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Introduktion till de fyra 
elementen 
 
Inspired Life kurser hjälper oss att integrera de fyra 
elementen i våra kroppar, vatten, jord, luft och eld. När vi 
integrerar alla fyra elementen i vårt medvetande, skapar det 
en helhet och balans som syns i vår personliga utstrålning 
och i vårt samarbete med andra människor, både privat och 
i yrkeslivet.  

Inspired Life kurser genomförs i nära samarbete med 
naturen, vi gör övningar för att låta de fyra elementen 
integreras i vår innersta kärna och på så sätt leva vår vision 
full ut. 

Historiskt sett så har vi levt i nära samklang med naturen 
och dess element. Numera är vi många gånger frånkopplade 
från naturen och elementens krafter. Vi lever i välordnade 
samhällen och blir på det sättet också mer sårbara. 

 

Någonstans inom oss vet vi att vi behöver kontakten med 
elementen för att känna oss genuint trygga. När vi 
återkopplar till elementens krafter kommer vi nära oss 
själva och kan hitta en lösning för ett mer hållbart liv många 
generationer framåt.  

 

 

 



 

 

 
Elementet Vatten 
Vatten representerar ditt 
personliga flöde i livet samt 
din förmåga att behålla 
balansen i olika situationer 
 

Vattnets element symboliserar det livgivande regnet, det är mystiskt och 
gåtfullt.  När vattenelementet är i balans är sinnet starkt och vi har kontakt 
med vår vilja.  

 

Vatten kopplas samman med:  

vinter, hjärna, salt och ålderdom. 

 
Egenskaper:  

mottaglighet, känslighet, visdom, liv. 

 

 
En övning i vattnets tecken;  
 

När du duschar så duscha medvetet, känn vattnets renande energi mot din 
kropp. Vi består av 80% vatten och våra kroppar resonerar med universums 
vatten. Du kan välja att släppa taget om känslor och låta vattnet rena ditt 
sinne från gamla intryck. 



 

 

 

Elementet Jord  
Jord representerar din 
personliga utstrålning samt 
din fysiska miljö i vardagen.   
 

 
Jordens element är ofta starkt förknippat med människans ursprung, moder 
jord, som vi alla härstammar från.  

När jordelementet är i balans är vi harmoniska och har lätt att koncentrera 
oss, tänka och minnas. 

 

Jord kopplas samman med:  

höst, mjälte och vuxenhet.  

 
Egenskaper:  

fasthet, praktiskhet, ansvarsfullhet, stabilitet, kraft  

och praktisk läggning. 

 
 
En övning i jordens tecken;  
 

Att jorda sig på ett enkelt sätt kan vara att gå barfota i gräset en sommardag 
och att krama ett träd mitt i vintern.  

Lägg märke till värmen eller kylan som strålar tillbaka till din kropp från 
jorden och trädet. 



 

 

Elementet Luft  
Luft representerar dina                           
visioner, insikter, inspiration                         
och kreativitet. 

 

 

När luftelementet är i balans så kommunicerar vi  

från hjärtat, vi ser klart våra visioner och accepterar  

vår omgivning fullt ut. 
 

 

Luft kopplas samman med:  

vår, barndom, himmel, syn . lukt, ljud, kaos och hjärta. 

  
Egenskaper:   

diplomati, kommunikation, intellekt,  kreativitet och visioner 

 

 

 

 

 
En övning i luftens tecken;  
 

Lyssna medvetet när du kommunicerar, lyssna bortom orden, ta in med 
hjärtat.  

Ta en hel dag där du har som intention att inte döma någon eller något, var 
observant och kärleksfull. Notera när du faller in i gamla vanor och fyll då på 
med luftens helande energi genom att andas medvetet några gånger. 



 

 

Elementet Eld 
Eld representerar din                              
personliga drivkraft och                                  
inre eld. 

 

 

 

Elden har ofta setts som mänsklighetens vägledare. Eldens natur är energisk, 
passionerad och ibland nyckfull.  

 

 
Eld kopplas samman med:  

sommar, mage och ungdomlighet. 
 

Egenskaper:  

passion, eldighet, entusiasm, energi,  

spontanitet, vilja och kraft. 

 

 

 

En övning i eldens tecken;  
 

Tänk på något du vill förändra och släppa taget om.  

Skriv ned detta på ett papper, tänd ett ljus och låt pappret brinna upp i eldens 
låga. Du ger det som en gåva till eldens transformerande kraft som bidrar till 
att dina önskningar förverkligas. 
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Kurs & vandringsresor för kropp och själ 
 
 

 
 
 
 
Vill du få ut mer av din livsresa?   
Kontakta oss! 
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