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Följande är det bästa jag lärt mig om att karaktärisera hästar. Du kommer att ha stor 

nytta av att veta vilken typ/element din häst tillhör och hur du håller din häst i balans 

mentalt, emotionellt och fysiskt. 

När du leder din häst ut till hagen på tidiga morgonen, är din häst den som är först 
till grinden och drar i grimskaftet, otålig att ha sin ”morgonbockning” efter att ha 
stått inne hela natten? 

Eller den som trycker sin kropp genom grinden och omedelbart börjar beta och 
ignorerar den tredje? 

Eller den häst som lekfullt nyper den förra, ivrig för nya upptåg? 

Eller den som väntar tyst på sin tur uppslukad i sina egna tankar? 

Eller den sista hästen som rör sig långsamt men är medveten om flockens varje 
rörelse och leder den med lugn auktoritet? 

För tusentals år sedan, fann CCM utövare att kroppens energi regelbundet går 
igenom fem olika naturliga faser, som ofta kallas de fem elementen. De såg hur varje 
element påverkade kroppens organfunktioner, känslomässig stabilitet och kroppens 
hälsa. När en patients Fem Element var hälsosamma och balanserade, lyste han 
med vitalitet; när de var svaga eller obalanserade, utvecklade han beteendemässiga 
problem och fysiska krämpor. Dessa tidiga utövare utvecklade ett helt system för 
bedömning och behandling baserad på de fem elementen. 

Denna modell har praktiserats och förfinats under århundraden och är mycket 
effektivt för dagens djur, inklusive hästar. Genom att tillämpa grunderna i Five 
Element-teorin, kan du lindra vanliga akuta hälsokrav som hälta eller kolik. Du 
kan också förbättra långvariga problem, från kronisk hosta och hudproblem till farlig 
aggression och försvagande rädsla. 

Flera hästmänniskor/tränare karaktäriserar hästar på olika sätt men kan vara svårt 

att använda och kanske inte är så effektivt. Med de här FEM ELEMENTEN kan vi 

lättare förstå just den individuella hästen och hjälpa den må bra och hålla sig frisk. 

Varje häst förkroppsligar vanliga fysiska och beteendemässiga egenskaper hos de fem 

elementen i klassisk kinesisk medicin (CCM). Genom att förstå hur Fem Element-

mönstren relaterar till din häst, kan du lära dig att hålla din häst frisk och glad på en 

djup, varaktig nivå. Vi kan också komplettera det med att lära oss akupressur genom 

enkel beröring för att föra hälsa och lycka till våra hästar. Här beskriver jag de fem 

olika hästelementen baserat på Susan Tenneys erfarenhet, en internationell lärare, 

författare och utövare av Shiatsu och Five Element Acupressure för djur. Hon 

beskriver de Fem Elementen i Classical Chinese Medicine och hur man utläser 

vilket element ens häst (eller hund) tillhör. Elementen är ELD, JORD, VATTEN, 

TRÄ och METALL. http://www.elementalacupressure.com/ 
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TRÄ-HÄSTEN 

Dynamisk, dominant, atletisk 

Organ: Lever 

En häst som är benägen till aggressiv otålighet 
speciellt under våren, och för senskada och 
ögonirritation kan vara en Trähäst.  Om du har en 
Trähäst, se till att du är medveten om att när den 
kommer ur balans gällande hälsan, är levern det 
organ som blir drabbad oftast. Detta kan orsaka 
muskulösa skelettproblem (stelhet som de aldrig 
verkar arbeta bort) samt kroniska hovproblem 
(dålig hovkvalitet och hovbölder). Dessutom kan 
deras beteendedrag bli mycket svårt att hantera 
med denna fysiska obalans. De gynnas av örter, 
akupressur och livsstilsförändringar som 
balanserar träelementet. Lär dig att hålla senor och 
ögon friska och hålla vredesutbrott i schack. 

 

Egenskaper: 

Trähästen är som en kraftfull hingst full av energi. Denna häst har ofta hög rank i 
flocken och är ofta ledaren när den släpps ut. Den trivs med rörelse och blir argsint, 
otålig och irriterad när den begränsas eller tillsagd vad den ska göra. Denna häst kan 
vara utmanande och du måste vara säker på dig själv som den är på sig själv. Hans 
styrka är en dynamisk sportighet och en kraftfull ledarskapsförmåga. När denna kraft 
kanaliseras i rörelse, genom rigorös träning eller tävling, lyser Trähästen med 
vitalitet. Den tenderar att vara klar i huvudet, särskilt i en kris, även om många Trä-
hästar lätt blir skrämda i skogen eftersom de alltid håller sig alerta och medvetna. 

Denna häst är mer villig att kompromissa än de andra elementen, men gillar 
fortfarande oberoende och att vara ledare för flocken. När du väl hittat denna 
hästs disciplin, är det sannolikt att den uppfyller sina förpliktelser mer än dess andra 
flyktigare hästelement. 

 

Beteende: 

Trähästen är förkroppsligandet av talesättet: "Om du måste kämpa, har du redan 
förlorat”. Under press är Trähästar mer benägna att slå tillbaka än att ta till flykt i 
panik. De testar sin människa dagligen och till och med varje timma för att se vem 
som är ledaren. De kräver tydliga, fasta gränser och fast ledning om de skall 
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respektera mänsklig auktoritet. Inkonsekventa regler underminerar Trähästens 
respekt för sin ägare och leder till maktkamp. Förväxla inte ”fast” som en ursäkt för 
att bli tyrannisk mot dessa hästar. De skyggar inte från en kamp och kan bli farligt 
aggressiva när de hanteras hårt. Vad många hästägare till Träindivider inte inser är 
att hästar med detta temperament inte testar dem eftersom de vill vara översittare, 
utan de vill bara veta om du kommer att ta på dig rollen som ledare. Om en Trähäst 
finner dig opassande som ledare kommer den ta ledarpositionen själv. För att 
förtjäna Trähästens respekt som ledare, håll dig tydlig, konsekvent, fast och framför 
allt närvarande. När du upprättar en stabil, konsekvent hierarki, kommer du att se 
hästen andas en suck av lättnad. Din Trähäst kan fortfarande testa dig regelbundet 
för att se till att du kommer att leda, men den kommer att bli en trogen anhängare, en 
fredlig krigare i stället för en skeptisk (och aggressiv) underhuggare. Håll dig 
ståndaktig och tydlig och det kommer att bli lättare. 

 

Passar till: 

Trähästar utgör en stor partner i rigorösa idrottsgrenar som kapplöpning, fälttävlan 
eller distans. 

 

Utbildning: 

Att utbilda denna häst är lätt när du upprättar en hierarki med tydliga gränser. Den 
är en ivrig elev och lär sig snabbt så undvik upprepningar. Dess otåliga natur kommer 
att bli frustrerad av långsamma, metodiska lektionsplaner. Håll det intressant, 
varierat och överväg att integrera lite utmaningar i lektionen för att göra smidiga 
framsteg. För lyckad träning bör kommas ihåg att Trähästen kan behöva bocka av sig, 
eller springa av sig innan du börjar. Hedra behovet av rörelse så blir lektionen 
roligare och räddar dig från att börja dagen med en kamp. Du kommer att ha en 
tydlig, villig, uppmärksam häst i dina händer i stället för en bomb som väntar på att 
gå av. Eftersom hästen är otålig att komma igång bör du hålla skötseln före ridning 
eller träning till grunderna och spara längre skötsel till efteråt då hästen kan njuta 
efter ett bra träningspass. Då är det god idé för stretching, massage och akupressur. 

 

Fysisk hälsa: 

På en fysisk nivå, är det viktigaste för Trähästens hälsa massor av rörelse och för 
hästar innebär det utevistelse. Många tävlingshästar hålls i små boxar och detta 
påverkar Trähästen djupt. Om du inte kan ordna tillräckligt med utevistelse, särskilt 
under regniga månader, se till att schemalägga regelbundna sessioner av fri rörlighet, 
inklusive i Liberty utan ryttare. Hoppar du över detta får du betala för det med en 
överaktiv och otålig häst. 



Denna häst är ofta atletiskt begåvad, men det finns fortfarande svagheter som 
behöver stöd. Den kan ha övergripande muskelspänningar, senskador, 
ögonsjukdomar eller dålig hovkvalitet. Att hålla träelementet balanserad 
rekommenderas eftersom trädjur inte utgör de bästa patienterna på grund av deras 
otålighet och känslighet för fysiskt obehag och instängdhet. Trähästar är också 
benägna att få huvudskador och de har ofta dålig hovtillväxt, spruckna och flagnande 
hovar eller andra hovproblem. De är ofta svåra kandidater för barfotagång. För att 
det ska vara möjligt behövs extra åtgärder som kosttillskott, örter, akupressur m.m. 

Ston av detta element kan visa mycket svåra beteenden och kan behöva hjälp att 
hållas stabila med hormonbehandling som kan hjälpa till att förändra 
beteendesymtom, men kommer inte att fastställa orsaken till problemet - en 
överaktiv Trähäst. I själva verket, i stället för att läka problemet, kan 
hormonbehandlingar faktiskt förvärra obalans i en Trä- häst. Genom akupunktur 
eller akupressur och örter kan man forma ett program för att jämna ut obalansen. 

 

Ålderdom: 

Denna häst behöver fortfarande stöd i sitt åldrande för att hålla sig frisk. Den kan lätt 
bli grining och behöva extra akupunktur för att åldras graciöst. Hästen kommer också 
behålla de fysiska sårbarheterna så var uppmärksam. Pension kan vara svårt för 
denna häst och den gör ofta uppror mot begränsningarna som en åldrande kropp ger, 
på grund av dess sinne som fortfarande är redo för aktion. Håll den upptagen med 
lätt arbete så att den känner sig engagerad och användbar. Träindividen ogillar 
tristess. Mycket utevistelse är den viktigaste hälsoåtgärden som du kan ge. 

 

SAMMANFATTNING 

 

Emotionell Karaktär 

 

Emotionella styrkor: Ledarskap, klarhet under press, strategiska beslut 

Stressad av: Inskränkningar, högdraget ledarskap, svag ledning, inkonsekventa 
regler och gränser, repetitivt arbete, brist på fysiska utmaningar, sentimentalitet, 
långsamma aktiviteter, pension 

Balanserad av: Fasta konsekventa gränser, tydligt och kompetent ledarskap, 
utmanande fysiskt arbete, omväxlande arbete, mild vänlighet 



Sårbar för: Överansträngning, kämpar först, frågar senare, pressad för hårt, 
överansträngning särskilt i tävling 

Svarar på stress med: Aggression, otålighet, frustration, ilska, krafsande, 
sparkande, bitande, bakåtlagda öron, testar ägaren/ryttaren, med våld, explosion 

Lärstil: Drar fördel av utmaningar, tävling, mycket rörelse och/eller högt 
arbetstempo, variation i lektionen 

Tips för framgång: Var NÄRVARANDE och led denna häst genom att vara fast 
och vänlig vid alla tidpunkter 

 

Fysisk karaktär 

 

Favoritsporter: Kapplöpning, hoppning, barrel racing, distans, något som är 
kraftfullt och utmanande 

Vanliga hälsoproblem: Senor och ligamentskador, muskelömhet och stelhet, 
hovproblem, ögonsjukdomar, nacke- och halsspänning, smärta i höft eller has, 
högersidiga problem, värmecykels aggression i ston, vårkrämpor, "hingstbeteende” - 
även i kastrerade hästar 

Tips för välbefinnande: Regelbunden massage för muskelspänningar, stretching 
för senor och muskler, ordentlig uppvärmning och nervärmning, så mycket 
utevistelse som möjligt, utmärkt hovvård, avgiftningsprogram på våren, örter, 
akupressur och akupunktur för att hålla energin balanserad och flödande, massage 
och akupressur efter att ha arbetat - inte före. 

Trähästen är den häst som oftast missuppfattas och på grund av sina 
ledaregenskaper är svår att hantera. Den riskerar därmed sorgligt nog att ofta 
utsättas för våld och aggression för att undertrycka dess natur och få den att ge 
upp för människans vilja.  

Trähästar är inte för alla människor eftersom de kräver en viss person att kliva upp 
till utmaningen av att vara deras person och ledare. Trähästen är som en VD med 
eget bolag. Varje människa de stöter på omedvetet (eller medvetet i vissa fall) 
lämnar in sitt CV för att vara den person som passar för jobbet. Trähästen (VD:n) 
synar dig och säger att du är lämplig till att hämta hans kaffe men absolut inte att 
vara ansvarig eller ens Vice VD (vice ordförande) för hans bolag. Så, det är bäst att 
du har ett mycket bra CV om du ens vill vara andrepilot med en Trähäst. De är 
hästar som ofta misshandlas på grund av deras starka åsikter. Problemet är att de 
inte tar misshandel vilket ofta utsätter dem för mycket hård träning, eftersom de 



kommer att slå tillbaka och inte fogar sig till dominans och dominerande 
träningsmetoder. 

Det betyder inte att du kan vara en mes med en Trähäst eftersom den kommer att 
köra över dig om du är det. Trähästar letar efter balans och rättvisa i deras 
utbildning och en person som är en formidabel matchning för dem och värdig deras 
insatser i arbetet. De sörjer inte dårar och överlistar definitivt en massa 
människor. De är en bra utmaning för någon som är en jordad och tydlig person 
som kan övertyga Trähästar om att din idé är lika bra, om inte bättre än deras. När 
du har visat dig värdig din Trähäst, kommer den att arbeta hårt och gärna för dig 
som om den har bedömt dig värdig dess insatser. 

Trähästar behöver olika örter för att hålla mage och hovar i god kondition. 
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ELD-HÄSTEN 

Karismatisk, social, känslig 

Organ: Hjärta 

En häst som är benägen till nervositet och 
strålbenshälta i frambenen kan vara en Eld-
häst. Den älskar uppmärksamhet och att visa 
upp sig. Den är också mycket känslig, 
reaktiv, blir lätt distraherad och har en hel 
del energi (HET). Den hatar att vara 
begränsad och finner destruktiva saker att 
göra för att frigöra uppdämd energi om den 
inte använder det produktivt. Eldhästar är 
otroligt lättlärda och när de lär sig något 
behåller de det för alltid. De gynnas av örter, 
akupressur och livsstilsförändringar som 
balanserar eldelementet. Lär dig att hålla 
cirkulationssystemet och bogen hälsosam 
och håll dess ängslan i schack. 

 

Egenskaper: 

En Eldhäst är som en karismatisk kastanjearab med stjärnkvalitet i strålglansen av en 
beundrande publik i en halterklass. Med spetsade öron glider den fram med stil och 
briljans. Segern är självklar. Denna häst är en Eldhäst. Eldhästen är karismatisk och 
strålande, ofta med huvudet högt och flygande svans - full av prålig stil men kan 
också utstråla lugn charm som lyser med innerlig kärlek. Genom att förstå hur man 
håller Eldelementet balanserad, kan vi hålla den glad och glödande. 

Eldhästen leds mestadels av sitt hjärta och sina passioner. Det är den vildaste och 
mest flyktiga av hästar. Eldhästen är exceptionellt intelligent och har en lysande 
personlighet. Dock gör dess flyktiga natur den mycket distraherad och inkonsekvent i 
sina handlingar. Det är svårt för den att fokusera på något om det inte ger ständiga 
utmaningar och stimulans. 

 

Beteende: 

Eldhästens främsta motivation är sammankoppling via relation. Den vill vara 
tillsammans med andra hela tiden och ogillar isolering. Den söker fysisk och 
känslomässig kontakt och frodas av uppmärksamhet. Den älskar massage och gos och 
nosar tillgivet. Eldhästen är en bra partner och vän och när den är balanserad, har 
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den en varm och kärleksfull natur. Den älskar att göra roliga och spännande 
aktiviteter med sin ägare. När den är ur balans, är den känslomässigt reaktiv och 
söker uppmärksamhet genom dramatiskt beteende. Obalanser utlöser också olämplig 
sammankoppling – den binder snabbt till andra djur, vilket skapar ett drama varje 
gång hästen skiljs från sin nya vän. 

Eldhästar, när de är ur balans, kan bli mycket reaktiva, frysa i kropp och själ, skygga 
och kan inte fokusera eller vara lugna och avslappnade. Utmaningar med Eldhästen 
uppstår när den är överstimulerad, särskilt i nya situationer. Den är känslomässigt 
och fysiskt känslig och i en kaotisk omgivning överbelastas sinnena och gör den 
nervös, stressad och ojordad. Nyckeln till lycka med denna häst är att vara jordad. 
Även i en rolig situation som en ridtur med flera andra hästar, kan Eldhästen bli 
flyktbenägen om ryttaren inte håller sig lugn och ger stadig uppmärksamhet. Strax 
innan Eldhästen drar iväg ser du en hög huvudhållning, en kollapsad rygg och snabba 
rörelser - tecken på ett sinne så aktivt att hästen glömt att den har fyra hovar på 
marken. Lär dig att känna igen dessa tecken. Stig åt sidan och spendera lite tid åt att 
återansluta så att den kan bli jordad genom din närvaro. 

För att lugna denna häst kan du använda beröring, helande essenser som Rescue 
Remedy och tala lugnande så att den andas djupt och kommer tillbaka till sin kropp. 
Att undvika "diva dramer” tillåter er båda att njuta av er tid tillsammans. Många Eld-
hästägare använder några droppar Rescue Remedy i hästens vatten regelbundet! 

 

Passar till: 

Eldhästar utgör en stor partner i fritidsridning, pleasure/halter-klasser eller distans. 

 

Utbildning: 

Eldhästar är roliga att träna. De lär sig lätt och gläds av variation. Innan du börjar bör 
du dock försäkra dig om att hästen är lugn och jordad för ett lugnt sinne förbättrar 
fokus och gör den mottaglig för din lektion. Under arbete behöver Eldhästen 
känslomässig sammankoppling och stöd. Beröm den generöst när den gör även små 
saker väl. Titta efter tecken på överstimulering. Tecken på att Eldhästen är mentalt 
utmattad är att den rör sig snabbt med högt huvud, är distraherad och tappar 
koordinationen genom att snubbla. Ta en paus och förstå också att den kan vara 
skygg och glömma saker och behöver översyn. Håll lektionen varierad och intressant, 
så att du håller dess uppmärksamhet. Dessa åtgärder ökar hästens önskan att arbeta 
och gör dina sessioner framgångsrika. 

 

 



Fysisk hälsa: 

På en fysisk nivå kan Eldhästen ha frambensproblem som strålbenshälta. Den kan 
också uppleva spänningar i nacken (från en hög huvudhållning), ryggproblem (från 
en komprimerad rygg), problem i bogleder, bogmuskler eller vid sadelgjordsområdet. 
Eldhästar kan vara känsliga för värme, då de kan få värmeslag av ansträngning i 
varmt väder. De är benägna för nervös mage, stresskolik, aptitlöshet och även magsår 
av nervös stress. Den kan också ha hovbölder (särskilt i framhoven) och irriterade 
utslag. Alla dessa symtom är bättre när Eldhästens sinne är avspänt. Använd fem 
Elementmetoden för att hålla hästen glad inklusive massor av tid tillsammans och 
akupressur på eldpunkter. 

 

SAMMANFATTNING 

  

Emotionell Karaktär 

                                                                                                                          

Emotionella styrkor: Älskvärd, social, glad, trevlig, intim 

Stressad av: Överstimulering, kaotiska eller livliga miljöer, nya saker, separation 
från sammankopplade djur eller människor, vara ensam eller inte få stöd, 
upphetsning 

Balanserad av: Känslomässigt stöd, uppmärksamhet, beröring och/eller massage, 
lugna omgivningar, en lugn jordad kompis (människa eller djur), vägledning från en 
ledare (människa eller djur), lugnande essenser som Bachs Rescue Remedy 

Sårbar för: Drama, nervositet, ångest, överupphetsning, distraktion, hysteri 

Svarar på stress med: Flykt, rör sig för mycket eller för snabbt, högt huvud med 
tappad rygg, minskad kroppsmedvetenhet, brist på jordning, söker konstant 
uppmärksamhet 

Lärstil: Drar fördel av känslomässigt band under lektionen - lär sig bäst när den 
känner sig älskad, variation i undervisningen, gränser (fysiska och känslomässiga), 
upprepning (kan vara glömsk om skygg eller distraherad), en lugn inlärningsmiljö 

Tips för framgång: Håll dig JORDAD - led denna häst till känslomässigt lugn och 
balans genom dig själv som förebild 

 



Fysisk karaktär 

  

Favoritsporter: Allt med sin människovän och sina djurvänner, uteritter eller 
promenader till nya platser, uthållighet (många arabiska hästar utmärker sig i 
uthållighet och många araber uppvisar Eld-kvaliteter), halterklasser 

Vanliga sjukdomar: Beteendestörningar, senskador i framben, bogproblem, 
strålbenshälta, feber, inflammation, infektion, svettningar, hovbölder i framhovar, 
hormonella problem, hjärtsjukdomar, hudutslag, halsspänning och svag eller svankig 
rygg, okoordinerade rörelser och dålig kroppsmedvetenhet 

Tips för välbefinnande: Led denna häst mot känslomässig balans och god hälsa 
följer naturligt. Övervaka värme i kroppen och miljön, överansträng inte i varmt 
väder 

Alltför ofta är människor rädda för sina Eldhästar och försöker "släcka elden" så 
att säga. De skräms av vad den behöver för att känna sig balanserad och glad. En 
Eldhäst kan bränna dig om du inte är försiktig. Eldhästar hör ihop med mycket 
jordade personer som kan njuta av allt som en Eldhäst är i dess balanserade och 
inte så balanserade stunder. I sina balanserade ögonblick, ger Eldhästar allt de har 
när de älskar och litar på dig. Gläds över din Eldhäst, håll dig inom säker 
bekvämlighetszon och känn dig inte överväldigad av "hettan". 

Eldhästen behöver hjälp med att lära sig släcka elden då och då och svalna av och 
bromsa ner, annars kan den bränna ut sig själv och andra. Eldhästar behöver 
kompletterande tillskott av Magnesium (som tydligen Eldhästar har extra brist på) 
samt andra örter för att föra hästen tillbaks i balans. 
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JORD-HÄSTEN 

Pålitlig, långsam, tålmodig 

Organ: Mjälte 

En häst som är stadig som ett berg och 
benägen att få matsmältningsproblem och 
andningsproblem kan vara en Jordhäst. 
Du behöver mycket tålamod med 
Jordhästen– lika mycket som din 
Jordhäst ger en nybörjarryttare. 
Jordhästen är trotjänaren som tålmodigt 
bär runt unga ryttare på ryggen i 
skolringen medan dessa lär sig ridningens 
grunder. Jordhästar är vänliga och långsamma, vilket ger en säker och stabil ritt. Inte 
alla Jordhästar är lätta att hantera, men vid sitt bästa, är de pålitliga och generösa. 
Med en stor rund mage fylld med godsaker från tacksamma studenter, är Jordhästen 
värd sin vikt i guld. Hjälp din stadiga Jordhäst hålla sig frisk. Lär dig att hålla 
matsmältningssystemet hälsosamt och dessa envisa stunder till ett minimum. 
Jordhästar gynnas av örter, akupressur och livsstilsförändringar som balanserar 
Jordelementet. 

 

Egenskaper: 

Medan både Eld- och Jordhästar har vänligt temperament, är Jordhästen en enklare 
karaktär. Lättsam och i princip bara en "bra häst”. Jordhästar tycker om sällskap och 
kontakt men är inte lika beroende av uppmärksamhet som Eldhästar. Jordhästens 
största motivation är bekvämlighet och enkelhet. Den undviker onödig rörelse såvida 
det inte tar den närmare maten. Men eftersom denna häst är en angenäm häst, kan 
den oftast övertalas efter inledande ovilja och åtnjuter utflykter. Och kalla inte denna 
häst lat, den har en imponerande uthållighet när dess motor är igång. Den är inte en 
snabb tänkare och kan ta längre tid än andra för att lära sig. 

 

Beteende: 

Jordhästen är en glad häst och kanske den mest älskvärda av alla. Det jordnära 
elementet gör den mer stabil, mindre impulsiv och den överväger sannolikt alla sidor 
av en situation innan den agerar. Emellertid kan detta också innebära att denna häst 
ofta är obeslutsam och agerar med mycket mindre säkerhet än andra häst- 
motsvarigheter. 
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Jordelementet gör hästen mer försiktig och det är också lättare för den att lugna sig 
och slå sig till ro, uppfylla sina förpliktelser och ta hänsyn till andra. Jordhästens 
inneboende intuitiva natur avslöjar också en mycket mjukare sida med andra som är 
mer altruistisk och känslig. Denna häst är mycket mindre sannolikt att förolämpa än 
hästar av de andra elementen, och ger en mycket mer positiv energi till de människor 
den arbetar med. 

När sadeln är av, är Jordhästen redo att gå tillbaka till sin favoritsysselsättning: vila 
och äta. Den älskar att vila i ett fält av frodig betesmark, men till sin besvikelse, är 
den ofta ”lättfödd”. Eftersom denna häst verkar gå upp i vikt bara genom att titta på 
kraftfoder, är dieten ofta begränsad. Regelbunden motion är nödvändigt för att hålla 
den i trim. Förutom detta är Jordhästar benägna för alla typer av 
matsmältningsproblem, inklusive kolik, diarré, upprörd mage och tandproblem. För 
denna häst, se till att du hittar en skicklig tandläkare och få din häst kontrollerad 
regelbundet - enkel slipning är ofta inte tillräckligt. Många Jordhästar är 
"matfokuserade” och kan visa osedvanlig otålighet och aggression runt matdags. Att 
ständigt ge dem godis kan leda till distraherat och ohanterligt beteende. Använd 
klappar och beröm istället eller så kan det sluta med en häst som nyper och knuffar 
dig kraftfullt med nosen i jackfickan. De kan också utveckla krubbitning om deras 
miljö inte är idealisk för dem. 

 

Passar till: 

Ridskolehäst för nybörjare, terapihäst, turridning, pleasure, distans 

 

Utbildning: 

Regelbundna rutiner och mild förståelse är nyckeln till en lycklig Jordhäst. Rutiner är 
en tröst för den och ger en känsla av trygghet och kompetens. Eftersom denna häst 
inte är en snabb tänkare, tillåter rutiner den att slappna av i bekanta rytmer utan att 
behöva tänka på hovarna. Aktiviteter som kräver långa perioder av snabbt tänkande 
ökar emotionell stress och bör minimeras. Om du planerar att ändra dina rutiner, 
vare sig det är en liten förskjutning (som en ny granne i stallet) eller en stor 
förändring, som ett nytt hem, behöver Jordhästen massor av stöd och tid till att 
anpassa sig. Till exempel, förbered den för förändringen genom att besöka den nya 
platsen för en eftermiddag och förklara att en förändring är nära förestående. Detta 
steg kommer att minska stressen i övergången. Var snäll och förstående och Jord-
hästen kommer tacksamt återgälda det. 

Jordhästen gör sig bäst med korta, tydliga lektioner presenterade i lagom stora bitar 
som lätt kan bemästras. När hästen gör väl ifrån sig, bygg dess förtroende med 
generöst beröm och erkännande. Den goda nyheten är att när denna häst väl har lärt 
sig en lektion, kommer den att hålla den för alltid; minnet är utmärkt. Och förväxla 
inte dess långsammare sinne för brist på intelligens, för Jordhästen kan vara ganska 



smart. Kom bara ihåg att inte pressa den genom att övergöra takten i dina lektioner. 
Om du pressar hästen för fort, kommer den att göra motstånd. Dess prestation blir 
svag och dess rikliga tålamod kommer att förvandlas till en formidabel envishet. Lär 
dig att hedra Jordhästens långsammare takt och du kommer att ha en arbetspartner 
som kommer att ge dig många års trogen kompanjonskap. 

 

Fysisk hälsa: 

På en fysisk nivå, har Jordhästar flera hälsotillstånd som de är utsatta för. De kan 
internalisera stress, vara benägna för parasiter, svamp och hudproblem. Att veta om 
dessa "svaga länkar” kan hjälpa dig att agera snabbt om de uppstår. De omfattar 
andningsproblem, utväxter inklusive vårtor, sarcoids, melanom och cancer eller 
tumörer, ödem, ansamling av vätska i kroppens vävnader inklusive wind 
puffs and stocking up, (ej översatt), svaga eller svankande ryggar (ofta på grund av 
viktökning) och överdriven gasbildning eller dålig andedräkt. Om din häst har någon 
av dessa åkommor, försöka hitta en akupressur- eller akupunkturutövare i ditt 
område för att se om hästen skulle ha nytta av behandlingen. Örter kan också vara 
underbart effektiva för många av dessa tillstånd. 

 

SAMMANFATTNING 

 Emotionell Karaktär 

                                                                                                                                      

Emotionella styrkor: Pålitlig, stabil, stadig, mild, lättsam karaktär, vänlig 

Stressad av: Brist på rutin, människor som förväntar sig mental snabbhet, 
komplicerad begäran, människor som utnyttjar dess förlåtande natur 

Balanserad av: Äkta beröm, beröring, långsamma och jordade aktiviteter, rutiner, 
lugn atmosfär, betestid, bekvämlighet 

Sårbar för: Envishet, oro, brist på förtroende, apati, tröghet, långsamt lärande, att 
gå i gamla hjulspår 

Svarar på stress med: Upphör att integrera upplevelsen, vägran att gå framåt, 
stänger av känslomässigt, vägrar samarbete 

Lärstil: Drar fördel av långsamma metodiska lektioner med massor av beröm som 
lär begreppen i lagom stora bitar, avsluta lektionen tidigt på ett framgångsrikt sätt i 
stället för att gå vidare till något nytt, en lugn inlärningsmiljö 



Tips för framgång: Var TÅLMODIG och stödjande, beröm små steg för att bygga 
bergfast kompetens 

Fysisk karaktär 

Favoritsporter : Något av låg till måttlig ansträngning efter eventuell ovilja under 
uppvärmningen, en stor läromästare speciellt för nybörjare och barn, utmärkt 
terapihäst, bra pleasurehäst, bra turridningshäst - långdistans bra när takten är 
långsam och stadig, inte den bästa hästen för kraftfull och utmanande tävling 

Hälsoproblem: Magtillstånd, diarré, kolik av alla slag, viktproblem, alltför 
matfokuserad, gasbildning, cancer, melanom, vårtor, utväxter av alla slag, wind 
puffs, stocking up ödem av alla slag, andningsproblem, rain rot/ rain scald, thrush, 
svankande rygg från en stor mage, sötsaker, tandvårdsproblem, trögt beteende 

Tips för välbefinnande: Regelbunden måttlig motion, måttlig diet med 
begränsande av sötsaker, utevistelse, regelbundna promenader för att hålla hästen 
aktiv, regelbunden tandvård, "maglyft” för att stärka ryggen 

En Jordhäst passar ihop med en lugn och tålmodig person som kan ta allt i långsam 
takt och är säker i sina beslut för att hjälpa hästens osäkerhet.  Jordhästen är en 
häst med ett hjärta av guld som vill tillfredsställa dig på alla sätt. En otroligt 
behaglig, villig själ. En vänlig, rar häst som värderar partnerskap och alltid ger sitt 
bästa. 

Om du har en Jordhäst njuter du förmodligen av honom eller henne mycket! De är 
även tåliga och om de visar tecken på missnöje, är det oftast ärligt eftersom de 
känner sig ur balans med sin arbetsbelastning eller rutin. Omegafetter som lin och 
Chiafrön är till stor hjälp för Jordhästar. De kan också dra nytta av enzymer som 
finns i hela livsmedel som papaya och ananas. Maskros, Goldenseal och malört kan 
vara bra örter för Jordhästar. 
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METALL-HÄSTEN 

Samlad, Pålitlig, Osocial 

Organ: Lungor 

En reserverad, hårt arbetande häst som är 
benägen att hosta och få hudsjukdomar kan 
vara en Metall-häst. En mycket plikttrogen 
häst som inte är särskilt intresserad av 
mänsklig kontakt. Den tycker om att veta 
vad dess uppgift är och finner sedan 
trygghet i det. Hjälp din hårt arbetande 
Metallhäst att hålla sig frisk. Lär dig att 
hålla andnings- och immunförsvaret 
hälsosamt och håll gnistan i ögat. 
Metallhästar gynnas av örter, akupressur 
och livsstilsförändringar som balanserar Metall- Elementet. 

 

Egenskaper: 

Metallhästen är som en dressyrhäst som utför varje steg korrekt och metodiskt med 
en lugn beslutsamhet. Precis och kontrollerad i sin rörelse, elegant, slank och kraftfull 
som utför sitt arbete väl. Metallhästen delar många egenskaper med Jordhästen. 
Både Jordhästen och Metallhästen är jämna i temperamentet, pålitliga och lugna 
men vad som motiverar dem är helt olika. Den lättsamma Jordhästens största 
ambition är att ha en lat eftermiddag i en grönskande beteshage, medan Metall-
hästen trivs med hårt arbete och mental utmaning och lever inom sina gränser. 
Oavsett om det är en strikt dressyrlektion för en Metall-häst i sina bästa år eller 
uppgiften att föra ungdomar runt ringen för en "pensionerad” äldre, behöver 
Metallhästen ett jobb för att känna sig produktiv och användbar. Medan den är lugn, 
tyst och ordnad på utsidan, är Metallhästen faktiskt mycket känslig och kommer att 
internalisera stress om man inte är försiktig. 

Den är i grunden lugn tills dess rutin störs. Då kan Metallhästen bli ganska ojordad 
och orolig annars är den en klippa. Den gillar rutin. Denna häst internaliserar också 
sin oro tills den inte längre kan, då den visar det på ytan. Annars är den i grunden en 
lugn, mild häst när den är balanserad och nöjd med sin värld. Metallhästen är vänlig 
och varmhjärtad vilket gör den populär hos många människor, men den kan också 
vara envis och orubblig. Om situationen inte ger hästen vad den vill, kan den lätt bli 
uttråkad, omotiverad och frustrerad. 
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Beteende: 

Denna häst trivs i ett lugnt och ordnat hem. I rörelsen i ett stort stall är Metallhästen 
lyckligare i änden av stallraden långt från ingången, eller ännu bättre, någonstans där 
den kan gå ut fritt och få sin privata tid när den behöver det. Stall som har non-stop 
musik på eller konstant aktivitet kan verkligen irritera hästens känsliga känslor. Om 
du spelar musik i stallet när du gör dina sysslor, välj lugnande musik eller låt den gå 
ut till ljudet av naturen. 

Metallhästen är inte en social fjäril. Den är lyckligast i en liten flock med några andra 
hästar som den kan lita på. När den sammankopplar med ett annat djur eller en 
person, blir dess förbindelse djup och varaktig. Känn dig hedrad om du är 
mottagaren av en Metallhästs känslor – den sammankopplar nära bara med en 
person som den verkligen litar på och respekterar. Och dess lojalitet när den väl är 
engagerad, blir överväldigande. 

 

Passar till: 

Dressyr, reining, hoppning 

 

Utbildning: 

Metallhästen är lätt att träna eftersom den är smart, vetgirig och villig att arbeta hårt. 
Men kom ihåg att Metallhästen ger hundra procent till sina elever och den förväntar 
sig att du gör detsamma. Den är tolerant mot en outbildad ryttare som är allvarlig och 
försöker hårt, men otålig med en skicklig tränare som är slarvig eller slapp under 
utbildningstiden. Denna kompetenta kompanjon och följeslagare tar arbetet med dig 
på största allvar. Den sammankopplar genom arbete, inte lek. 

För att uppmuntra harmoni och maximal prestation, se till att inte överanstränga din 
Metall-häst. Även om dess pålitliga och samlade natur verkar ta allt i steg, döljer dess 
till synes lugna exteriör ofta en mycket känslig individ. Du kanske tror denna häst 
inte har några problem att hantera belastningen av många helger i tävlingsringen 
eller ändlösa ridlektioner. Ofta internaliserar Metallhästen stress av en tung 
arbetsbelastning, ibland till en ohälsosam grad. Metallhästar blir också stressade när 
de är skyldiga att upprätthålla ett lugnt uppträdande mitt i kaos eller svårigheter. 

Metallhästar som arbetar med terapeutisk ridning eller som polishästar, förväntas 
leverera konsekvent lugn och pålitligt beteende under svåra förhållanden. Din 
ultrakompetenta Metallhäst kommer förmodligen uppfylla detta krävande krav, men 
det kan bli på bekostnad av dess inre känsla av välbefinnande. Metall -hästar kan 
finna ro i upprepande arbete och mönster och behöver en hel del smidighet i arbetet 
som hjälper dem att hålla sig mjuka i kropp och själ. 



Fysisk hälsa: 

Titta noga efter subtila tecken på stress. Fysiska tecken såsom kronisk hosta eller 
hudåkommor kan peka på inre spänning. Genom att noggrant övervaka de tidiga 
tecknen på stress i denna häst, kan du avvärja problem innan de förvärras. 
Övervakning av stress kommer också att hjälpa den att undvika varje tendens att 
stänga av känslomässigt under press. 

Det vanligaste stället för att leta efter fysiska åkommor i Metallhästen är 
andningsorganen. Om din häst hostar regelbundet, har ansträngd andning, 
luftvägsinfektioner, allergier eller annan sjukdom i luftvägarna, överväg att stödja 
Metallelementet med akupressur, akupunktur eller örter. Den kan få hudproblem 
såsom utslag, torr hud, håravfall, allergier, eksem, hudkänslighet, klåda, hot spots 
etc. som indikerar att din häst har att göra med en Metall-obalans. 

Metall-hästen kan också visa matsmältningsproblem såsom torr avföring, 
förstoppning, impaktion kolik, dålig aptit eller matsmältningsproblem. Hästens 
immunförsvar kan också kräva extra uppmärksamhet för att förbli starkt. Dessa 
fysiska symptom kommer upp till ytan när hästen är under känslomässig, mental 
eller fysisk stress. Kom ihåg att ägna stor uppmärksamhet åt dessa tecken - de kan 
vara det enda sättet denna stoiska häst kommunicerar att den behöver din hjälp. 

När det gäller prestation, kommer din Metallhäst att röra sig och fungera bäst när 
den får regelbunden stretching och /eller energiskt helande arbete. Ha detta i åtanke 
om du ser din Metallhäst röra sig som en robot. Ligg steget före mot stelhet och din 
Metallhästs tendens att dölja stress, och du kommer att se dess tysta elegans och 
kompetens skina igenom i varje steg. 

 

SAMMANFATTNING 

  

Emotionell Karaktär 

 

Emotionella styrkor: Logiskt, klart sinne, metodisk och lugn, jämnt 
temperament, förnuftig, intelligent, känslig, pålitlig, oberoende, självständig 

Stressad av: Oroligheter, buller, brist på ordning, inkompetens, dumheter, 
felaktiga handlingar, orimliga förväntningar från tränaren/ryttaren, alltför 
sentimentala interaktioner, vissa Metallhästar är reserverade mot massor av beröring 
som massage, ofta föredrar de akupressur eller energiarbete med minimal kontakt 



Balanserad av: Tyst tid ensam eller med en favoritperson eller ett djur, lugn, 
ordning, ren omgivning, respekt, ära, kompetens, rutin, arbete, korrekthet 

Sårbar för: Mental stelhet, intolerans, dömande, dismissiveness, perfektionism, 
ohälsosamma förväntningar, rättfärdighet, orimliga krav på kompetens eller 
utförande av sig själv och andra, såsom tränare, stoicism, försöker göra det ensam, 
avstängdhet 

Svarar på stress med: Internaliserar stress, inre kaos med yttre lugn och ordning, 
otålighet, irritation, emotionellt tillbakadragande, emotionell avstängning, reserverad 
beteende, fysiska krämpor som hosta och hudproblem, blockerar intimitet 

Lärstil: Drar fördel av metodiska och utmanande lektioner, mental utmaning, 
tydlighet, korrekthet och kompetens från tränaren, lugn tyst direkt hantering, inget 
tramsigt tillvägagångssätt, regelbundet arbete 

Tips för framgång: Var TYDLIG, tyst och respektfull, håll denna häst i arbete - 
den behöver meningsfullt arbete eller utbildning, arbeta hårt på din egen del av 
arbetet - dvs: hantering / ridskicklighet för att förtjäna respekt, över-sentimentalisera 
inte dina interaktioner,  lirka med tiden försiktigt med denna häst för att få den att 
känna sig trygg och uttrycka känslor och få kontakt och intimitet 

 

Fysisk karaktär 

 

Favoritsporter: Någon sport eller aktivitet som ger hästen en chans att ge sitt allt, 
en sport som kräver mental fokus, exakthet och krävande fysisk koncentration och 
ansträngning. Dressyr, reining, hoppning är favoriter men kan glädjas oavsett sport 
som utförs väl, polishäst 

Vanliga hälsoproblem: Alla hudproblem (utslag, torr hud, håravfall, allergier, 
eksem, hudkänslighet etc), alla andningssvårigheter (hosta - akut eller kronisk, 
ansträngd andning, rosslande, lunginfektion , etc ...), kräver fuktat hö, hostar i i 
början av arbetet, alla immunproblem, förstoppning, impaktion kolik "spjälor (beniga 
utväxter som svar på skada) på insidan skenbenet av frambenen , hosta eller lagra 
upp när pälsen ändras eller när hästen tar emot vaccination, stel nacke eller värre när 
hästen får vaccination 

Tips på välbefinnande: Utmanande arbete när den är i form, regelbundet arbete 
för att känna sig behövd och meningsfull som pensionerad, uppmärksamma 
miljöfaktorer som påverkar andningsorganen som träningsunderlag, dammigt hö, 
dammigt stall, hudprodukter, stretching för smidighet, utvärdera behovet av 
vaccination med en holistiskt veterinär (mindre är ofta bättre med denna häst) 



Om du har en metallhäst, bör du veta att den kan bli upprörd med förändringar 
från rutin och kan internalisera spänning som kan leda till magbesvär och stress. 
Metall hästar bearbetar små bitar av information lättare i babysteg än för mycket 
för fort. De kan stänga av och verka som om de inte kan sammankoppla. De kan 
vara svårfödda och också vara mycket stela i kropp och leder. Gurkmeja, lin, 
ingefära och andra örter kan hjälpa i dess diet. Metallhästar fungerar bäst med en 
organiserad och disciplinerad tränare. De är bra hästar för människor som gillar 
att göra mer repetitiva övningar och mönster i arenan. 
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VATTEN-HÄSTEN 

Vis, föränderlig, mystisk, 
känslig 

Organ: Njurarna 

En häst som är en ovanlig och känslig 
häst som har symptom du har svårt 
att sätta fingret på, kan vara en 
Vattenhäst. Vattenhästar skiljer sig 
från de övriga så om du letar efter en 
”normal” häst, är den inget för dig. 
Vattenhästar är udda och ovanliga 
och förvirrar ständigt sina ägare, 
tränare, ryttare och veterinärer med 
sina underliga beteenden och 
odiagnostiserbara åkommor. 
Acceptera din Vattenhäst som din lärare och guide. Den är klok och kan hjälpa dig på 
din väg och visar mycket längs vägen. Medan denna häst kan vara din lärare på andlig 
nivå, bör du här på jorden, för säkerhets skull, fortfarande vara en ledare för 
Vattenhästen under ridning, träning och markarbete. Vattenhästar gynnas av örter, 
akupressur och livsstilsförändringar som balanserar Vattenelementet. 

 

Egenskaper: 

Vattenhästar tar ofta på sig egenskaperna hos ett av de andra elementen och 
maskerar sig som en Trä-, Jord-, Metall- eller Eldhäst. Vattenhästar är fysiskt och 
känslomässigt känsliga. De behöver sammankoppla och lita på sin person, då de 
kommer att göra allt för den personen och blir underbara att arbeta med. Mjuka, 
snälla och rara. Vattenhästar katalyserar djupgående förändring i livet för de 
människor som de står närmast. På den ljusa sidan, om ni två är en bra matchning, 
kommer din sammankoppling till denna häst att vara djupare och mer känslomässigt 
tillfredsställande än med någon annan häst som du har känt. Dess visdom kommer 
att katalysera djup och varaktig förändring i ditt liv. Många Vattenhästägare ser sin 
häst som en andlig lärare med fyra ben. Du kan också bli förvånad över att se dig själv 
upptäcka ett annat sätt att se på saker efter att ha levt i dess närvaro. 

Nyckeln till att förstå Vattenhästar är att "förvänta det oväntade”. Vattenhästar 
förändras alltid. Du kanske tror att din häst är en Jord- Trä- Eld- eller 
Metallkonstitution, men låt dig inte luras. Som en kameleont som ändrar sin färg 
men fortfarande är en kameleont, kan Vattenhästen se ut som ett annat element på 
utsidan, men det är bara faser som passerar. Dessa ”elementala "skepnader ” kan 
pågå i månader, till och med år. Då plötsligt din långsamma Jordhäst förvandlas till 
en atletisk dynamo. Det är som om hästen har blivit en Trähäst över natten. Denna 
plötsliga förändring av karaktär antyder den väsentliga vattenkaraktären hos din 
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häst. Du kan referera till de föregående elementen för att hjälpa dig att förstå dessa 
tillfälliga "masker ”. Lita på din mystiska Vattenhäst, dig själv och din intuition. Lita 
på din relation. Denna häst har planer för dig. Frågan är bara om du är beredd att 
hoppa i det djupa vattnet! Om inte, kommer du att vara lyckligare med en annan 
häst. Om så är fallet, förbered dig för ett unikt äventyr! 

 

Beteende: 

Vattenhästar är särskilt känsliga för undertryckta känslor under ett lager av falska 
leenden. Till exempel, när det är stora störningar i stallet som skapar oreda hos de 
inackorderade, men alla låtsas som det inte existerar, kan Vattenhästen bli svår att 
hantera eller utveckla en hackhosta. Denna häst är känslomässigt känslig. Om du 
agerar annorlunda än du känner, upplever den det som lögn och ligger och stör 
hästen djupt. Lär dig att uttrycka dina känslor ärligt och söka följeslagare som gör 
samma sak. 

När Vattenhästen inte litar på dig, lycka till! De kan vara svåra att fånga, 
flyktbenägna, spända och oroliga med behov att röra sig. När de begränsas rörelse, 
kan de få klaustrofobi och bli explosiva. Vattenhästar visar blixtsnabba 
beteendeförändringar. De kan gå från lugna till fullt panikslagna på några sekunder. 
Det är som om någon knäppt på en strömbrytare och hästen snurrar runt och skenar 
bort som om dess överlevnad berodde på det. Sedan kan den nästan lika snabbt 
återfå fattningen och ge dig en "vad hände?”- min. Vid denna tidpunkt är 
tillrättavisning värdelös eftersom den ”duktiga” hästen skulle bli förvirrad om varför 
den blir disciplinerad. Eftersom Vattenhästens uppträdande kan förändras snabbt, 
måste ägaren/ryttaren/tränaren förbli redo att omedelbart växla för att hålla koll på 
potentiella situationer. 

 

Passar till: 

”Porslinshäst”, fritidshäst, lugna aktiviteter 

 

Utbildning: 

Att äga en Vattenhäst kommer att utmana dig att omvärdera länge hållna antaganden 
om häst- utbildning och hälsovård. Du kan behöva experimentera med ovanliga 
träningsmetoder för att hjälpa denna häst att prestera bättre. Du kanske upptäcker 
alternativa friskvårdsmetoder i din strävan att förbättra hästens udda, fysiska 
symptom. Vattenhästar  gillar lugna och fridfulla övningar och reagerar ofta bäst på 
energibaserade tekniker som akupressur, akupunktur, homeopati, helande essenser, 
Reiki etc. 



Om du vill vara precis som alla andra i stallet bör du ge upp det. Andra hästägare 
kanske tror att du är galen, men du ser att din häst blir friskare och gladare och du 
vet att du hade rätt i att riskera att försöka ett nytt sätt att göra saker på. Du får lära 
dig att lita på dig själv och din häst i stället för att enbart förlita dig på konventionell 
lärdom. Det kan även sluta med att du lär dessa vänner en sak eller två. 

När du sammankopplar visioner, drömmar och kommunikation som ges till dig av 
Vattenhästen, lita på vad du plockar upp, oavsett vad konventionell "lärdom” kan 
diktera. Denna häst går utöver det konventionella. Om den kommer till dig i en dröm 
och berättar om sina atletiska ambitioner, ge den informationen allvarligt 
övervägande. Om du märker att hästen blir halt varje gång du har en tävling 
planerad, berättar den att den inte vill vara en tävlingshäst. I vissa fall kan du behöva 
acceptera att din Vattenhäst är lyckligast som fritidshäst. I så fall, om du fortfarande 
vill rida eller tävla, kan du behöva överväga att skaffa en annan häst. Om du kan 
förstå vad som verkligen händer med din Vattenhäst, har du tagit det första steget 
mot ett lyckligt liv tillsammans. Förstå den VERKLIGA situationen och det kommer 
att bli bra. 

 

Fysisk hälsa: 

Har din Vattenhäst en hälta, hudproblem eller beteendemönster som trotsar 
diagnos?  Verkar den vara känslig för allt i sin omgivning? Vattenhästar tenderar att 
plågas av unika fysiska problem som håller en konventionell veterinär sig kliande i 
huvudet. Men dessa udda förhållanden är verkliga och deras ursprung ligger ofta på 
oväntade platser. Till exempel, är Vattenhästar mycket känsliga för den 
känslomässiga miljön. En vattenhäst kan utveckla en hälta när känslorna i stallet har 
högt prestationstryck för en kommande tävling. Avfärda inte dessa fysiska reaktioner 
som ren slump. De berättar att du bör ägna stor uppmärksamhet åt de känslor som 
omger din häst varje dag. 

Vattenhästar reagerar också på energiinfluenser såsom högeffekt elektriska ledningar 
som passerar genom deras betesmark eller bakgård. Och de är känsliga för fysiska 
ämnen som bekämpningsmedel eller kemiska schampon. De varnar oss om det 
giftiga i vardagligt utövande i djurskötsel. Återigen, avfärda inte denna reaktion, sök i 
stället efter lösningar. Kanske behöver du lära dig att använda feng shui för att mildra 
effekten av kraftledningar eller experimentera med naturliga hudvårdslösningar som 
insektsmedel (för barn) eller naturliga schampon. Om du känner dig obekväm att gå 
emot konventionella saker, kom ihåg att du är en trendsättare inte en kuf! 

Att vara eller inte vara! Det är inte ovanligt att Vattenhästar upplever livshotande 
situationer, ibland mer än en gång. De kan få allvarlig kolik, karriärförstörande 
skador eller kroniska sjukdomar. Hästar som räddats från undernäring eller andra 
övergrepp visar ofta starka vattenegenskaper. Vattenhästar (och hundar) har varit 
kända för att gå till dödens rand, bara för att komma tillbaka mirakulöst, och tvingar 
dig att ompröva dina föreställningar om vad som är eller inte är möjligt. Andra 
passerar över tidigt, som om de hade lärt sig vad de behövde i detta liv och var redo 



att gå vidare. Ytterligare andra är långt in i ålderdomen, och undervisar från sin 
djupa källa av visdom. 

 

SAMMANFATTNING 

 

Emotionell Karaktär   

                      

Emotionella styrkor: Visdom, andlig förbindelse kan visa någon eller alla av de 
känslomässiga styrkor de andra fyra elementen besitter, djup känsla av personligt 
öde, åtagit sig att uppfylla detta öde mot alla odds (eller motstånd från dig) 

Stressad av: Emotionell oärlighet, kaos, emotionell okänslighet, konventionell 
livsstil och förväntningar, känslomässiga svårigheter i levnads- och arbetsmiljö, 
människor som tror denna häst är "bara en häst" 

Balanserad av: Emotionell ärlighet och rättframhet, vilotid, healing, emotionell 
bearbetning med omhändertagare /tränare / djurkommunikatör , emotionell respekt 

Sårbar för: Extrem känslighet, kan visa känslomässig svaghet i de övriga fyra 
elementen, extrem uppvisning av beteende, speciellt rädsla /panik som om dess 
överlevnad hotas 

Svarar på stress med: Konstigt eller extremt beteende, ibland självdestruktivt, 
udda fysiska krämpor kopplade till emotionell stress (personlig eller i omgivningen), 
stall-laster som vävning och krubbitning 

Lärstil: Drar fördel av djup, intim förbindelse med en partner, stor uppmärksamhet 
åt hästens VERKLIGA mål /öde. Lärstil påverkas kraftigt av "mask Elementet. 

Tips för framgång: LITA PÅ RELATIONEN mellan dig och din häst, lita på dig 
själv och din intuition i beslutsfattandet om hästen, förvänta dig det oväntade, titta 
djupt och kreativt för lösningar, upprätthåll lämpligt ledarskap under hantering för 
säkerheten men låt dig annars guidas på unik väg mot personlig utveckling, 
överlämna dig till ditt öde med denna partner eller sälj hästen! 

 

 

 



Fysisk karaktär 

 

Favoritsporter: Ingen enskild sport/mönster.  Medan vissa är häpnadsväckande 
prestationshästar, utvecklar många krämpor eller beteende som utesluter dem från 
hård tävling, särskilt om de inte känner respekt från ryttaren /tränaren 

Vanliga hälsoproblem: Udda, även bisarra symtom av vilka många kommer att 
förvirra veterinären, kronisk sjukdom - ibland försvagande, huvudskakningar, EPM, 
Lymes sjukdom, Herpes, irritation kronisk hud som orsakar ständig klåda eller 
obehag speciellt man, svans och mage, mittlinjen är starkast påverkat, benbrott, 
hörselnedsättning, stelhet, artrit, ländryggen (nedre delen av ryggen) smärta eller 
svaghet, svårigheter att samla sig eller att engagera bakdelen, ovanlig vatten- 
och/eller saltkonsumtion, känslighet för kyla, urinvägsinfektioner, 
reproduktionsstörningar (dvs: fertilitetsproblem , sköldkörtelproblem. Vattenhästar 
kan också visa symptom på deras maskerade Element. 

Tips på välbefinnande: Balans mellan arbete och vila - särskilt för tävlingshästar, 
foder av hög kvalitet, salt (Himalaya eller andra specialsalter), ben /led-kosttillskott, 
säkerställa att hästens hem är känslomässigt och fysiskt friskt, undvika stall som är 
nära till elektriska torn eller andra strukturer med höga elektromagnetiska fält, 
uppmärksamma vattenkvalitet, använda helande essenser som Bach blommor för att 
stödja känslomässig balans, undersöka tävlingsmål för att se om de stöds eller avvisas 
av hästen. 

 

Om du tror att du har en Vattenhäst, har du utmaningar att hantera för att ta hand 
om den. Först och främst, omfamna äventyret, förvänta dig det oväntade och 
lyssna på din hästpartner. Överge dina drömmar om att rida Grand Prix dressyr - 
eller ens rida alls - och inled en djup relation med hästen för att se var dess öde 
verkligen ligger. Du kanske har köpt din häst för tävling, men den kan ha andra 
idéer! Avslöja Vattenhästens planer och var öppen för nya former av intuitiv 
kommunikation. Den kan tala till dig i drömmar eller genom en djurkommunikatör. 
Den behöver din fulla uppmärksamhet för att hjälpa dig göra framsteg både för 
emotionell och andlig utveckling! Är du redo för det? Om du tror att du är det, då 
kommer det att gå bra! Vattenhästar behöver en tålmodig, lugn person som 
kommer att ta sig tid att föra fram deras underbara raffinerade, fina kvaliteter på 
ett produktivt sätt. De gillar lugna och fridfulla övningar som hjälper dem att hålla 
sig i sina kroppar. 

Organet anslutet till Vattenhästar är njurarna. De kan behöva extra magnesium 
som Eldhästar på grund av utarmning och muskelspänningar. De kan behöva extra 
mineraler i allmänhet och stöd för sina leder och ben. Omega oljekosttillskott som 
lin och Chia, alger och sjögräs och alfalfa kan hjälpa Vattenhästar där de behöver 
extra stöd. Eteriska oljor kan gå lång väg samt att hjälpa dem att slappna av och 
vara lugna. 
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