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POLETJE RAZPLAMTI 
ENERGIJO OGNJA  
IN ZAŽARI SRCE 

Piše: Sergeja P. Traven

Srce je gospodar ali cesar telesa, 
center, ki usmerja energijo po 

vsem organizmu. Usmerja delo
vanje krvnih žil in deluje kot 

povezovalec vseh vi dikov telesa, 
vključno z osebnostjo.

POLETJE  je čas sonca in dež
ja. Nebeška energija se spušča in zemeljska 
se dviguje. Ko se ti dve energiji pomešata, 
govorimo o spoju med Nebom in Zemljo. 
Govorimo o zorenju. Ogenj je element po
letja. 

Kitajska tradicionalna medicina označuje 
njegov začetek s 5. majem in konec s 7. av-
gustom. Ognjena moč sonca daje svetlobo in 
toploto našemu planetu in vsem bitjem na 
njem. Poleti imamo največ sončne svetlobe, ki 
je za človeka tako blagodejna in zdravilna. Pri 
nas označujemo začetek poletja z 21. junijem, 
na poletni solsticij, ko je dan najdaljši. Energija 
poletja ima svetlo, prodorno energijo moči, ki 
žlahtno osvetli in navdihne naše celostno bitje 
in vse, še tako skrite notranje globine.

Poletje je tista doba leta, ko prevladuje naj-
močnejša energija jang; je čas za praznovanje 
življenja, čas za ljubezen, čas za razvijanje kre-
ativnosti, čas zorenja. Pogled na poletno naravo 
je poln življenja, zorenja in dozorevanja vseh 
živobarvnih cvetlic, sadežev in zelenjave. Tako 
kot narava oživimo tudi ljudje, se družimo, 
zabavamo, potujemo, uživamo v toplini in 
obilju poletja. Poletje je čas obilja, pravi praznik 
življenja, čas, da sledimo svojemu srcu, najmoč-
nejši energiji ognja, ki nas poganja, ohranja žive, 
nas odpira navzven in širi ljubezen. Ljubezen 
kot najmočnejše gorivo življenja. Poletni ogenj, 
energija sonca in srca, podžiga odnose in nego-
vanje le-teh, zato je to čas aktivnega druženja s 
prijatelji in družino. 

V poletnem času je bistveno, da smo srečni 
in sproščeni, da se izogibamo jezi in ne gojimo 
zamer, tako lahko energija svobodno teče.

S primerno fizično aktivnostjo na zraku pre - 
prečujemo zapiranje por kože in omogočamo 
dober pretok življenjske energije, kar dolgoroč-
no  pomaga, da se bomo v jeseni izognili 
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boleznim. Težave, ki med poletjem poškodujejo sr ce,  
se pokažejo šele jeseni. Pomembno je vstajati zgodaj 
zjutraj, kljub temu da gremo ponavadi poleti pozneje 
spat. Energija jutra in vzhajajočega sonca ima še pose-
bej poleti izjemno moč. Prepustimo se energiji Neba 
in Zemlje, da nas negujeta in napolnita naše baterije, 
ki so se izpraznile v času minule zime in pomladi. 
Uravnovesimo energijo med večjim števi lom družab-
nih dogodkov in časom zase za svojo regeneracijo 
preko tišine in meditacije.

SRCE JE ELEMENT OGNJA, KI 
OSVETLJUJE NAŠE NOTRANJE BITJE 
Energija ognja je v telesu povezana s srcem (jin) 

in tankim črevesom (jang) ter srčno-žilnim siste-
mom. Srce je gospodar ali cesar telesa, center, ki 
usmerja energijo po vsem organizmu. Usmerja delo - 
vanje krvnih žil in deluje kot povezovalec vseh 
vi dikov telesa, vključno z osebnostjo. Ko se ener-
gija srca dvigne v možgane, tam deluje kot um. 
Kadar se spusti nižje do organov, deluje kot center 
uravnovešanja v telesu. Tanko črevo je srcu t. i. 
parni organ, katerega naloga je sprejemanje in 
nadaljevanje pre bavljanja hranil iz želodca.

Koristi pravilnega, uravnoteženega delovanja dru - 
žine organov ognja (srce, tanko črevo, trojni grelec 
in srčno-žilni sistem) so umirjen um, dober spomin, 
jasna čutila, miren in krepčilen spanec ter sijoča 
polt.  Srce je torej preko elementa ognja povezano s 
tremi drugimi organi: osrčnikom, tankim črevesom 
in trojnim grelcem. 

OSRČNIK je v zahodni medicini razumljen kot 
vrečka, ki obdaja in varuje srce, v kitajski medicini 
pa je tisti, ki srcu-cesarju omogoča smeh, ki rojeva 
veselje. Osrčnik je membrana, ki podmazuje in ščiti 
srce ter predstavlja vhod do srca in vstop pozitivne 
energije, s čimer preprečuje vnos negativnih energij 
v svetišče znotraj srca.

TANKO ČREVO je za zahodno medicino or-
gan, ki podpira prebavo/razkrajanje, asimilacijo in 
izločanje. Po razlagi kitajske medicine pa tanko črevo 
»ločuje čisto od nečistega« na dveh ravneh: fizično 

ločuje hranila iz hrane in pijače ter izloča odpadke, 
energijsko prebavlja pozitivno energijo dnev nih 
interakcij z drugimi ljudmi (»hrano za dušo«) in iz 
naše zavesti izloča negativno energijo (kar za nas ni 
prebavljivo), kar občutimo kot neprijetne občutke pri 
srcu, ki nas osebnostno utesnjujejo, nam povzročajo 
stres in nelagodje ter občutek neprimernosti.

TROJNI GRELEC v zahodni medicini ni ob-
ravnavan, medtem ko je po kitajski medicini edini 
organ brez strukture oz. fizične oblike. Njegovo 
delovanje je izjemnega pomena za zdravje in dobro 
počutje, ker ureja termoregulacijo, torej skrbi za 
uravnavanje ogrevanja in ohlajanja telesa. 

SRCE JE KOT VEČNA ISKRA 
POZITIVNE ENERGIJE, KI 
POGANJA ŽIVLJENJE

• Barva, ki simbolizira srčno energijo, je rdeča. Vse, 
kar je rdeče – od hrane do oblačil – ugodno vpli - 
va na srce. Rdeča barva in poletje imata energijo 
ognja, takšna je tudi energija sonca ob vzhodih in 
zahodih. Jutranji obred vdihavanja energije sonč-
nega vzhoda so prakticirali tudi Indijanci, njegov 
izvor pa sega še mnogo dlje v zgodovino člo veka.

• Čustvo, ki izraža zdravo uravnovešeno energijo 
srca, je veselje. Izčrpana srčna energija pomeni 
otopelost in pomanjkanje veselja do življenja. 
Presežek ognjene energije pa se izraža z nemirom 
kot stanjem prekomerne vzdražljivosti. 

MEDITACIJA VSRKAVANJA 
SONCA KOT ZDRAVILNA 
TEHNIKA IN SPROŠČANJE

Enostavno se uležemo ali smo v polležečem 
po ložaju. Zapremo oči, najdemo udoben položaj, 
noge so malo narazen in svojo pozornost prenesemo 
na dihanje … trebušno dihanje … ob vdihu se 
telo rahlo razširi, od izdihu rahlo usahne … Roke 
damo lahko na trebuh, da spremljamo valovanje 
trebušnega dihanja. Potem v področju popka vi
zualiziramo veliko rumeno zlato bleščeče sonce in 
vdihujemo njegovo energijo, ki obnavlja vse celice, 
vse organe, žleze, hormone … 

Če imamo konkretno (fizično ali čustveno) te
žavo, skozi problematični del telesa ali čustvo izpira
mo to negativno, zastalo energijo. In vedno si ob tem 
rečemo, da se ves proces dogaja v naše naj viš je dobro. 

Sonce lahko privabljamo samo s pozitivno ener  
gijo, z optimizmom, zato močno priporočam na
smeh na obrazu, tudi če je malo narejen. Če že 
samo malo dvignemo ustne kotičke, je to blagodej
no za naše hormone v vsem žleznem sistemu.

• Zvok, ki ga povezujemo s srcem, je smeh. 
• Zdravilni zvok za srce je »haaaa«. 
• Daoisti in tradicionalna kitajska medicina srcu 

pripisujejo odgovornost za čustvene in duhovne 
sfere. Legendarni Rumeni cesar je zapisal: »Srce 
je najbolj suveren notranji organ in predstavlja 
zavest o lastnem bitju. Odgovoren je za inteli-
genco, modrost in naše duhovne preobrazbe.«  

• Čas v dnevu, ki pripada srcu, je med 11. in 13. 
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