människans
emotionella, intellektuella och andliga aspekt.
Enligt TKM utgörs energi- och blodkanalernas nätverk i människan av blodkärl (Xue Mai) och av ett
energetiskt nätverk, ett så kallat meridiansystem (Jing Luo Mai), där det cirkulerar både Qi(=energi) och
Blod (Xue). Meridianerna är inte blodkärl och inte synliga och det Blod som cirkulerar i meridianerna är
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mera immateriellt än blodkärlens Blod. I människokroppen strömmar det alltså Blod både i meridianerna
och i blodkärlen. Meridiansystemet är ett sätt att beskriva hur Qi och Blod cirkulerar inom organismen.
Mai är kraften som håller kroppens närande krafter på plats såsom i en ränna eller ett dike, och som ser till
att det som utgör individens vitalitet inte ger sig av”. - Ling Shu kap. 30 Meridianerna (Jing Luo) förenar de inre organen med varandra, det som är i djupet med det som är på ytan,
det som är upptill med det som är nedtill, samtidigt som de ser till att alla kroppens vävnader får den näring
och det stöd de behöver. Genom detta meridiansystem kommunicerar kroppens ytliga delar ständigt med
kroppens inre så att de inre organens tillstånd ofrånkomligt speglar sig i kroppens ytlager.
Akupunkturpunkterna är enligt TKM de ställen där Qi från de inre Zang Fu-organen och meridianerna når
kroppsytan och dessa punkter är de ställen där man effektivt kan påverka meridianerna och de inre Zang
Fu-organen och sålunda till exempel förhindra funktionsstörningar eller behandla sjukdomstillstånd.
Som sagt, Hjärtat är inte någon självständig anatomisk enhet utan en funktionell del av meridiansystemet
och den behöver de andra inre Zang Fu-organens hjälp för att kunna fylla sin uppgift i att cirkulera den ur
näring och dryck utvunna energin (=Qi ) och blodet i kroppen.

8. De inre Zang Fu-organens andel bland annat i att cirkulera Blod och Qi i
kroppen
Enligt TKM deltar alltså alla de inre organen genom sitt samarbete till att säkerställa kroppens optimala
funktionsförmåga. Vid sidan av sina egna ansvarsområden deltar Hjärtat, Magen/Mjälten, Levern, Lungan
och Njurarna även i att garantera en välfungerande produktion och cirkulation av blod och energi i
kroppen.
Försöker som följande att utgående från TKM:s teori om de inre Zang Fu-organen redogöra för dessa
organs andel i cirkulationen av Qi och Blod, samt om de olika organernas funktioner i den mån dessa
motsvarar tallbarksdryckens hälsoeffekter. Vissa organs funktioner kompletteras med
akupunkturbehandling enligt nutida forskning.

8.1. Hjärtat
Det är Hjärtats Qi som rör på Blodet och Hjärtat dominerar både Blod och blodkärl.
Hjärtat är de inre Zang Fu-organens härskare och mästare. Även inom VM anses hjärtat vara mycket viktigt
eftersom människan lever så länge hjärtat slår.
Enligt TKM beror dock Hjärtats suveräna ställning på att Hjärtat är Shens (själens) boning. Enligt de klassiska
texterna är Shen inom oss själva livet, samtidigt som Shen inom oss styr alla former av liv. Shen är vårt
medvetande, tänkande, själsliv och våra känslor. Det är Shen som gör oss till människor.
Shen-andarna bor i Hjärtats tomma centrum, ”i Hjärtats Hjärta”. Då Hjärtat är stillsamt och lugnt – tomt –
utan störande tankar eller känslor, då mår Shen bra. Från Hjärtat strålar Shen till alla hörn. Den finns
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överallt i varje Zang, i känslorna och medvetandet, överallt där det finns livskraft. Shen övervakar och styr
livsprocesserna från sitt säte i Hjärtat och med hjälp av Blodet kan Shen nå alla kroppens celler.
Då Hjärtat är starkt och blodkärlen fyllda då cirkulerar Blodet bra överallt i kroppen och kroppen får sin
näring. Då känner människa sig stark, hennes puls är jämn och stark.

... cirkulation av Blod och Qi innebär att:







Hjärtats Qi håller Blodet i rörelse. I denna uppgift får det stöd av Zong Qi (Bröstets Qi), som hjälper
Hjärtat att slå jämnt och föra Blodet vidare i energi- och blodkanalernas nätverk.
Hjärtat reglerar alltså Blodets rörelse, men gör det inte ensamt ty Lungan, som är mästare över Qi
och belägen i bröstkorgen, styr Qis rörelser. All spridning och cirkulation av Qi och Blod sker alltså i
samverkan med Hjärtats och bröstets Qi - Zong Qi. I det ögonblicket som Zong Qi skapas, slår
Hjärtat.
Tan Zhong utgör Zong Qis (bröstets Qis) ansamlingsplats, den plats där denna Qi-energi skapas. Tan
Zhong har sitt säte i bröstets mitt i området kring akupunkturpunkten Cv 17. Det är hit som Mjälten
skickar näringens Qi - Jing, hit som Ming Mens Eld stiger, hit som andningens Qi kommer, härifrån
sprider sig Ying Qi (närande Qi) och Wei Qi (försvars Qi) och här är närvarande även Hjärtats och
Shens strålning. All denna Qi samlas här i Tan Zhong och här bildas ”Qis Hav”.
Tan Zhong är alltså det ställe där cirkulationen av Qi får sin början och som upprätthållare av
Hjärtats rörelser så är den även den plats där Blodet börjar cirkulera; det är ett centrum där dessa
sprider sig ut överallt i kroppen och samtidigt en budbärare, som för Hjärtats order, Hjärtats
gynnsamma inflytelse med Qi och Blodet ut i kroppen.

Pericardiet – Xin Bao Luo – är ett hölje, ett nätverk som skyddar Hjärtat mot utifrån kommande attacker.
Den kan sägas vara ett överlopps Zang, ty den är liksom en immateriell aktivitet som skyddar Hjärtat, och
dess meridian fungerar i praktiken som Hjärtats andra meridian.
Tan Zhong och Xin Bao Luo kan båda ses som Hjärtats skyddare och tjänare.
Känslorna påverkar Hjärtat eftersom Hjärtat genom Shen samlar i sig alla kroppens känslor, iakttar dem och
KÄNNER dem. Sålunda kan känslorna lätt påverka cirkulationen av Qi och Blod i kroppen.

8.1.1. Angina Pectoris - behandling med akupunktur (enligt nutida forskning)
… Tallbarksdrycken förbättrar cirkulationen av blod och energi i kroppen...
Blodstas i Hjärtat kan enligt undersökningar behandlas med akupunktur. Följande av Hjärtats och
Pericardiets akupunkturpunkter stimuleras då ->



Ht 7 + Ht 5 + Pc 6 + Pc 4
samt Bl 14 + Bl 15 (Pericardiets och Hjärtats Back-Shu-punkter)

Denna akupunkturbehandling kan snabbt stabilisera organens funktioner och den har traditionellt använts
vid olika sorters akuta hjärtproblem. Akupunkturbehandling används idag främst för att förbättra hjärtats
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funktion och då ges en behandling en gång i veckan för att normalisera hjärtslagen, behandla arytmier och
andra hjärtproblem.
I den vetenskapliga tidskriften ”European Heart Journal” (1991 – Vol.12) redogörs för en randomiserad
undersökning, där man jämför effekten av akupunktur på patienter med angina pectoris. Kontrollgruppen
får placebotablettbehandling. Under 4 veckors tid behandlades patienterna 3 gånger i veckan med följande
akupunkturpunkter:


Neiguan (Pc 6) + Tongli (Ht 5) + Xinshu (Bl 15) + Pishu (Bl 20) + Zusanli (St 36)

Under behandlingarna med akupunktur hade patienterna tydligt mindre med smärtanfall och behandlingen
förbättrade även deras livskvalitet.

8.2. Mage/Mjälte
Magen och Mjälten utgör den primära källan för det Qi och Blod som cirkulerar i kroppens blodkärl och
meridianer. För att säkerställa att det finns en tillräcklig mängd av Qi och Blod i cirkulationen,
bör Mage/Mjältes funktioner närmast gå ut på:



att regera över transformation och transport
och att övervaka Blodet.

”Magen är havet för de fem Zang och sex Fu, vätska och cerealier kommer in i magen, de fem Zang och sex
Fu får sin näring från magen. De fem smakerna har sina respektive vägar. Sur smak går först till levern,
bitter smak först till hjärtat, söt smak först till mjälten, stark smak först till lungan och salt smak först till
njurarna. När Qi från vätskor och cerealier börjar cirkulera, kommer Wei Qi och Ying Qi att finnas i
överskott”.
– Ling Shu, kap.56 –
Magen och Mjälten kallas för roten till Senare Himlens Qi och de har ett intimt samarbete. De bildar
tillsammans mellan Jiao (mellersta Värmaren), där de härskar över stigande och sjunkande energier och gör
tillsammans samma arbete: tar emot och lagrar ”säden” d.v.s. födan och vätskan.
Magen är Tai Cang, det stora förrådet, ”havet för vätskor och cerealier” och därifrån utgår en betydande
del av kroppens vitalisering. Mjältens viktigaste funktion är däremot att ansvara för transformation (Hua)
och transport (Yun) och det sker på alla nivåer, den fysiska, känslomässiga och intellektuella nivån. Mjälten
ansvarar för en korrekt matspjälkning och absorption av näringsämnen. Mjälten är det centrala organet i
matsmältningen och vid bildandet av bl.a. Qi och Blod:




Magens uppgift är att ta emot föda och vätska och att påbörja de spjälkningsprocesser
(transformationer) som sönderdelar fast och flytande föda. Under denna process blir födan
uppvärmd och den ”mognar”.
Den ”klara delen” av näringsmassan separeras sedan från det ”grumliga”. Den dugliga, ”klara
delen” går till Mjälten som utför transformationen, av denna del bildas alltså en fin, vital essens,

16











Jing Wei - även kallad Gu Qi - därifrån härstammar sedan Qi och Blod samt kroppsvätskorna Jin Ye –
allt det som är viktigt för livets försörjning.
Mjälten lyfter en del av Jing Wei upp till Lungan där den förenar sig med den ”klara” luften,
syresätts och blir till bröstets Qi - Zong Qi
och därefter skjuter Lungans Qi Blodets förstadie till Hjärtat där det med hjälp av Yuan Qi
(ursprungs Qi) blir till Blod. I Hjärtat får Blodet sin slutliga vitalitet och sitt ”bomärke” den röda
färgen, som vittnar om värme, näring och liv.
Efter det att Mjälten separerat det ”klara” från det ”grumliga” för Magen vidare den kvarblivna
bottensatsen till Tunntarmen för ny separation till ”klart” och ”grumligt” .
Den klara delen, ”ångan” som bildats, skickas av Mjälten vidare till Lungan (”Vattnets övre källa”)
som sedan sprider ut denna ”klara ånga” i två delar: den första delen till huden och den andra
delen ut i kroppens kretslopp.
Kroppsvätskorna, Jin Ye bildas alltså i en stegvis pågående process – i en process där det hela tiden
sker en separation till klart och grumligt och samma process fortgår ända fram till ändtarmen. Även
Njurarna, Tjocktarmen, Urinblåsan och San Jiao (Trippelvärmaren) deltar i denna process. Det
”klara” bör stiga uppåt och det ”grumliga” nedåt .
Mjälten distribuerar sedan essenserna, Jing Wei till varje inre organ. Jing Wei utgörs av de fem
smakerna, Wu Wei – vilka är grunden för Qi, Blod och Jin Ye – och vilka sedan drar och koncentrerar
sig till respektive Zang- och Fu-organ, som därigenom vitaliserar relaterade vävnader och
funktioner (se tidigare om de fem elementen/rörelserna).

... Blodet när och fuktar huden
Blodet när och fuktar kroppen, huden och håret. Qi och Blod cirkulerar överallt i kroppen och båda har de
en närande funktion. Blodet befuktar därtill alla kroppens vävnader och inre organ.
Men Mjälten övervakar även att Blodet hålls inom blodkärlen. En av Qis uppgifter är att kommendera
Blodet och det är nu Mjältens Qi som håller Blodet i sina fåror. Den sköter denna uppgift även genom att
övervaka att Blodet har rätt gestalt, d.v.s. att den hålls ihop. Då Mjältens Qi är stark då cirkulerar Blodet bra
och hålls inom blodkärlen.
Om man vill nära Blodet – alltså vid brist på Blod – då skall man stärka Mjälten och Njurarna. Bra punkter
att nära Blodet med är t.ex. St 36, Sp 6, Sp 10, Lr 8, Bl 17, Bl 20 och Bl 23.
... stärker blodkärlens väggar
Mjälten distribuerar näringens essenser - Jing Wei - överallt i kroppen, till bindvävnader, stödvävnader och
”köttet” och står därmed för kroppens form och även för blodkärlsväggarnas kondition.
Mjältens Qi har en stigande rörelse. Det är därför den kan lyfta näringens essenser uppåt mot Lungan och
Hjärtat. Mjälten har samtidigt en lyftande inverkan på hela kroppen vid mittsträckans område. Det är därför
man säger om Mjälten att den ”håller de inre organen på plats”. Om Mjälten är svag så kan det leda till t.ex.
livmodersframfall, åderbråck eller hemorrojder.
Om man med akupunktur vill behandla åderbråck i de nedre extremiteterna kan man använda till exempel
följande punktkombination -> Sp 3 + St 36 + Sp 10. Denna behandling går ut på att stärka Mjälten och på att
eliminera möjlig stagnation av blod.
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Alla Mjältens akupunkturpunkter på de nedre extremiteterna kan användas vid behandling av åderbråck.
Mycket användbara punkter är t.ex. Sp 1, Sp 4, Sp 6 och Sp 8.
Vid behandling av hemorrojder kan följande punktkombinationer vara effektiva -> t.ex. Bl 40 + Bl 57 eller Bl
57 + Erbai (M-UE-29) – två extra punkter på underarmens insida.

Mage/Mjälte och Fukt/Slem
Det att Magen och Mjälten fungerar tillräckligt bra är väsentligt viktigt för människans välmående och
hennes hälsa. Man kan säga att Magen och Mjälten utgör en vändpunkt för andra organ, ty de utvinner
tillsammans allt det som skall vitalisera de övriga organen. Magen är mycket viktig för vår vitalitet.
Alla sorters starka känsloupplevelser hämmar Qis flöde och stör Mage/Mjältes funktion. Kineserna varnar
för att äta vid starka känsloupplevelser, såsom vid stark glädje, raseri, förskräckelse, då man är uppskrämd
eller sorgsen. Man bör vänta tills känslan har utjämnats, ty ” man bör äta vid ett sådant tillfälle då kroppen
väl kan smälta maten. En dålig matsmältning medför problem, då igen en god matsmältning frigör mannen
från bekymmer”. Kineserna har sedan urminnes tider lyssnat på musik under sina måltider. Ett gott,
optimistiskt sinne före, under och efter måltiden ökar på aptiten – alltså stärker Magens Qi – och förbättrar
matsmältningen.



Magen ”tycker om fukt”- alltså om fuktiga maträtter, såsom soppor.
Mjälten ”tycker om torka” och ”hatar fukt”.
Detta betyder att Mjälten lider om man dricker omåttligt mycket och isynnerhet om dryckerna är
kalla eller isiga, ty kylan skadar därtill Mjältens Yang – den motor som finns bakom den startande
kraften för transformation och transport.

Mjälten är det centrala organet vid bildandet av Qi och Blod och i kroppsvätskornas metabolism. Om
Mjältens transformation (Hua) och transport (Yun) fungerar bra, då är aptiten god, maten smälter bra och
tarmen töms som den borde. Även kroppsvätskorna bildas och de rör bra på sig och separationen från
”grumligt” till ”klart” fungerar bra. Om denna Mjältens funktion är störd blir aptiten och matsmältningen
dålig, magen sväller och avföringen blir lös; även kroppsvätskorna kan ansamlas och stagnera, bilda fukt
och slem eller förorsaka ödem.
Både yttre och inre fukt ”täpper till” Mjälten och förhindrar den att ordentligt utföra sitt transformationsoch transportarbete. Slem är en förtätad form av fukt. Slem är segt och klibbigt och kan ofta vara svårt att
eliminera. Fukt och slem blockerar lätt cirkulationen av Qi i meridianerna och ger symtom som trötthet,
depression och tyngdkänsla i huvudet, bröstet, magområdet, och i extremiteterna. Man säger inom TKM
att: ”slem ingår i alla hundra sjukdomar” och ”det finns inte en plats som inte kan nås av slem”.

8.2.1. Förhöjda kolesterolvärden - behandling med akupunktur (enligt nutida forskning)
... Tallbarksdrycken fångar fria radikaler – har alltså en stark antioxidativ effekt (och bromsar sålunda
uppkomsten av hjärt- och kärlsjukdomar) – och detta innebär att den även sänker blodets kolesterolvärden.
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.... även akupunktur kan vara effektivt vid förhöjda kolesterolvärden, ty:
En del påstår att förhöjda kolesterolvärden ofta har att göra med Mjälten och Levern. Förhöjt kolesterol är
egentligen fuktslem som beror på Mjältens Qi-brist. Levern ansvarar för ett fritt flöde av Qi och om det
uppstår hinder i det så kan även det leda till fuktslem i blodkärlens väggar.
Behandling med akupunktur går ut på att:




dränera fuktslem från kroppen
stärka Mjältens Qi att väl bearbeta fuktslemmet
hjälpa Levern i att garantera ett fritt flöde av Qi i kroppen.

Bra akupunkturpunkter vid:





fuktslem är -> St 40 + Sp 9
blodstas -> Sp 10 + Li 4 + Lr 3
brist i Mage/Mjälte -> St 36 + Sp 6
brist i Lever/Njurarna -> Lr 3 + Ki 3 + Bl 23 + Bl 18.

8.3. Levern
Leverns viktigaste uppgifter i cirkulationen av Blod och Qi är att:



upprätthålla ett fritt flöde av Qi
och att lagra blodet

Leverns allra viktigaste uppgift är att upprätthålla ett fritt flöde av Qi och på det sättet se till att allt inom
kroppen cirkulerar som det skall cirkulera. Detta är även en förutsättning för en välfungerande cirkulation
av Blod och Qi i kroppen. Levern bör alltså se till att det inte uppstår några som helst hinder i kroppen som
kan försämra flödet av Qi, Blod och känslor. Ett fritt flöde garanterar en god hälsa.
Leverns inverkan på Qis flöde är speciellt viktig då det gäller följande processer:
... att harmonisera känslorna:
Levern reglerar balansen i människans känsloläge. Det sägs att Levern harmoniserar känslorna. Då Qi har
ett fritt flöde, då flödar även känslorna och människan kan leva i nuet och må bra. Då Qi cirkulerar bra är
livsfunktionerna harmoniska och regelbundna och så även människans känsloliv och beteende.
Starka känslor stör lätt Leverns funktioner. Då Leverns funktioner störs - något som är mycket vanligt – då
hindras snabbt Qis och Blodets flöde, och det uppkommer stagnationer som i sin tur leder till störningar i
kroppens olika funktioner (bland annat i matsmältningen) och i känslolivet.
Om Leverns Qis flöde förhindras och spärras blir människan lätt frustrerad, deprimerad och hon kan inom
sig ha förträngd ilska och hat och till och med reagera överdrivet starkt (till exempel genom våld) inför
stress och utmaningar i omgivningen. Stagnation av Blod kan även leda till glömska, demens och mani
(kuang).
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Känslornas och Leverns inbördes relation kan fungera åt båda hållen. En störning i Leverns Qi-funktion
orsakar problem på känslolivplanet, och frustration och förträngd ilska eller annan plötslig känslochock
förhindrar eller bryter Qis fria flöde och stör sålunda Levern.
Man kan sålunda behandla psykiska spänningstillstånd, ångest, depression och störningar förorsakade av
plötsliga känsloupplevelser genom Leverns akupunkturpunkter.
... vid matsmältningen:
Ett fritt flöde av Qi är även en förutsättning för en god matsmältning. Levern övervakar utsöndringen av
galla som behövs för att smälta fett och deltar sålunda via den i matsmältningen. Då Levern lyckas med att
säkerställa ett fritt flöde av Qi, då mognar mat och dryck även väl och Mage och Mjälte lyckas med att
omvandla näringsmassan till en vital essens Jing Wei - den primära källan för Qi och Blod.
... förbättrar blodcirkulationen och energitillförseln i kroppen
”Levern lagrar Blodet och Hjärtat håller det i rörelse. Då kroppen rör på sig flöder Blodet i meridianerna,
men i vila återvänder det till Levern. Det är därför man säger om Levern att den lagrar Blodet”. – Su Wen,
kap. 10
Levern lagrar Blodet och reglerar därför hur mycket Blod det vid i fråga varande tidpunkt behövs ute i
kroppen. Då människan vilar återvänder Blodet till Levern och balanserar samt friskar upp både Levern och
hela människan. Då människan är aktiv då bör även Blodet vara i rörelse.
Då människan rör på sig strömmar Blodet till musklerna och senorna, när och befuktar dem. Då Leverns
Blod är rikligt fuktas ögonen så att synförmågan är god och senorna så att det är lätt att röra på sig. Blodet
ger samtidigt energi, kraft att fungera. Om Levern inte klarar av att reglera mängden Blod då saknas det
Blod där det borde finnas, vilket leder till att människan inte orkar göra det hon borde göra.
Förhållandet mellan Trädet/Levern och Jorden/Mjälten är av stor betydelse i klinisk praktik. I klassiska
texter sägs det att: ”om Levern insjuknar så kan den tränga sig på Mjälten och det är därför viktigt att först
stärka Mjälten”.
För att allmänt förbättra cirkulationen av Qi och Blod i kroppen är ”de fyra portarna”- Li 4 + Lr 3 - mycket
effektiva.
De ”fyra blommorna”, Bl 19 + Bl 17 stärker effektivt kroppens Qi och Blod och kan användas bl.a. vid
behandling av utmattning och allmän trötthet.

8.3.1. Allmän ångest - behandling med akupunktur (enligt nutida forskning)
Den vetenskapliga tidskriften ”Fortschritte der Neurologie-Psychiatrie” (2000) talar varmt för användning
av akupunktur vid allmän ångest. Enligt forskningsresultaten kunde man tydligt minska på patienternas
ångest med punktkombinationen -> Gv 20 + Ex.6 + Ht 7 + Pe 6 + Bl 62 ( Ex.6 – en extrapunkt som inte
närmare preciserats i tidskriften).
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8.4. Lungan
Vår andning sker via Lungan och av Zang-organen är det Lungan som allra mest är i direkt kontakt med
yttervärlden. Lungan är sålunda mest utsatt för anfall av yttre patogena faktorer (vind, kyla, torka o.s.v.).
... vitaliserar kroppens energier
Lungan fungerar rytmiskt och vid inandningen tar Lungan in “rent Qi” för att sedan vid utandningen liksom
“slänga ut “smutsigt Qi”. Kroppens inre Qi (det Qi som utvunnits i mellan Jiao ) och yttre Qi, “Himlens Qi”
möts i Lungan, rengörs och förnyas. Detta “rena Qi” som härmed bildas, sprids sedan med hjälp av Lungan
överallt i kroppen, till alla inre organ och vävnader. På detta sätt vitaliserar Lungan ständigt kroppens
energier. Det är därför som Lungan kallas för ”Qis mästare”.
Lungan deltar i produktionen och distributionen av Qi genom att ur Näringens Qi bilda Zong Qi (Bröstets
Qi). Zong Qi ger sitt stöd i Lungans och Hjärtats samarbete. Varma händer och fötter är tecken på att
Lungans Qi är starkt och att Qi och Blod cirkulerar bra. Om Lungans Qi är svag då orkar inte Qi driva Blodet
framåt och man lider då isynnerhet av kalla händer.
... övervakar spridandet och sänkandet av Qi och kroppsvätskorna
Lungans sänkande funktion är starkt förknippad med Lungans och Njurarnas samarbete. Lungan skickar ned
Qi till Njurarna vars uppgift är att ta emot det och även hålla det nere.
Lungan övervakar spridandet och sänkandet av Qi och kroppsvätskorna, Jin Ye. Lungan sprider på Qi
överallt i kroppen. Zhen Qi (autentiskt Qi - innehåller alla typer av Qi )består av två stora komponenter, Wei
Qi och Ying Qi. Lungan sprider ut Wei Qi (försvars Qi) närmast utanför meridianerna till muskler och huden
samt Ying Qi (närande Qi) längsmed meridianerna och blodkärlen överallt ut i kroppen.
Kroppsvätskornas tyngre del Ye, sprider sig med Lungans hjälp med Ying Qi(närande Qi), för att befukta
Zang Fu-organen ,lederna, hjärnan och kroppsöppningarna.
... dominerar kroppens ytlager, fuktar och när huden
Lungans spridande funktion hjälper även Jin – den lätta ”dimlika” delen av kroppsvätskorna (Jin Ye) – att
sprida på sig i muskler och huden. Jin cirkulerar tillsammans med Wei Qi. Med stöd av Lungan öppnar och
stänger Wei Qi hudporerna och ser till att man svettas normalt. Jin är med i svetten och den befuktar huden
och musklerna. Hudporerna deltar även i kroppens värmereglering. Huden är elastisk och glänsande,
porerna öppnas och stängs normalt och svettningen är normal då Lungans Qi är stark och Jin Ye normal.
... deltar i kroppens immunförsvar
Lungans starka Qi garanterar även ett starkt Wei Qi (försvars Qi ) och då även en god motståndskraft. Om
Lungans Qi är svag orkar inte Wei Qi skydda kroppens utsida och de yttre patogena faktorerna kan tränga
sig in i kroppen. Situationen blir värre ifall Wei Qi inte orkar stänga porerna och människan har spontan
svettning som leder till att man genom svettningen även förlorar en del av Wei Qi. Man tänker inom TKM
att huden hjälper Lungan i andningen och kallar porerna för ”Qis portar”. Huden är Lungans ”egen” vävnad
liksom blodkärlen är Hjärtats.
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Sorg är Lungans egna känsla och den försämrar lätt Lungans Qi. Det är viktigt att behandla Lungan då
människan lider av emotionella problem såsom depression, sorg och ångest. Lieque Lu 7 frigör väl
förkvävda känslor och Pohu Bl 42 stärker Lungans Qi och Po (Lungans själsaspekt).

8.5. Njurarna
“Njurarna ansvarar för skapandet av kraft. Kunnighet och förmåga härstammar från Njurarna”. (Su Wen,
kap.8)
Njurarnas Yang är den kraft som sätter igång alla fysiologiska processer i kroppen. Njurarna är den plats där
livet förbereder sig för att slunga sig fram.
Enligt TKM är Njurarna livets grund; det är därifrån livet börjar i Njurarnas Ming Mens Eld, i mitten av
Vattnet (Njurarna är Vatten), och det är med stöd av Njurarnas kraft som vi lever vårt liv framtill den stund
då Ming Mens Eld falnar av och slocknar. Det är Njurarnas kraft som får pilen att flyga – pilen igen hör till
Levern som är själva rörelsen.
Njurarna som enligt fem elements/rörelses teorin hör till Vatten, regerar alltså över både kroppens Eld som
är Ming Men och dess Vatten. Alla vätskors rörelse i kroppen är beroende av Njurarnas Yangs förmåga att
värma Vattnet och få det att ångas.
.... övervakar mottagandet av Qi(=energin)
”Njurarna griper tag i Qi och håller den nere”. De griper uttryckligen tag i den klara Qin som Lungan skjuter
nedåt mot Njurarna. På detta sätt understöder Njurarna Lungan i regleringen av andningen, möjliggör
normal andning och hjälper Qi att tränga sig djupt in i kroppen.
... lagrar och beskyddar Jing
Människans allmänkondition, vitalitet och kraft är beroende av Jing.
Njurarna lagrar både Tidigare Himlens Jing som man får av föräldrarna och Senare Himlens Jing som
huvudsakligen fås med hjälp av Mage-Mjälte från födan. Dessa två Jing behöver varandra och stöder
varandra. I Njurarna förenar de sig till Njurarnas Jing. Minskningen av Jings kraft och mängd reglerar
åldrandet och bestämmer dödsstunden.
... skyddar hjärnvävnaden
Njurarnas Jing producerar Märg som bildar skelettet och ger det näring. Jing producerar även ryggmärgen
som upptill vidgar sig till hjärnan, Märgens Hav. Eftersom Njurarnas Jing ”fyller” hjärnan så har hjärnan och
Njurarna ett nära samband, en ”fri kommunikation” (Tong). Då denna kommunikation fungerar då fungerar
intellektet och minnet, tänkandet, koncentrationen, synen och hörseln. Om inte detta sker så degenereras
intellektet och minnet, tänkandet, synen och hörseln och man kan få symtom som svindel (huvudet känns
tomt).
Njurarnas Yin och Yang har en gemensam ”rot” och de är beroende av varandra. Då hälsan är god fungerar
de som en helhet. Om den ena försvagas så finns det en risk att den andra även försvagas. Då man
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behandlar störningar i Njurarna är det viktigt att man stärker dem båda så att ingendera försvagas. Det är
isynnerhet viktigt att då man stärker Njurarnas Yang så bör man även samtidigt stärka Njurarnas Yin.
Viktiga punkter att stärka Njurarna med är: Ki 3, Ki 6, Ki 7, Bl 23 och Cv 4.

8.5.1. Vaskulär demens (typ av Alzheimer) – akupunkturbehandling (enligt nutida forskning)
... Tallbarksdrycken förbättrar cirkulationen av blod och energi i kroppen...
I den vetenskapliga tidskriften ”Journal of Sichuan of Traditional Chinese Medicine” (2008 – 01) skrivs det i
ett abstrakt att man med akupunktur på punkterna Baihui (Gv 20), Qiangjian (Gv 18) och Naohu (Gv 17)
hade uppnått god effekt vid vaskulär demens (blodkärlsdemens). Texterna redogör inte för
undersökningsmetoden.
Baihui (Gv 20) representerar toppen av kroppen - alltså punkten högst upptill i kroppen. Det är hit som all
Yang Qi strömmar och denna punkt är även den största Yang-punkten. Punkten kallas även för ”hundra
möten”. Intet under att Baihui (Gv 20) och de närliggande punkterna har en så god effekt på hjärnans
blodcirkulation.

8.5.2. Att förbättra blodflödet i halsartären - akupunkturbehandling (enligt nutida forskning)
... Tallbarksdrycken förbättrar cirkulationen av blod och energi i kroppen...
Akupunktur kombinerad med moxa förbättrade blodcirkulationen i halsartären. Följande
akupunkturpunkter valdes vid behandlingen:



St 9 + Pc 6
+ St 36 (med moxa)

En god blodcirkulation i halsartärerna är speciellt viktigt för hjärnans blod- och energitillförsel.

9. Känslorna och Levern
Tallbarksdrycken förbättrar cirkulationen av blod och energi så effektivt att den når kroppen från topp till tå
– så att till och med hjärnvävnad och hud får tillräckligt av det blod och den energi de behöver för att
blomstra och må bra. Den är likt de fem elementens/rörelsers Trä, vars rörelse är i expansion och sprider sig
åt alla håll och har mycket kraft i en uppåtgående riktning.
Så är det även med Trä elementets Zang-organ Levern, som hör till våren och är till sin energi lik våren,
stigande och framåt strävande.
Tallbarksdryckens hälsoeffekter går bland annat ut på att förhindra uppkomsten av sjukdomar i de inre
organen och enligt TKM så är det då närmast Levern som även här har ett stort ansvarsområde.
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Känslorna är enligt TKM den största inre orsaken till uppkomsten av sjukdomar och det är Leverns uppgift
att garantera ett fritt flöde av Qi och känslor i kroppen och på det sättet förhindra uppkomsten av
sjukdomar i de inre organen.

9.1. Känslornas inverkan på cirkulationen av Qi och Blod
Zang Fu-organen är den motor som håller igång all cirkulation av Qi och Blod och känslorna utgör dessa
organs allra finaste, mest subtila funktionsområde. Känslorna är ständigt närvarande och då de inre
organen är friska och i balans så är även känslorna friska och spelar tillsammans likt en harmonisk orkester
inom människan.
Känslorna utgör vid sidan om organens själsliga aspekter och Jing deras mest djupgående egenart.
Känslorna inverkar direkt på det inre organet ifråga. Det är därför som känslorna är så skadliga och får dem
att orsaka sjukdomar. Yttre patogena faktorer skadar periferin (Vind och sur smak kan båda skada
musklerna, men ilskan skadar Levern). De störningar som känslorna förorsakar är djupa störningar och det
är svårare att bota skador på djupet än på ytan.
Känslorna är alltså den vanligaste inre orsaken till sjukdomar och det är speciellt de starka känslorna eller
känslor som varat för länge som är skadliga. Speciellt skadliga är ilska och vrede samt de undertryckta
känslorna och sådana känslor som man inte kunnat uttrycka, som man tystat ned.
Alla känslor påverkar Hjärtat (även dess egen känsla – glädjen) eftersom Hjärtat genom Shen samlar i sig
alla kroppens känslor, iakttar dem och KÄNNER dem. Det är Hjärtats Qi som rör på Blodet och det är därför
som känslorna så lätt stör Hjärtat och därmed rubbar cirkulationen av Qi och Blod i kroppen.
Man talar inom TKM om de sju känslorna: ilska, glädje, grubbel, sorg, ledsamhet, rädsla och ryckningar som då de är för starka eller pågår under en för lång tid kan förorsaka sjukdomar.
Känslan och dess inre organ uttrycker sig på följande sätt:







Ilskan får Qi att stiga. Ilskan inverkar på Levern.
Glädje/upprymdhet splittrar Qi. Glädjen inverkar på Hjärtat.
Grubbel får Qi att stagnera. Detta inverkar på Mjälten.
Sorg och ledsamhet försvagar Qi och inverkar på Lungan (och även på Hjärtat).
Rädsla får Qi att sjunka. Rädsla inverkar på Njurarna.
Att bli uppskrämd (ryckningar) gör Qi kaotisk. Detta inverkar på Njurarna och Hjärtat.

En stark häftig känsla och en känsla som varat för länge har samma inverkan: den bryter cirkulationen av
normalt Qi (= Zheng Qi, Vital Qi). Det uppstår en störning som kallas för ”motströmsrörelse” eller rebelliskt
Qi. Detta betyder att Qis rörelse svänger sig mot sin normala rörelse eller att den normala rörelsen blir
överdriven. Störningen inverkar förutom på Qi även på Blodet som rör på Qi och därmed på hela
kommunikationsnätverket.
Då den normala cirkulationen är störd kan inte längre den Qi som frigörs från Zang-organen balanserat nära
kroppens olika delar. Om det uppkommer blockeringar, stagnationer kan dessa förorsaka smärta och hetta
vilket konsumerar vätskor och Blod, och så vidare. Någon del av kroppen kan lida av brist då någon annan
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del igen kan vara i fullhetstillstånd. Zang-organen försvagas. Yin och Yang hamnar i stor obalans. Om
störningen får fortgå utan att man ingriper då kan Qi och Jing avta på ett ödesdigert sätt.

9.2. Levern harmoniserar känslorna
Även känslorna är Qi och rörelse och Leverns viktigaste uppgift är att garantera ett fritt flöde av Qi. Levern
har ju även ansvar för att harmonisera känslorna.
Då Qi har ett fritt flöde, då flöder även känslorna och människan kan leva i nuet och må bra. Då Qi
cirkulerar bra är livsfunktionerna harmoniska och regelbundna och så även människans känsloliv och
beteende.
Levern är människokroppens impulsgivare och drivkraft och sålunda nödvändig för livet. Leverns Qi bör i
normala situationer stiga och om det inte gör det så rubbas balansen inom kroppen och Qi börjar sjunka.
Ilska och vrede är Leverns egen känsla och ilskan kan göra Levern sjuk. Ett enda raseriutbrott kan rubba
hela kroppens inre balans. En långvarig ilska tömmer det som finns nedanom: Njurarna och deras Jing
(essenserna) försvagas och Njurarna kan inte längre tillräckligt bra producera Märg.
I gamla kinesiska texter finns det mycket råd om på vilket sätt man kan behandla olika sorters
vredestillstånd. Om man till exempel utan orsak är sorgsen eller har benägenhet till rädsla eller
raseriutbrott och om det samtidigt finns en tyngdkänsla i Hjärtat och en tomhetskänsla i bröstet då kan
man enligt Jia Yi Jing (skrift från år 300 fKr) och Ling Shu behandla tillståndet på följande sätt:




genom att blöda Lu 9 (yuan-punkten) och Lu 7 (luo-punkten) får man Qi att sjunka, och
genom att blöda Li 6 och Li 7 får man bort Hettan (YangMing-meridian rik på Qi och Blod).
Därefter skall man med nålar stärka Mjälten (punkterna Sp 1 och Sp 4) och Magen (St 36 + St 41)
för att stärka Vätskorna och Jing (essenserna).

På detta sätt stöder man Njurarna vars Jing stärks och sålunda även Hjärtat.
Om man har magsmärta som stiger till Hjärtat och det känns som om Hjärtat skulle vara tilltäppt och om
man har stark vrede inom sig så att det syns i ögonen, då skall man sticka i Lr 2 (nål), som är Eld-punkten
och sålunda effektiv vid att släcka Eld.
Häftig ilska kan behandlas med t.ex. St 36, Ki 1 eller Cv 12. Vid mycket starka raserianfall (med häftiga
uttryck) kan man sticka punkten Cv 14 – som är Hjärtats Mu-punkt.

10. Sammanfattning
Tallbarksdrycken tillverkas av bark och bast av ung tall med tillsats av rent vatten. Basten består av
tallträdets innerbark. I denna innerbark sker distributionen av alla de för tallträdet viktiga föreningar som
uppkommit under fotosyntesprocessen. Dessa föreningar behövs för att garantera tallträdets gynnsamma
tillväxt och vid skapandet av tallbarr och nya årsskott (tallstrunt). Tallbarksdrycken innehåller allt detta.
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Till tallbarksdryckens hälsoeffekter hör bland annat att den förbättrar energitillförseln i kroppen, stärker
blodkärlens väggar, hämmar åderbråck och gör huden mjukare.
Tallbarksdryckens hälsoeffekter kan enligt TKM bland annat förklaras utgående från effekterna av
tallträdets barr, kåda och innerbark.
Tallträdets barr är en aning bittra, varma och går till Mjälte och Hjärta. Barren påstås stärka essenser,
eliminera vind fukt, behandla flaccid bi-syndrom, trauma, ödem och sår av fukt-typ och hjälpa vid insomnia.
Tallträdets kåda (song zhi) är till smaken söt, bitter, kryddig, litet varm och går till Lever och Mjälte. Kådan
lär "lugna de 5 Zang och eliminera hetta. Långvarigt intag gör kroppen lätt och motverkar trötthet". Kåda
påstås eliminera vind, torka fukt, motverka bi-syndrom, fläckvis håravfall hos barn, eliminera var, abscesser,
karbunklar och att producera ny vävnad och stoppa värk. Tallträdets innerbark lär ”stärka energi och
motverka trötthet”.
Mjälten, Hjärtat och Levern är i central roll vid kroppens energitillförsel och bland annat vid motverkandet
av trötthet.
Mjälten är roten till senare himmels Qi och därmed ett centralt organ i matsmältningen och vid bildandet av
Qi (energi) och Blod. Mjälten distribuerar näringens essenser - Jing Wei - överallt i kroppen, till
bindvävnader, stödvävnader och ”köttet” och står därmed för kroppens form och stärkandet av blodkärlens
väggar. Mjältens Qi har en stigande rörelse och en lyftande inverkan och det sägs att Mjälten ”håller de inre
organen på plats”. Om Mjälten är svag så kan det uppstå bland annat åderbråck eller hemorrojder.
Hjärtats Qi håller Blodet i rörelse och med Zong Qis (Bröstets Qis) stöd för den Blodet och Qi vidare i energioch blodkanalernas nätverk överallt i kroppen. Blodet när och fuktar kroppen, huden och håret. Qi och Blod
cirkulerar överallt i kroppen och båda har de en närande funktion. Blodet befuktar därtill alla kroppens
vävnader och inre organ.
Leverns viktigaste uppgift är att upprätthålla ett fritt flöde av Qi och att se till att det inte uppstår några
som helst hinder i kroppen som kan försämra flödet av Qi, Blod och känslor. Ett fritt flöde av Qi garanterar
en god hälsa. Levern lagrar Blodet och reglerar därför hur mycket Blod det vid i fråga varande tidpunkt
behövs ute i kroppen. Då människan vilar återvänder Blodet till Levern och balanserar samt friskar upp
både Levern och hela människan. Då människan är aktiv då bör även Blodet vara i rörelse.
Tallbarksdrycken tillverkas av tallens bark och bast och den hör enligt de fem elementen/rörelserna till
elementet Trä. I sin rörelse befinner sig Trä i expansion, den sprider sig åt alla håll och har mycket kraft i en
uppåtgående riktning.
...
Nu förstår jag varför skogen har en så stark inverkan på mig. Det är ju tallträdets – Leverns – makt som rör
på mig, när mig och lugnar mig, alltså harmoniserar mig och mina känslor. Det är Leverns Hun
(själsaspekten) som i skogen ger näring åt min fantasi och min inspirationsförmåga.
Människan är en del av naturen och man kan inom sig känna naturens kraft då man använder ”Karis
Barrträdsextraktdryck”. En vän till mig har berättat, att redan en dos (1-2 dl) av drycken kan ha en starkt
vitaliserande verkan.
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Man kan även fråga sig, varför en naturprodukt som denna har en så stark inverkan på människan? Är det
för att naturen kanske på detta sätt vill påminna oss om sitt värde, att vi behöver den, att vi är en del av
den och att vi väl bör ta hand om den?

http://www.magneettimedia.com/?p=5816
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