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Fundamentalne teksty ajurwedyjskie, jak np. Cha-
raka Samhita, odkrywają przed nami niezwykłą, po-
wiedziałbym nawet fascynującą, wiedzę dotyczącą 
funkcjonowania naszego ciała. Jednym z punktów, 
o którym mówi ten starożytny system medyczny, jest 
odżas – siła w ciele. Czym on jest i dlaczego ajurwe-
da kładzie tak silny nacisk na wzmacnianie tej energii 
w ciągu naszego całego życia oraz jakie płyną z tego 
korzyści?

W wyniku pędu cywilizacyjnego współcześnie ży-

jące społeczeństwa coraz bardziej upadają na 

zdrowiu i pięknie cielesnym. Już u osób w młodym 

wieku, ze zmianami określanymi w ajurwedzie jako 

nierównowaga w obszarze trzech dosz, diagnozuje się 

obecnie bardzo poważne choroby. Niepokojąco rośnie 

także poziom zaburzeń o podłożu psychicznym. Coraz 

więcej osób ma problemy ze snem, ogólną odporno-

ścią, brakiem siły, odczuwa chroniczne przemęczenie. 

Stres staje się destrukcyjną falą, która niszczy człowie-

ka. Z drugiej strony pojawia się silna suchość w po-

staci zmarszczek na rękach, twarzy i ciele, siwe włosy 

w młodym wieku (wczesne farbowanie włosów jest 

już powszechnym zjawiskiem). Pojawia się zachwianie 

właściwych proporcji ciała ludzkiego, którego właści-

wy wzorzec jest opisany w ajurwedzie i odnosi się do 

przepięknej sylwetki człowieka o figurze filaru piono-

wego. Dzisiejszy styl życia współczesnego człowieka, 

często zaczynającego dzień od wypicia małej kawy 

jako mechanizmu napędowego, negatywnie wpły-

wa na dosze vata i pitta. Z biegiem lat coraz bardziej 

zanika tzw. wiedza satwiczna, określana często mia-

nem wiedzy w sile dobroci, która stanowi fundament 

ajurwedy. Emanuje ona pozytywną energią z zakresu 

zdrowia i piękna cielesnego człowieka, odkrywa przed 

nami prawdziwe tajniki funkcjonowania ciała ludzkie-

go. Mówienie o niej jest jak powiew świeżego powie-

trza w pomieszczeniu, w którym panuje zaduch. 

Wiele symptomów, które opisałem powyżej, ma bez-

pośrednie przełożenie na tzw. obniżony poziomi ener-

gii odżasu, która zgodnie z ajurwedą buduje esen-

cjonalną energię wszystkich siedmiu tkanek. Odżas 

jest opisany w jednym z fundamentalnych tekstów 

ajurwedyjskich – Charaka Samhicie. W dosłownym 

tłumaczeniu znaczy wigor lub siłę życia. Jest on prze-

kazywany, kiedy formuje się embrion w łonie matki. 

Gdy się rodzimy, jego stężenie w ciele jest najwięk-

sze i stopniowo podczas całego naszego życia jego 

poziom stopniowo się wyczerpuje. Kiedy całkowicie 

zaniknie, przynosi natychmiastową śmierć. Ajurweda 

podkreśla, że odżas w pełni kontroluje nasz system 

odpornościowy. Zapewnia prawidłowe działanie sys-

temu nerwowego, szkieletowego, krwionośnego czy 

mięśniowego. Odpowiedni poziom odżasu przekłada 

się na właściwe funkcjonowanie naszego ciała. Od 

niego również zależy nasze piękno cielesne w obsza-

rze posiadania pięknej promiennej skóry czy zdrowych 

włosów, radosnej ekspresji twarzy i oczu. Jeśli dbamy 

o to, aby utrzymać jego właściwy poziom, to tworzo-

na jest właściwa równowaga w zakresie trzech dosz 

(vata, pitta, kapha). Jest siłą, która walczy z chorobą. 

Odpowiada także za nasz proces myślowy, miłość, 

Odżas - eliksir siły
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radość, pamięć, inteligencję. Ze względu na cechy 

jego konstytucjonalny charakter przynależy do doszy 

kapha. Odżas jest końcowym produktem właściwego 

procesu trawienia. Zapewnia nam optymalną asymila-

cję składników z pożywienia, jak również dba o odpo-

wiedni poziom stanu mentalnego. Jednak z powodu 

braku wiedzy na ten temat nie zastanawiamy się, co 

wpływa na podwyższenie odżasu, a co go niszczy. 

Czym tak naprawdę w szerszym rozumieniu tego sło-

wa jest ta substancja? 

Charaka Samhita mówi, że w ciele każdego człowieka 

rezydują dwa rodzaje odżasu. Jeden znajduje się w ser-

cu i posiada kolor lekko czerwonawy w odcieniu masła 

klarowanego, ghee. Jest to tzw. para odżas, zwany od-

żasem najwyższym, jego ilość wynosi zaledwie osiem 

kropli. Kontroluje umysł i utrzymuje stabilność pracy 

serca. Natomiast apara odżas, w ilości 10-15 ml, krąży 

po całym naszym ciele i jest obecny w tkankach. Ist-

nieje między nimi znacząca różnica. Zranienie się np. 

w nogę czy inne części ciała nie kończy się zgonem, 

ale dla przykładu cios w serce powoduje zniszczenie 

odżasu najwyższego i natychmiastową śmierć. Jest 

zatem niezwykle ważne, by działać w taki sposób, aby 

utrzymywać oraz dokarmiać nasz odżas. Jak zatem 

sprawdzić, czy jego poziom jest dobry czy obniżony? 

Osoba posiadająca odpowiednią ilość odżasu nie ma 

skłonności do przeziębiania się, kaszlu czy gorączki. 

Dobra pamięć i koncentracja także wskazują na dobry 

odżas. Kiedy spoglądamy na kogoś, kto dobrze wyglą-

da, ma piękną aparycję, jego skóra jest promienna, cie-

szy się dobrym zdrowiem, posiada prawidłowo zbudo-

wany organizm – można sądzić, iż odżas tej osoby jest 

na dobrym poziomie. 

Objawy wyczerpywania się odżasu ajurweda dzieli na 

trzy grupy. Pierwsza z nich to ojo visramsa, osoba cierpi 

na brak siły w stawach, odczuwa w nich także chronicz-

ny ból, czuje zmęczenie i towarzyszy jej złe samopoczu-

cie. Pojawia się nierównowaga dosz i widać, że organizm 

źle funkcjonuje. Druga grupa to ojo vyapt – oznaki wy-

czerpywania się odżasu widoczne są poprzez pojawie-

nie się sztywności w ciele. Pojawiają się spowodowane 

nadmiarem doszy vata obrzęki, widać przebarwienia na 

skórze, występuje nadmierne zmęczenie, senność oraz 

ogólne złe samopoczucie. Zaś ojo kshaya poznamy po 

tym, jak osoba traci przytomność albo zaczyna ubywać 

jej masy mięśniowej, staje się bardzo chuda. Rodzi się 

zatem pytanie, w jaki sposób możemy zapobiec utracie 

odżasu? Ajurweda dzieli pokarmy nie tylko na kategorie 

według rasy (smaku), ale także według gun, czyli na pod-

stawie cech pokarmów i ich wpływu na umysł i ciało. 

Mamy pokarmy, które są w gunie dobroci, pasji i igno-

rancji, jednakże tylko te o cechach w gunie dobroci do-

karmiają odżas. Dla przykładu ghee (masło oczyszczone) 

podnosi poziom odżasu w ciele i jest sklasyfikowane jako 

amrita, czyli nektar. Również świeże daktyle, miód, mi-

gdały, sezam, kokos, ryż basmati, owies, orzech włoski, 

orzech nerkowca, figi, rodzynki, szafran, bataty (słod-

kie ziemniaki) czy mleko organiczne podnoszą poziom 

odżasu w ciele. Podobne działanie mają także soczyste 

owoce, jak mango czy brzoskwinie.

Natomiast takie czynniki, jak: gniew, smutek, strach, 

negatywne nastawienie do życia, budzenie się czy nie-

przesypianie nocy, nadmierny wysiłek fizyczny, palenie 

papierosów, picie alkoholu, przyjmowanie trucizn, krwo-

toki, ubytki tkanki oraz spożywanie zbyt małej ilości po-

żywienia przez dłuższy czas uszczuplają odżas w ciele.
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Jeśli osoba jednak myśli, że spożywając nadmierne ilo-

ści jedzenia, podniesie poziom odżasu w ciele, to jest 

w błędzie. Idea spożywania dużych ilości pożywienia 

przekłada się na produkcję tzw. ama w organizmie, 

czyli materiału toksycznego, co powoduje niszczenie 

odżasu. Właściwy poziom tej energii powstaje wów-

czas, gdy spożywamy odpowiednie ilości jedzenia 

wyłącznie o charakterze satwicznym. Nie ilość, a ja-

kość gra tu decydującą rolę. Można zatem powiedzieć, 

że dbanie o właściwy poziom tej energii w ciele jest 

dziś w pewnym stopniu sztuką.

Pamiętajmy, że stres bardzo silnie uszczupla poziom 

odżasu i powoduje, że drastycznie rośnie nadmiar 

energii vata (powietrza i eteru) w organizmie. Do-

skonałą metodą do jej uspokojenia jest ajurwedyjski 

masaż ciepłymi olejami 

na bazie sezamowo-mi-

gdałowej, które posiada-

ją zdolność budowania 

odżasu. Luksusowe oleje 

ajurwedyjskie do masażu 

typu abhyanga zawiera-

ją bardzo silne spektrum 

mineralne, wzmocnione 

często ziołem Bala (sida 

cordifolia), które zapewnia transmisję energii do mię-

śni. Nie wspomnę już o szczególnych fuzjach olejo-

wych do masaży, stosowanych w klasie Show Business 

Indii, gdzie masaż ciała wykonuje się nie tylko olejem 

sezamowym czy migdałowym, ale mieszanką zawie-

rającą 140 potężnych ziół, co przekłada się na bardzo 

silne budowanie odżasu. Dodatkowo nakłada się spe-

cjalne glinki i muły z rzek płynących w dziewiczych 

lasach Indii. Efekt rewitalizacyjny takiej odbudowy wi-

doczny jest bardzo szybko, nawet gołym okiem. Oso-

ba czuje także niezwykły przypływ energii do ciała.

Innym ważnym punktem odnoszącym się do uszczu-

plania odżasu jest nadmiar ciepła w ciele, zbyt dużo 

pitta doszy. Jest to problem tzw. przegrzania komór-

kowego, które stanowi dzisiaj głęboki korzeń przy-

czynowy niszczenia odżasu w ciele. Jeśli spożywamy 

pokarmy, które wytwarzają nadmiar ciepła na tkan-

kach, o cechach przeciwnych do siły dobroci, czy 

też denerwujemy się lub łatwo wpadamy w gniew, to 

w konsekwencji podnosi się nam ciśnienie, co prowa-

dzi do wzrostu poziomu ciepła w organizmie. Także 

alkohol niejednokrotnie powoduje, że twarz staje się 

czerwona, a oczy są przekrwione. Ten nadmiar ciepła 

w organizmie dosłownie przepala tkanki, co skutkuje 

drastycznym jego wyczerpywaniem. Odżas przecieka 

wówczas przez tkanki. Nadmiar pitty (ciepła) przyspie-

sza starzenie się organizmu poprzez proces utleniania 

tkanek i drastycznie wzrasta wówczas suchość w or-

ganizmie i pojawiają się zmarszczki. Dodatkowo ten 

nadmiar ciepła umiejscawia się w górnej części głowy 

i wysusza obszar cebulek włosów, co w konsekwencji 

przekłada się na siwy włos. Na naszych tkankach poja-

wia się więc przeciwny wektor – zamiast chłodzić, ma 

cechy grzewcze. Z drugiej strony, ama jako materiał 

toksyczny, budujący się na bazie słabego trawienia, 

dodatkowo jeszcze osłabia tkanki. Można powiedzieć, 

że tak jak odżas jest dla nas siłą życia, która daje nam 

zdrowie, energię i piękno, tak ama jest siłą, która nisz-

czy tkanki i wprowadza do naszego organizmu wirusy, 

grzyby oraz inne chorobotwórcze patogeny (w tym 

także przegrzanie komórkowe). Za chorobami w orga-

nizmie zawsze stoi czynnik nierównowagi w obszarze 

doszy królewskiej, czyli vata doszy, która wprowadza 

nadmiar powietrza, suchości i chłodu, przez co zakłó-

ca pracę w obszarze pitty i kaphy, co z kolei skutkuje 

obniżeniem się odżasu 

w ciele. Nie sposób po-

minąć faktu, że odżas 

buduje naszą aurę – to 

pierwsza linia obrony 

przed  wpływem nega-

tywnej energii. Obniże-

nie się tej bariery ozna-

cza, że jesteśmy bardziej 

podatni na wpływ niż-

szych sił, obniża się nasza odporność na stres. Siła 

ignorancji łatwiej do nas przenika i tracimy wówczas 

właściwy balans. 

Istnieją w ajurwedzie wspaniałe zioła czy preparaty 
ziołowe, które oczywiście podnoszą poziom odżasu 
w ciele. Dla przykładu wymienię tylko, że triphala, czyli 
trzy sproszkowane owoce, podnoszą poziom odżasu. 
Owoc amalaki, znany pod nazwą agrest indyjski, co 
w dokładnym tłumaczeniu z sanskrytu znaczy pielę-
gniarkę, posiada szczególną siłę w zakresie opiekowania 
się naszym ciałem. Sam w sobie jest wspaniałym reme-
dium na podniesienie poziomu odżasu. Jego niezwykła 
moc jest szeroko opisana w antycznej Padma Paranie. 
Jeśli osoba nie cierpi na otyłość, zachęcam do regu-
larnego spożywania masła klarowanego (ghee) i włą-
czenia go do swojej diety – oczywiście w niewielkich 
ilościach, gdyż posiada ono szczególną moc w zakre-
sie podniesienia poziomu odżasu. Ghee podnosi ogień 
trawienny, co przekłada się na lepszą asymilację skład-
ników odżywczych. Jego wpływ na nasze tkanki jest 
wręcz kojący, gdyż wprowadza silną korektę w zakre-
sie vata i pitta doszy. Szczególną pozycję w ajurwedzie 
zajmuje miód, który również podnosi odżas. Należy 
jednak pamiętać, że jego spożywanie powinno być 
bardzo uważne z uwagi na jego gorący charakter.

Odżas w ciele jest silnie skorelowany także z aspektem 

duchowym człowieka. Ajurweda mówi, że proces me-

dytacji czy pozytywnego myślenia znacząco popra-

wia odżas w ciele. Poziom tej energii rośnie również, 

kiedy okazujemy miłość. Wysoce polecane są także 

ćwiczenia oddechowe: pranajama, ćwiczenia jogi czy 

spacery. Ogólnie rzecz biorąc, odżas wzrasta także, gdy 

się śmiejemy czy wykonujemy czynności, które przyno-

szą nam radość.

Poniżej polecam jeden z wielu przepisów kulinarnych, 

które promują odżas w organizmie. Poniższy koktajl zale-

ca się przyjmować dość często, szczególnie rano. Zamiast 

mleka ostatecznie można dodać ciepłej wody.

Podstawowy koktajl na odżas:

• 1 szklanka ciepłego mleka krowiego BIO 

• 5 sztuk migdałów obranych wcześniej ze skórki

• 3 pokrojone daktyle 

• 5 rodzynek

• 1 figa

• 1 łyżeczka wiórek kokosowych

• 1 orzech włoski (dwie połówki)

• 3 orzechy nerkowca

• szczypta szafranu

• szczypta kardamonu

• odrobina ghee (masło klarowane nie jest wskazane 

dla osób z nadwagą)

Namoczyć na noc w szklance owoce suszone, migdały, 

orzechy. Rano obrać migdały ze skórki i całość zmikso-

wać, używając blendera. Na końcu dolać do całości cie-

płe mleko lub wodę.

Opcjonalnie możemy jeszcze wzmocnić powyższą re-

cepturę poprzez dodanie do niej na końcu po 1/2 płaskiej 

łyżeczki sproszkowanego zioła ashwagandha (winter 

cherry), które jest bardzo silnym adaptogenem w ajurwe-

dzie. Zioło to posiada wysoką zdolność w zakresie stabi-

lizowania pracy organizmu. Przynosi tym samym wysoki 

i trwały poziom energii w ciągu dnia, a także promuje 

dobry sen. Ashwagandha posiada dużą moc w zakresie 

budowania odżasu. Natomiast shatavari (Asparagus race-

mosus), jako inny potężny ajurwedyjski adaptogen, posia-

da wysoką zdolność uspokajającą w zakresie przekształ-

cania stresu na spokój.

KOKTAJL
NA ODŻAS

PODSTAWOWY

" Za chorobami w organizmie 
zawsze stoi czynnik nierównowagi 

w obszarze doszy królewskiej.. "


