Ajurwedyjskie sekrety zdrowia i urody

Amrity
Odmładzająca moc

To stopniowo przynosi chorobę, która zabiera radość
życia, piękno cielesne oraz siłę. Coraz trudniej spotkać
dziś człowieka, który posiada prawdziwie dobry stan
zdrowia, którego twarz czy skóra emanuje naturalnym
blaskiem, a ciało posiada właściwe proporcje.
Codzienny stres, brak odporności, niska mineralizacja
żywności czy sucha skóra – to tylko mały ułamek tego,
z czym boryka się współczesny człowiek. Czy w ajurwedzie możemy znaleźć zapisy mówiące o silnych remediach, tak w zakresie rewitalizacji ciała, jak i urody,
które pozwalają nam znacząco opóźnić procesy starzenia i przeciwstawić się niszczycielskiej sile współczesnej cywilizacji? Czy możemy mówić o czymś takim jak
nektar, który spełniałby kryteria potężnej ambrozji?
SZCZEGÓLNA MOC NEKTARU
Ajurweda odkrywa przed nami prawdziwe znaczenie
szerokiej gamy uzdrawiających ziół, które wymieszane
z miodem czy masłem oczyszczonym (ghee) lub mlekiem tworzą wysoce odżywcze formuły. Ich działanie
na ludzki organizm zostało szeroko opisywane, nie tylko
w tekstach ściśle ajurwedyjskich, ale także i w indyjskiej
literaturze historycznej. Możemy znaleźć tam informacje odnoszące się do bardzo szczególnych roślin czy
owoców, które nie mają sobie równych pod względem
zdrowotnym i po dziś dzień zaliczane są do kategorii
tzw. niebiańskiej.

procedura odmładzania. Proces przemiany ciała człowieka za pomocą Kaya kalpy trwał nawet do kilku miesięcy. Efekt końcowy był taki, że osoba w podeszłym
wieku wychodziła młodsza nawet o kilkadziesiąt lat,
ponownie mogła cieszyć się młodzieńczym ciałem.
Jednak terapia ta była dostępna jedynie dla osób zamożnych lub świętych mędrców.
Ogólna koncepcja Kaya kalpy wydaje się prosta. Polegała ona bowiem na silnym oczyszczeniu ciała poprzez
proces panchakarmy, a następnie na głębokim dożywieniu ciała potężną ambrozją ziołową, której głównym
składnikiem było zioło Soma. Idea rewitalizacji nektarem polegała na odwróceniu aktywności metabolicznej
w organizmie. Nowe komórki musiały kształtować się
szybciej niż umierające stare. Tkanki były odżywiane na
najgłębszym poziomie. Jednak prawdziwa tajemnica
tkwiła w ambrozji. Wiemy, że legendarna Soma, główny
składnik amrity, pochodzi z rejonów Himalajów, ale nie
wiadomo, gdzie dokładnie rośnie. Istnieje także zapis, że
Somy nie jest w stanie zobaczyć osoba zazdrosna lub
posiadająca inne złe cechy.

Warto wspomnieć, że można znaleźć informacje o księciu
Tapasviji, który urodził się w 1770 r. w królewskiej rodzinie
Patiala w stanie Punjab, a zmarł w 1955 r., w wieku 185 lat!
Jego pałac nadal stoi w Indiach, choć jest już dość mocno
zniszczony. Książę trzykrotnie przechodził proces odmładzania poprzez Kaya kalpę. Zachowały się jego
zdjęcia z 1937 r., kiedy to
"Idea rewitalizacji nektarem polegała na odwróceniu
po raz trzeci odbył sesję
aktywności metabolicznej w organizmie.
odmładzającą.

S

łowo amrita w dosłownym tłumaczeniu z sanskrytu znaczy ambrozja lub nektar. Jednak
w kontekście terminologii ajurwedyjskiej amrita ma o wiele głębsze znaczenie i odnosi się
do kategorii tzw. nektaru bogów. Innymi słowy, w medycynie ajurwedyjskiej istnieje pewna szczególna, wąska grupa roślin o silnie podwyższonej energii. Amrita,
według starożytnych tekstów ajurwedyjskich, stanowi
istotę najwyższej wiedzy. Odkryjmy zatem karty tej ponadczasowej nauki, która po dziś dzień prawdziwie nas
zadziwia, odsłaniając kolejne tajniki zdrowia i urody.
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Dynamika życia współczesnego człowieka prowadzi do ogromnej nierównowagi, zarówno w zakresie ciała, jak i umysłu, i to już we wczesnym okresie
życia. Obecny styl życia daleko odbiega od norm
czy wytycznych, które przekazuje nam ajurwedyjski
system medyczny. Środowisko zewnętrzne i sposób
życia mają bezpośrednie przełożenie na to, jak się
czujemy i wyglądamy. Nadmiar siły pasji, czyli wysoka aktywność, zaburza cały trójdoszowy system
człowieka, który z biegiem lat zaczyna coraz bardziej
wychodzić z równowagi.

Szczególną moc posiada zioło Soma, którego
uzdrawiające właściNowe komórki musiały kształtować się szybciej
wości opisane są w Rig
niż umierające stare."
Vedzie – Amrit 8,48.3.
Niestety obecnie nie
Niemniej jednak, odmamy możliwości skonalezienie tej właścirzystania z powyższej
wej, jednej odmiany z czerwonymi listkami spośród
terapii. Możemy jednak poddać się panchakarmie, polejej piętnastu odmian, jest w tej chwili niemożliwe. To
gającej na oczyszczaniu ciała z nagromadzonych toksyn,
wielka tajemnica, znana jedynie potężnym joginom.
a następnie przyjmować silnie odżywiające pokarmy.
Powyższe zioła stanowiły składniki amrity, czyli nektaWiele ziół oczyszcza organizm z negatywnych emocji
ru, który przynosił człowiekowi nie tylko zdrowie, ale
oraz głęboko odżywia tkanki.
i niezwykłe piękno cielesne oraz młodość.
Obecnie przedstawicielem ziół z tzw. grupy niebiańKAYA KALPA – AJURWEDYSKA
skiej jest Guduchi (Tinospora cordifolia), o którym szeTERAPIA ODMŁADZAJĄCA
roko mówi ajurweda. Współczesna medycyna również
widzi w nim wielki potencjał leczniczy. W dokładnym
W ajurwedzie stosowano proces odmładzania o natłumaczeniu z sanskrytu słowo guduchi znaczy „ten,
zwie Kaya kalpa. Słowo kaya oznacza ciało, a kalpa
który chroni”. Jest to tropikalne zioło wspinaczko– przemianę. Aktualnie nie ma możliwości przeprowe. Głównie można je spotkać w suchych lasach Inwadzenia tej terapii ze względu na silnie strzeżoną
dii. Guduchi wspina się na dwa gatunki drzew: neem
tajemnicę składu ambrozji. Są jednak informacje, że
i mango, a jego zielone liście mają kształt serca.
oryginalne manuskrypty z procedurą procesu odnowy były przez wieki przekazywane i stosowane przez
Guduchi sklasyfikowane zostało w ajurwedzie jako
joginów. Do dziś zachowały się jedynie fragmenty
zioło o charakterze amrity i nazywane jest divya aubudowli, we wnętrzach których przeprowadzana była
shadhi, co oznacza niebiańską roślinę.
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W poprzednim numerze magazynu pisałem na temat problemu nadmiaru ciepła w organizmie, które
w dzisiejszych czasach stanowi źródło poważnych
chorób. Guduchi posiada wyjątkową cechę chłodzącą nie tylko ciało, ale i umysł. Często stosuje się
je w celu obniżenia gorączki. Lista opisanych chorób, które usuwa Guduchi, jest rzeczywiście bardzo
długa, ale szczególną jego właściwością jest opóźnianie procesów starzenia. Jego niezwykłe właściwości zostały opisane praktycznie we wszystkich
głównych dziełach ajurwedyjskich, takich jak: Caraka Samhita, Astanga Hridayam, Sushruta Samhita,
Bhav Prakash i innych.
Kolejnym wielkim przedstawicielem szczególnej
grupy ajurwedyjskich owoców o wysokiej energii
jest Haritaki (Terminalia chebula). Owoc ten posiada
niezwykłe wręcz właściwości terapeutyczne. Haritaki
nosi również nazwę: ‘amrita, która spadła z nieba’.
Jest on źródłem wielu pierwiastków i przeciwutleniaczy. Sproszkowany owoc zawiera selen, potas,
mangan, żelazo i miedź oraz znaczną ilość witaminy
C. Wpływ Haritaki jest także niezwykły z innej perspektywy, a mianowicie poprawia koordynację naszych zmysłów. Łatwiej odbieramy otaczający nas
świat. Podobnie jak zioło Guduchi, Haritaki jest nasycony energią praniczną. Ajurweda podkreśla, że moc
Haritaki silnie odnosi się do oczyszczania kanałów
(srotas) z toksyn. Jak wiemy, ciało ludzkie posiada
ogromną liczbę kanałów wewnętrznych. Są one połączone w specjalne centrum energetyczne zwane
marmą, które reguluje pracę wszystkich części ciała.
Jednym z problemów, z jakimi dziś się borykamy, to
wszechobecny smog elektromagnetyczny. Mamy linie przesyłowe wysokiego napięcia, telefony komórkowe, komputery, telewizory, kuchnie mikrofalowe,
wi-fi oraz wiele innych urządzeń gospodarstwa domowego. To subtelne centrum energetyczne marma
jest przez nie zakłócane i uszkadzane, co prowadzi
do poważnych chorób. Owoc Haritaki posiada unikalną zdolność naprawiania struktury pola ludzkiego
ciała. Zapisy dotyczące mocy Haritaki możemy znaleźć we wczesnych źródłach ajurwedyjskich, takich
jak Chikitsa Sthana, a także w klasycznym kompendium Charaka Samhita.

Termin amrita w ajurwedzie nie odnosi się tylko do pojedynczego zioła, ale także do wielu ziół połączonych
z miodem, masłem oczyszczonym czy owocem Amalaki, który stanowi główny składnik znanego ajurwedyjskiego dżemu o nazwie Chawanprash. Specyfik ten jest
potężnym nektarem o szeroko opisywanych korzyściach
zdrowotnych. Takie połączenie ziół w postaci dżemu
nosi nazwę Rasayana. Jest to wspaniały ajurwedyjski
nektar, zawierający często nawet kilkadziesiąt cennych
ziół. Chawanprash jest uniwersalnym produktem oferującym szeroki wachlarz korzyści zdrowotnych. Sanskryckie słowo prash odnosi się do specjalnego rodzaju żywności. Szczególną cechą tej formuły jest to, że uspokaja
trzy energie (dosze) w ciele – vata, pitta i kapha. Niesie
ona wysoce odżywczą wartość w postaci witamin i minerałów, niezbędnych do codziennego funkcjonowania
ludzkiego ciała. Na rynku dostępne są dwa rodzaje Chawanprash, ale w rzeczywistości jest ich wiele odmian.
Głównym założeniem ajurwedy jest polepszenie zdrowia i zachowanie siły, co określane jest sanskryckim
terminem Swaasthasya Rakshanam. Z drugiej strony,
słowo Rasayana posiada w ajurwedzie bardzo głębokie
znaczenie, określane jako: Yat Jara Vyadhi Nashanam
Tat Rasayanam – czyli ‘to, co neguje starość i chorobę’.
Ważne jest jeszcze inne słowo – yuktikritu, czyli odpor-

ność. Styl życia, dieta, zioła, owoce promują yuktikritu,
czyli właściwą odporność. Dlatego w dzisiejszych czasach Guduchi (Tinospora cordifolia) odgrywa tak ważną
rolę w zakresie poprawy odporności. To wspaniałe zioło nosi także nazwę amrity nieśmiertelnej. Jego historia
opisana została w antycznym eposie Ramayana, będącym wielkim klejnotem starożytnych Indii.
Na koniec warto nadmienić, iż pojęcie amrity w ajurwedzie odnosi się także do czystej górskiej wody, pochodzącej z obszaru Himalajów. Również amritą jest woda przechowywana w naczyniu miedzianym, którego starożytny
kod opisałem w marcowym wydaniu magazynu.
Informacje zawarte w artykule nie mają charakteru medycznego. Zawsze powinniśmy pamiętać, że
przed przyjmowaniem ziół powinniśmy zasięgnąć
porady lekarza.
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Jest ono również określane terminem jivanti (‘oddanie życia’). Oczywiście za tymi nazwami stoją wielkie
starożytne historie, które nie sposób opisać w kilku
słowach. Ajurwedyjski traktat Bhav Prakash określa
je jako tzw. chinnodbhava (‘można wyhodować po
odcięciu’), czyli jest ono zdolne żyć bez ziemi i wody.
To klasyfikuje Guduchi jako tak zwane zioło Amrit-sidhhi, co oznacza, że jest ono zdolne do życia, pobierając z powietrza tylko energię praniczną.

certyfikowany konsultant ajurwedy
z długoletnim doświadczeniem merytorycznym z zakresu ajurwedyjskiej pielęgnacji ciała.
www.ayurveda-polska.com
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