Ajurwedyjskie
SEKRETY
zdrowia i urody

Istnieją ajurwedyjskie receptury kosmetyczne określane
często mianem formuł niebiańskich i nie ma w tym ani
odrobiny przesady. Dla przykładu formuła kremu odmładzającego na bazie starożytnego zioła Sanjeevani,
którego unikalna moc opisana jest w antycznym
eposie Indii – „Ramayanie”, czy też receptura kremu
z wczesnego siedemnastego wieku na bazie daktyli i liczi, oryginalnie pochodząca także z tekstu
w sanskrycie, przynoszą wręcz zdumiewające
rezultaty w odmładzaniu skóry twarzy.
Miałem przez lata okazję osobiście poznać
działanie wielu luksusowych ajurwedyjskich
kosmetyków, w tym także i tych, które
znane były w rodach królewskich Indii.
Ich dzisiejsza produkcja oparta jest na
ścisłych wytycznych, zawartych w antycznych tekstach ajurwedy, takich jak
np. Caraka Samhita.

Żyjemy w czasach o wysokiej dynamice życia codziennego. Każdego dnia spieszymy się tak bardzo, że niejednokrotnie nie mamy nawet czasu spokojnie zjeść, wypocząć
czy właściwie zabezpieczyć naszą skórę przed szkodliwymi czynnikami. Aktualnie społeczeństwa zachodnie są pod
wpływem siły zwanej potocznie siłą pasji, która określa siłę
działania czy prosperowania. Jednakże ajurweda mówi
nam, że jeżeli nasze życie i działania mocno przesuną się
z siły dobroci w kierunku siły pasji i ignorancji, odbije się to
niekorzystnie na naszym zdrowiu i pięknie cielesnym. Jesteśmy aktualnie narażeni na wiele degradacyjnych czynników, które przyspieszają procesy utleniania komórkowego, a to znaczy, że szybciej zachodzą procesy starzenia. Jak
to właściwie rozumieć i czy ma to dla nas jakieś znaczenie?
Jeśli spojrzymy po latach na nasze ciało, to z pewnością
dostrzeżemy, że się ono zmienia. Po pewnym czasie
pojawiają się zmarszczki, nie tylko na skórze twarzy czy rękach. Jest to dowód na to, że postępuje proces wysychania skóry. Suchość
zaczyna przejawiać się silniej także w ciele. Ajurweda mówi nam, że vata-dosza
(element powietrza i eteru) na pewnym
etapie naszego życia zaczyna silnie dominować. Przebywamy wiele godzin
w pomieszczeniach klimatyzowanych,
poddawani jesteśmy codziennym silnym
stresom, na które nasza skóra bardzo silnie
reaguje. Zmiany termiczne otoczenia czy pór
roku dodatkowo niekorzystnie wpływają na skórę. Niewłaściwa dieta, spożywanie suchego pożywienia również wzmaga suchość w organizmie i niszczy skórę
ciała. Mimo tak licznych zachodnich badań w tym temacie oraz tak wielkiej światowej produkcji różnego rodzaju
kosmetyków wydaje się, że społeczeństwo coraz bardziej
boryka się z problemem wysuszonej skóry.

terapeutyczne. Wmasowane delikatnie w skórę powoduje,
że w bardzo krótkim czasie staje się ona niezwykle miękka
w dotyku i elastyczna. Doskonale się wchłania, a zarazem
nie czujemy, że produkt jest tłusty. Dlaczego masło kokum
zajmuje tak ważne miejsce w ajurwedzie w zakresie regeneracji skóry? Na czym polega jego fenomen ?
Masło kokum pozyskuje się w procesie tłoczenia na zimno
nasion drzewa Garcinia indica, zwanego często drzewem
Kokum. Wykazuje niezwykłe właściwości zmiękczające
skórę i przeciwdziała jej wysychaniu. Jest także wspaniałym remedium na zniszczone włosy. Surowa, nierafinowana forma masła kokum posiada ciemną barwę podobną do
kawy. Dopiero w procesie rafinacji uzyskuje się biały kolor.
Posiada zdolność regenerowania skóry, która została zaniedbana nawet przez długi czas. Wysoka temperatura topnienia (38-40˚C) sprawia, że kokum znalazło zastosowanie
w przemyśle kosmetycznym. Z jego udziałem produkuje
się balsamy nawilżające, pomadki do ust, mydła.
Istnieją zapisy, że w przeszłości lekarze ajurwedyjscy używali go jako lekarstwa na
infekcje ucha czy też po to, by zmniejszyć ból stawów. Leczono nim także
rany, a nawet zaparcia. W południowych Indiach kokum jest bardzo
dobrze znane jako tradycyjny środek na hemoroidy, ukąszenia owadów, oparzenia czy wrzody, stosuje
się go także przy chorobach związanych z jelitem drażliwym.

Ajurweda przemawia do nas poprzez antyczne skrypty.
Mówi nam, że zdrowa skóra błyszczy i ma piękny satynowy
odcień, jest jędrna i elastyczna. Po dziś dzień przetrwała
obszerna techniczna wiedza dotycząca kosmetyki ajurwedyjskiej. Na uwagę zasługuje niezwykły eliksir Kimsukadi
do zachowania pięknej cery czy inne formuły na bazie szafranu, jak np. Kumkumadi tailam. Ich wpływ na rewitalizację skóry twarzy jest dobrze udokumentowany w ajurwedyjskich tekstach.

Kokum zawiera substancję zwaną garcinol, która posiada silne właściwości przeciwzapalne, antybakteryjne i antyoksydacyjne. Zawiera około
60-65% nasyconych kwasów tłuszczowych, co sprawia,
że ma stałą konsystencję w temperaturze pokojowej. Masło kokum zawiera także kwas stearynowy, palmitynowy,
oleinowy, linolowy. Lekarze ajurwedyjscy leczą nim stany
zapalne ucha i skóry. Kiedy zajrzymy w głąb ajurwedy, zobaczymy, że masło kokum jest wspaniałym sposobem na
wiele chorób i wielkim przyjacielem człowieka w zakresie
leczenia wielu dolegliwości, ale jego zastosowanie głównie
odnosi się do usuwania suchości skóry. Posiada wyjątkową
zdolność do odżywiania komórek skóry i natleniania ich.
Jest bogate w przeciwutleniacze, np. w witaminę E. Wyjątkową zaletą masła kokum jest to, że nie zatyka ono porów
jak inne kremy czy balsamy. Doskonale zmiękcza popękaną, twardą skórę także na piętach i łokciach.

Znajdujemy również informację na temat cudownego masła organicznego zwanego kokum jako jednego
z wielkich remediów dla skóry, bogatego w silne przeciwutleniacze
i działającego antybakteryjne. Masło kokum posiada
ogromne właściwości

Masło kokum znacząco opóźnia proces starzenia się skóry,
wygładza drobne zmarszczki, linie, nawilża odwodnione
miejsca. Skóra jest wręcz doskonale miękka, elastyczna,
nawodniona prawie cały dzień. Przeciwdziała degeneracji komórek spowodowanej przez wolne rodniki. W 2006
roku przeprowadzano nawet badania, które dokumentują,
że kokum (garcinia indica) jest wyjątkowym przeciwutle-

niaczem ze względu na
garcinol HCA, powszechnie
znany jako kwas hydroksycytrynowy. Obniża on lipogenezę oraz poziom cholesterolu,
potwierdzono również, że hamuje
łaknienie. Masło kokum jest idealne
dla skóry suchej, zmęczonej i zniszczonej.
Na uwagę zasługuje również fakt, iż masło kokum działa
silnie na bakterie, takie jak: E-coli, Salmonellę czy Staphylococcus. Wykazuje ono zatem podobne właściwości do
niszczenia bakterii jak naczynie miedziane, o którym pisałem wcześniej. Kokum jest opisane w wielu klasycznych pismach ajurwedyjskich, jak np.: Charaka Samhita, Sushruta
Samhita czy Haritakyadi Varga. Rzeczywista istota działania masła kokum z punktu ajurwedy jest taka, że uspokaja
energię vata i zwiększa energię pitta i kapha. Nasza skóra
staje się więc szybko miękka i gładka.
Innym ciekawym składnikiem luksusowych balsamów
ajurwedyjskich do regeneracji skóry jest mikropowłoka
z cukru trzcinowego pochodzącego z unikalnego szczepu trzciny cukrowej, która zawiera szczególnie szerokie
spektrum korzystnych dla naszej skóry mikroelementów.
Jak wiadomo, cukier przyciąga wilgoć z powietrza, co powoduje, że kiedy balsam zostaje rozprowadzony na skórze,
pochłania on wilgoć z powietrza i dzięki temu w dużym
stopniu zatrzymuje wilgoć w skórze przez wiele godzin.
Ta powłoka cukrowa stanowi idealne rozwiązanie, kiedy
poddani jesteśmy szczególnym warunkom, związanym
z parowaniem czy wysuszaniem. Z drugiej strony – zawarty w formule cukier ma jeszcze inną wspaniałą wartość –
zatrzymuje piękny aromat zawartych w balsamie olejków
kwiatowych. Dzięki temu zapach kosmetyku utrzymuje się
na naszej skórze przez wiele godzin.
Ajurweda szczególnie podkreśla fakt, że nigdy nie powinniśmy na naszej skórze kłaść niczego, czego nie jesteśmy
w stanie zjeść, gdyż 40% substancji przeniknie w głąb skóry. W rzeczywistości skóra twarzy potrzebuje naturalnego
pokarmu. Klasyczne kosmetyki ajurwedyjskie są odzwierciedleniem tej właśnie zasady. Opisana w ajurwedzie maseczka Kshaodra bazuje na miodzie i zawiera szczególne
spektrum organiczne, które tak silnie odżywia skórę, że po
10 minutach twarz osoby wygląda tak, jakby miała ona za
sobą 8 godzin dobrego snu.
Naturalnie nie sposób pominąć olejowych formuł, bazujących głównie na czarnym oleju sezamowym, który stanowi w kosmetyce ajurwedyjskiej bardzo szerokie spektrum
rewitalizacyjne. Najstarsze ajurwedyjskie formuły kosmetyczne opierają się przede wszystkim na bazach olejowych,
które skutecznie eliminują problem suchości. Po dziś dzień
produkuje się oleje do masażu ciała czy twarzy z zachowaniem ścisłych instrukcji w czasie ich produkcji.

Efektem końcowym są formuły olejowe, które nadają bardzo szybko niezwykły blask skórze i zarazem odbudowują
wszystkie poziomy skóry. Nie działają tylko powierzchniowo, dzięki czemu skóra jest dogłębnie oczyszczana i dożywiana. Z doświadczenia mogę powiedzieć, iż ich stosowanie przynosi wręcz magiczny efekt wizualny. Przykładem
takiego oleju jest znana formuła z południowych Indii
o nazwie Balaswagandha, która nadaje piękny blask skórze. Fundamentalną zasadą ajurwedyjskich kosmetyków
jest to, że formuły te są naturalne, pozbawione syntetycznych substancji konserwujących itp. Reprezentują zgodną
z naszym ciałem tzw. wibrację. Kiedy stosujemy luksusowe
kosmetyki ajurwedyjskie, stopniowo młodniejemy, relaksujemy się, a dzięki zawartym kompozycjom kwiatowym
nasz umysł uspokaja się w sposób naturalny.
Temat kosmetyki był dobrze znany już dawno temu. W rzeczywistości jest on tak stary jak ludzkość. Stosowano czyste ekstrakty ziołowe połączone z wodą źródlaną i olejkami
eterycznymi, by nawodnić skórę i stymulować tym samym
wzrost komórek. Dobrze znany był kajal, henna, haridra,
szafran czy agar. Były to rozwiązania, które nie niosły skutków ubocznych. Ta piękna starożytna kosmetologia miała
bardzo głębokie znaczenie, odnoszące się zarówno do słowa Aayush, co znaczy zdrowie i długowieczność, oraz do
Anandam, czyli szczęścia.
W Mahabharacie, słynnym eposie Indii sprzed 5000 lat,
w rozdziale Virata Parva znajdujemy informacje o tym,
jak żona Pandavów (Draupadi) służyła przez rok swojej
królowej pod przybranym imieniem jako Sairandhi. Pełniła ona rolę służącej w żeńskiej części pałacowej, przygotowując dla królowej różnego rodzaju kosmetyki i substancje upiększające.

W kolejnym odcinku z cyklu „Ajurwedyjskie sekrety
zdrowia i urody”: Odżas – fundament zdrowia, siły
i urody.
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