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Na t u r l i g t  s m u k  f r a 
i n d e r s t  t i l  y d e r s t 

Ayurveda bliver kaldt verdens ældste sundhedssystem, men praktiseres 
fortsat af mange - både med sigte på at booste fordøjelsen og give huden 

en smuk glød. Læs med på de næste sider, når ayurvedisk sundheds- 
vejleder og kandidat i humanbiologi Mette Westerholt, forklarer grund- 

principperne for den naturlige, holistiske skønhedspleje og giver dig tips 
til øget velvære med bl.a. æteriske olier og kærlig (selv-)massage.

 D et menes at være over 5000 
år gammelt, men ikke desto  
mindre oplever det indiske  
sundhedssystem ayurveda  
en opblomstring i Vesten. 

Og det er ifølge stifteren af det holistiske on-
lineunivers Ayus.dk, Mette Westerholt, som 
også har uddannet sig indenfor humanbiologi  
og biokemi mm., ikke så underligt. Ayurveda  
har nemlig meget at byde på for moderne  
mennesker, der drømmer om en krop og et 
sind i sund balance – og en hud med liv og glød.  
I denne artikel introducerer Mette Westerholt 
dig for de ayurvediske principper og forklarer, 
hvorfor systemet også kan have en positiv  
effekt på din ydre skønhed. 

Fra ubalance til balance 
Vi lever i en tid, hvor vi har bevæget os længe-
re og længere væk fra naturen, og hvor vi  
dagligt bliver udsat for så mange indtryk og 
stimuli, at det kan være svært at mærke os 
selv og hvad, vi har brug for. Og her kan  
ayurveda være en rigtig god hjælp.
Ayurveda indeholder en dyb viden om hel-
bredelse og forebyggelse af sygdom og baserer 
sig på 100 procent naturlige metoder, der bl.a. 
understøtter kroppens egen evne til at hele sig 
selv. De klassiske ayurvediske teksters flere 
tusinde år gamle indhold er i dag understøttet 
af adskillige videnskabelige studier ved uni-
versiteter og forskningscentre over hele ver-
den, så der er god grund til at kigge nærme-
re på den gamle visdom. Det holistiske sund-
hedssystem har desuden den fordel, at du kan 
komme langt med indsigt, justeringer i dine 
madvaner og naturlige olier. Du behøver alt-
så ikke at købe dig fattig i dyre produkter og 

hjælpemidler. Systemet er ikke et quickfix, 
men mere en investering du kan gøre i dig selv 
på den lange bane. Så husk dig selv på, at et-
hvert lille skridt i retning af mere sundhed for 
krop, sind og sjæl tæller.
Udgangspunktet for ayurveda er at få en krop 
i naturlig balance, men det, der virker for dig, 
virker ikke nødvendigvis for andre. Vores 
kroppe, fordøjelsessystem og energier er for-
skellige, og derfor har vi også brug for noget 
forskelligt. Et vigtigt begreb inden for ayur-
veda er de tre doshaer, der kaldes vata, pit-
ta og kapha. De henviser til tre grundlæggen-
de ”livsenergier”, der findes i kroppen. De tre 
doshaer optræder i forskellige konstellationer 
fra person til person, og den unikke sammen-
sætning af doshaer, som vi hver især besidder, 
giver os vores specifikke kropslige, mentale og 
følelsesmæssige karakteristika, og når der er 
ubalance imellem doshaerne, kan det give an-
ledning til særlige fysiske og mentale lidelser. 

Fra ubalance til balance
Ifølge ayurveda indeholder doshaerne tilsam-
men de fem elementer: jord, vand, ild, luft og 
æter, som hver især har en række kvaliteter og 
karakteristika. Jordelementet rummer f.eks. 
kvaliteterne tør, kold, tung, hård og solid og er 
ansvarlig for kroppens faste dele som knogler, 
tænder, negle og muskler. Vandelementet er 
derimod knyttet til kvaliteter som blød,  
flydende og sammenhængende og er ansvarlig 
for alle væsker i kroppen. Typisk vil du være 
domineret af en eller to af doshaerne, og de
respektive doshaers indhold af elementerne  
(hver dosha indeholder to af elementerne)  
bestemmer så din ayurvediske type og der-
med din krops og dit sinds kvaliteter og 
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egenskaber. Lad os tage typen vata som eksempel. Mennesker, 
der er domineret af vata bevæger sig, taler og tænker hurtigt. 
Deres krop er typisk spinkel, let og med tyndt hår og tydelige 
knogler. Vata-personers sind kan være omskifteligt og rastløst. 
Når de er i balance, er de inspirerende, entusiastiske, energiske 
og kreative, men er de ude af balance kan det vise sig ved søvn-
besvær, stress, bekymring og angst samt ved fysiske sympto-
mer som oppustethed, ledsmerter, tør hud og forstoppelse. 
Alle doshaer rummer både styrker og svagheder og har en uba-
lanceret og en balanceret side. Kender du din types svagheder, 
kan du derfor forebygge ubalancer og spise og pleje dig til vel-
være fra inderst til yderst.

Blød hud og smuk glød
Sund, smuk, velplejet hud og silkeblødt, glansfuldt hår var 
højst sandsynligt et ligeså stort ønske for tusinder af år siden, 
som det er i dag. I hvert fald findes der en gren inden for ayur-
veda, der beskæftiger sig med foryngelse – en yderst kærkom-
men ”bivirkning” til ayurvedaens mange behandlingsformer, 
der har til hensigt at pleje kroppen. Ikke bare udvendigt men 
i særdeleshed indefra og ud. For fokus i ayurveda er ikke på 
den ydre skønhed, men på at pleje kroppen og holde den sund, 
vital og stærk hele livet igennem samt at bevare et klart og 
friskt sind.
Man kan sige, at det at pleje kroppen er en del af en overordnet 
målsætning om at passe på naturen; den ydre såvel som vores 
indre natur. Det fokus på vores indre natur er først og frem-
mest vigtigt for, at vi kan hele os selv og opnå det overskud, det 
kræver at følge vores livsvej, så vi dermed også kan være noget 
for andre. Det handler om at opnå harmoni, ro og styrke, så vi 
kan træde ud i verden og mærke vores samhørighed med alt 

omkring os og møde de menne-
sker, der krydser vores vej, med 
åbenhed og hjertelighed. 
Når det er sagt, er det nok de 
færreste af os, der kan sige sig 
fri for at ønske blot en smule 
blødere hud, lidt mere glans-
fuldt hår og sprudlende glød. 
Og det har ayurvedaens uni-
vers heldigvis også råd for i 
form af blandt andet plejende kropsolier med sunde fedtsyrer, 
vitaminer og antioxidanter, der bidrager til at bevare huden 
blød og glat og indvendigt blødgør ligamenter, sener, muskler 
og bindevæv.
Et andet middel er brugen af varmende krydderier, der stimu-
lerer fordøjelsen og har en udrensende virkning. Det er ifølge 
ayurveda krydderier som ingefær, gurkemeje, nelliker, kanel, 
spidskommen, sort peber, kardemomme, fennikel og koriander.
Tre ayurvediske urter, som er kendt for deres ”forskønnende” 
egenskaber, er de indiske stikkelsbær, amalaki (som er rige på 
C-vitaminer), triphala (et urteprodukt, der består af de tre  
tørrede frugter amalaki, bibhitaki og haritaki med antioxi-
dante og antiinflammatoriske virkninger) og chywanaprash, 
en styrkende ”urtemarmelade”, der er blevet benyttet i over to 
hundrede år som foryngende middel for hele kroppen.  
I køkkenet gør ayurveda-traditionen også brug af olier og  
ghee (klaret, usaltet smør), som blandt andet er med til at op-
løse affaldsstoffer. Derudover bruges æteriske olier med ”bet-
ter aging”-egenskaber og sidst men ikke mindst særlige ayur-
vediske urter med kraftfulde antioxidante og såkaldte ”foryn-
gende” virkninger. 

1
Spis efter din ayurvediske fordøjelsestype

Kosten og en god, sund og stærk fordøjelse er helt essentielle faktorer, når vi taler naturlig skønhed og  
”better aging”. Indenfor ayurveda er hvert menneske unikt. Man behandler det enkelte menneske og ikke blot 
symptomet og sygdommen. Det er grunden til, at du skal spise forskelligt alt efter hvilken fordøjelsestype, du 

har. Inden for ayurveda findes der fire forskellige fordøjelsestyper, som afhænger af den såkaldte ”agni”  
– fordøjelsesild. Har du en god, balanceret og stærk fordøjelsesild, vil det føre til mere sundhed, energi,  

vitalitet og udstråling samt et styrket immunforsvar. Har du derimod en svækket fordøjelsesild, vil maden,  
som du spiser, ikke blive optimalt fordøjet, og affaldsstoffer og toksiner vil blive ophobet i kroppen og  

på sigt medføre symptomer og sygdom. 

2
Tag vare på din skønhedssøvn 

Mangel på en dyb, sammenhængende og naturlig søvn har indflydelse på kroppens aldringsproces og  
på genopbygningen af hjernens og kroppens væv. Derudover kan søvnmangel få din hud til at se grå og kedelig 
ud, og måske får du poser under øjnene og ingen glød i huden. Et interessant videnskabeligt studie med titlen 

”Effects of Sleep Quality on Skin Aging and Function” af P. Oyetakin White m.fl. påviser, at huden viser  
flere tegn på aldring ved dårlig søvn. Helt specifikt så forskerne en større tendens til linjer, ujævn pigmente-

ring og slaphed i huden ved nedsat søvn. Derudover viser studiet, at huden har en nedsat evne til at  
komme sig efter at være udsat for uv-stråling ved for lidt og for dårlig søvn.

3
Giv kroppen og din hud en detox

Huden er en rigtig god indikator for, hvor godt din krop skiller sig af med affaldsstoffer. Hudproblemer 
kan være et tegn på, at tarmsystemet, leveren og nyrerne ikke fjerner affaldsstoffer ordentligt, eller at  

dit udskillelsessystem er overbelastet af for mange toksiner og dermed tvinger kroppen til at bortskaffe dem 
via huden. Leveren, nyrerne, urinvejene, fordøjelseskanalen og huden er vores naturlige afgiftshjælpere,  

som dagligt skiller sig af med affaldsstoffer via sved, urin og afføring. Derfor er en vigtig tilgang i forhold til 
naturlig skønhed og en sund og smuk hud at ”afgifte” kroppen og bruge krydderier, fødevarer, urter  

og olier, som understøtter kroppens afgiftningsorganer og egen evne til udrensning. 

4
Træk vejret dybt og effektivt

Hver dag trækker vi vejret mellem 20.000 og 30.000 gange! Udover at vores vejrtrækning danner  
hele grundlaget for, at vi er i live, så påvirker den måde, vi trækker vejret på, også blandt andet vores hud.  

Når du trækker vejret effektivt, ilter du kroppen og renser også den effektivt for affaldsstoffer, og det  
vil afspejle sig i huden. Et overfladisk åndedræt vil give en bleg hud, mens en effektiv og dyb vejrtrækning  

giver en hud fuld af glød. Svenske forskere har fundet ud af, at vi ved at trække vejret igennem næsen  
frem for igennem munden ilter blodet 10-15% mere, så træk vejret igennem næsen, med mindre næsen  

er tilstoppet, eller du træner eller udfører meget hårdt fysisk arbejde. Træk vejret dybt og gennem  
næsen, og det vil afspejle sig i dit indre såvel som dit ydre. 

5
Meditér dig til ekstra glød

Vi kender alle mennesker, der simpelthen bare stråler uanset alder – som har en lysende, dragende  
karisma og et blik, hvor man føler, at man kigger helt ind i sjælen. Ifølge ayurvedaens overbevisning  

er meditation er en af de absolut mest kraftfulde metoder til at opnå denne tilstand af ren væren, hvor du  
kommer i dyb kontakt med dit inderste selv, dit indre lys. Ayurveda og meditation hænger uløseligt  

sammen, og meditation er i det ayurvediske univers en særlig betydningsfuld metode til at opnå dybere  
ro i sindet, øget bevidsthed i sjælen og – som en yderst positiv ”bivirkning” – en sund og vital udstråling. 

H V I L K E N  
A Y U R V E D I S K  T Y P E 

E R  D U ?

Du kan finde frem til din  
ayurvediske type ved at  

tage en ayurveda-typetest  
eller ved at kontakte en  
ayurvedisk behandler.  

Testen indikerer, hvor din  
naturlige tendens til ubalancer 

er lige nu, og dermed  
også hvor du kan sætte  

ind for at få en krop i sund  
balance.

Ayurvedaens 5 trin til skønhed  
indefra og ud
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Æ  
teriske olier har en stor plads i de ayur-
vediske terapi- og behandlingsformer og 
er aromatiske, koncentrerede planteeks-
trakter fra blomster, rødder, blade, bark, 

frø og frugter. Olierne bliver typisk udvundet ved destillation,  
og det er destillationsprocessen, der gør de æteriske olier så 
koncentrerede og langt mere potente end f.eks. tørrede urter. 
Ofte kræves der en hel plante eller mere for at kunne fremstil-
le en enkelt dråbe destilleret, æterisk olie. 
Gør den æsteriske olie til en del af din skønhedsrutine ved at 
blande en dråbe i din ansigtscreme eller i en god ansigtsolie 
som f.eks. jojoba-, hybenkerne- eller arganolie. 
Når du benytter olierne i naturlig hudpleje, får du samtidig 
gavn af oliernes mange dufte. I aromaterapi virker de æteriske 
olier ved, at duftmolekyler fra olierne stimulerer hjernens lim-
biske system via duftnerver i næsen. Det limbiske system har 
bl.a. at gøre med følelser og hukommelse og er forbundet til det 
endokrine system, som regulerer kroppens hormonbalance. 
VIGTIGT! Æteriske olier må ikke anvendes ufortyndet. Det 
generelle fortyndingsforhold for æteriske olier er på 2%. 
Dvs. at du skal tilføje to dråber æterisk olie til 98 dråber af en 
vegetabilsk basisolie. Brug altid æteriske olier af høj kvalitet, 
der lever op til standarder og krav for renhed og produktion.

”Better aging” 
med æteriske olier
Æteriske olier er svære at komme 
uden om, når vi taler om naturlig 
hudpleje og ” better aging” ud fra  
en ayurvedisk tilgang. Hver slags  

olie indeholder flere hundrede aktive 
kemiske molekyler, og i tilgift får  
du skøn aromaterapi med oliernes 

behagelige dufte.

H V A D  E R  A Y U R V E D A ?

Ayurveda betyder livets videnskab og 
kaldes i daglig tale for yogaens sund-

hedstradition. Det er en holistisk tradition, 
som stammer fra Indien og har til formål 

at skabe balance i krop, sind og sjæl.  
De ayurvediske forebyggelses- og  

behandlingsmetoder dækker et bredt 
sundhedsområde fra almen medicin over 

blandt andet fysiologi, anatomi,  
farmakologi og psykiatri til ernæringslære. 

Behandlings- og terapiformerne  
er mange, eksempelvis kan nævnes  

kost, urter, lydterapi, olier, æteriske olier, 
yoga og meditation. 

Men ayurveda er mere end blot et 
system til at behandle og forebygge 

sygdom. Udover at give råd og vejled-
ning om sundhed og behandling, 
indeholder ayurveda viden om,  

hvordan man udvikler sig til at opnå sit 
højeste potentiale som menneske.
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Giv dig selv en ayurvedisk  
oliemassage

Du behøver ikke rejse til Indien for at få en klassisk ayurvedisk 
oliemassage, abhyanga. Følg guiden her til en nem, effektiv og 

dybdegående massage, som du kan give dig selv derhjemme i ro og 
mag. Det er noget af det bedste, mest selvkærlige og beroligende, 

du kan gøre for dig selv. God fornøjelse!

Det skal du bruge:
økologisk, koldpresset sesamolie

evt. et par dråber æterisk olie

Sådan gør du: 
Varm sesamolien op, så den ikke er kold at få på huden.  

Det kan du gøre i et vandbad eller ved at stille en kop med olie  
på radiatoren i vinterhalvåret. Du kan med fordel komme et  
par dråber af din foretrukne æteriske olie i sesamolien og få 

endnu større effekt af oliemassagen. 
Kom godt med olie på hele kroppen fra top til tå. Begynd oppefra 

med at komme olie i hovedbunden og ansigtet. Spring evt. 
hovedbunden over, hvis du synes, det fedter håret for meget.
Så halsen, armene, brystet, maven, ryggen (så godt du kan), 

balderne, benene og til slut fødderne – også gerne under fødderne. 
Smør olien på med lange blide, nedadgående strøg. Omkring 

leddene skal du bruge cirkelbevægelser. 
Lad olien sidde på kroppen i 2-20 minutter. Tag derefter et kort, 

varmt bad, hvor du skyller den overskydende olie af. 
Sesamolien er desinficerende, så du skal ikke bruge sæbe  

på hele kroppen, så vasker du bare al olien af, men kun under  
armene og evt. fødderne. Det kan være en god idé at  

komme shampoo i håret, inden du skyller det. På den måde vaskes 
olien nemmere ud af håret. 

Tør dig blidt med et håndklæde, så du undgår at tørre al olien af.
Psst! Stå gerne på et håndklæde under massagen, så du ikke 

får olie på gulvet.

F O R D E L E  V E D  A B H Y A N G A 
I F Ø L G E  A Y U R V E D A 

Blødgør ligamenter, sener, muskler,
 led, bindevæv og hud

Virker udrensende ved at opløse  
fedtopløselige affaldsstoffer fra  

kroppens mange celler og faciliterer 
dermed udskillelsen af toxiner

Virker beroligende på nervesystemet
Bevarer huden blød og glat

Øger kroppens modstandskraft
Giver en dybere nattesøvn

Lindrer stress og uro
Lindrer spændinger i led og muskler

... og meget mere

Udfør oliemassagen enten om  
morgenen, om aftenen inden du skal  
i seng, eller når du føler ekstra behov  

for at stresse af og gøre noget godt for 
dig selv. Du bør ikke give dig selv  

oliemassagen, når du har menstruation,  
eller hvis du er syg.

Sesamolie indeholder E-, B- og A-vitamin, 
der nærer og plejer huden, og er naturligt 

antibakteriel og anti-inflammatorisk.  
Olien har en naturligt uv-beskyttende  

effekt og tiltrækker fedtopløselige  
affaldsstoffer og toksiner på huden,  
som efter massagen kan vaskes af  

med varmt vand.
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