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Les emocions, segons la Re-
ial Acadèmia de la Llengua 
Espanyola, són “l’alteració 
de l’ànim intensa o passat-
gera, agradable o penosa, 
que ve acompanyada d’una 
certa resposta somàtica”. 
I a “Somàtic” el defineix 
com “símptoma de natu-
ralesa clarament corpori o 
material”.

 La Medicina Tradicional 

El Fetge i la Medicina Tradicional Xinesa
Xinesa entén que cadascuna 
de les emocions es troba 
relacionada amb un òrgan 
intern. Quan es fa una bona 
gesti ó de les nostres emo-
cions, l’energia flueix pel 
cos i pels òrgans de manera 
correcta, aconseguint així 
que les seves funcions es 
realitzin adequadament. 

Si la gesti ó emocional no 
és tan adequada com hauria 

de ser, es poden produir 
bloqueigs o una insufi cièn-
cia en el fl ux energèti c  i po-
drà veure’s afectat un òrgan 
o un altre, així com les seves 
funcions relacionades.

Després de la pell, el fet-
ge és l’òrgan de més tamany 
al cos humà. Aquest ocupa 
l’hipocondri dret, l’epigastri 
i part de l’hipocondri es-
querre. Per a la MTX és el 
responsable del moviment 
equilibrat de les substàncies 
corporals i de la regularitat 
de les acti vitats corporals. 
És per això que, en un dels 
pilars de la medicina xinesa, 
el llibre ti tulat Huang Di Nei 
Jing o el Cànon de Medicina 
Interna de l’Emperador 
Groc, s’anomena al fetge “el 
general d’un exercit”.

L’energia d’aquest òrgan 

es por dir que “governa” el 
funcionament dels tendons, 
els ulls i les ungles. Quan la 
seva energia fl ueix de forma 
adequada, tot allò que esti -
gui “governat” per aquest 
òrgan estarà bé. A nivell 
emocional afavoreix que es 
sigui una persona creati va, 
amb iniciati va pròpia, ama-
ble i de bon cor.

Si, pel contrari, existeix 
desharmonia en l’energia 
del fetge, pot passar que 
es ti nguin unes ungles que 
es trenquin amb facilitat, 
que es ti nguin problemes 
de visió, insomni, mal de 
cap, hipertensió, marejos, 
verti gen,… Aquesta deshar-
monia pot venir produïda 
per la ira, la rencunia, els 
gelos així com qualsevol 
altre frustració.

En el meridià energèti c 
del fetge trobem el punt H3 
anomenat Taichong, que es 
tradueix com Asalt Suprem. 
Aquest es situa a l’empei-
ne del peu, a la depressió 
anterior a l’arti culació del 
1er i 2on metatarsià. La 
seva funció és la de regular 
l’energia del fetge, eliminant 
els bloqueigs i fent retornar 
l’harmonia a aquest òrgan.

Si en pressionar aquest 
punt resulta dolorós, pot 

ser que hi hagi un bloqueig 
energètic d’aquest meri-
dià, pel que es recomana 
fer-li un massatge uns dos 
minuts, tres cops al dia, an 
ambdòs peus, efectuant 
peti tes rotacions amb el dit 
índex o el polze.

Ivan Trujillo Cuevas
Professor de Qigong 

i President 
d’Alquimia Interna

alquimiainterna.com


