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DEDYKACJA

 Pamięci Terry’ego Darlinga
– w podziękowaniu za cenne wskazówki

Dziękuję Ci, Stwórco, za moje życie i wszystko, czego 
dane mi było doświadczyć. Jestem  ogromnie wdzięczna 
za to, że z  mojej wiedzy oraz z moich umiejętności 
i doświadczenia będą mogli skorzystać inni. 

Książkę tę dedykuję naszej planecie. Abyśmy dojrzewa-
jąc w przestrzeni międzygwiezdnej, poznali, zrozumieli 
i  zaczęli szanować prawa natury, potwierdzając w  ten 
sposób, że jesteśmy prawowitą częścią wszechświata.

Chciałabym także zadedykować tę książkę Astarte, 
bogini miłości, płodności i  wojny, która była zarazem 
uosobieniem piękna, dziękując jej za to, że potrafi ła 
połączyć w sobie pozornie sprzeczne cechy w harmo-
nijną całość. 

Jednak przede wszystkim powinnam zadedykować ten 
poradnik hennie, indygo, kasji i  amli. Jestem im nie-
zmiernie wdzięczna za wszystkie korzyści zdrowotne 
oraz bajeczne kolory, jakie mają do zaoferowania. 
Cieszę się, że mogłam je bliżej poznać i nawiązać z nimi 
stały kontakt. 





Piękno nie jest pragnieniem, lecz ekstazą.
Nie jest ono spragnionymi ustami 

albo pustą dłonią wyciągniętą w potrzebie, 
lecz raczej rozpalonym sercem i oczarowaną duszą.

Nie jest obrazkiem, który można obejrzeć 
ani pieśnią, którą można usłyszeć.
A raczej jest obrazkiem, ale takim, 
który widać przez zamknięte oczy

i taką pieśnią, którą słychać przez zakryte uszy.

Nie jest jak sok z wysuszonej kory 
ani skrzydło zrośnięte pazurami,

lecz raczej jak wiecznie kwitnący ogród 
i gromada aniołów w nieustającym tańcu.

Mieszkańcy Orfalezu, 
piękno jest życiem, gdy życie odsłania 

swą najświętszą twarz. 
Ale to wy jesteście i życiem, i zasłoną. 

Piękno to wieczność przeglądająca się w lustrze, 
ale to wy jesteście i wiecznością, i lustrem. 

KHALIL GIBRAN, PROROK
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DLACZEGO 
FARBUJEMY WŁOSY?

Nasze nastawienie, będące 
odzwierciedleniem stanu umysłu, można 
porównać do pędzla, którego używamy 

do koloryzowania faktów.

Podstawową funkcją włosów jest ochrona organizmu przed utratą ciepła oraz prze
grzaniem. Jednak dla wielu z nas włosy są jednym z najważniejszych atrybutów kobie
cości. Do ich wyglądu przywiązujemy dużą wagę, a na pielęgnację wydajemy każdego 
roku miliardy dolarów. Badania wykazały, że aż 75% amerykańskich kobiet farbuje 
włosy, a ich liczba nadal rośnie. 

Wszystko, co od tysięcy lat robimy z naszymi włosami, ma wymiar symboliczny i emocjo
nalny. O ich potężnej, duchowej mocy świadczy wiele znanych historii, takich jak choćby 
legenda o Samsonie, który podstępnie pozbawiony włosów, stracił nadludzką siłę, lub mit 
o Meduzie, której głowę zamiast włosów okalały wijące się węże wyrażające jej wściek
łość. Z licznych historii i symboli wynika, że wygląd włosów odzwierciedla nasze emocje.

Włosy służą do wyrażania siebie. Preferencje co do koloru włosów, tekstury i fryzury 
różnią się w zależności od pochodzenia etnicznego i przynależności do kręgu kulturo
wego. Po włosach potrafimy rozpoznać, czy osoba należy do danej wspólnoty lub grupy 
społecznej. Ja urodziłam się z grubymi i gęstymi, kręconymi włosami, ale jako nastolatka 

rozdzial  1



próbowałam je wyprostować, aby upodobnić się do rówieśniczek należących do innego 
kręgu kulturowego, w którym preferowano włosy proste i gładkie. Pod tym względem 
przypominałam bohaterki filmu Chrisa Rocka Good Hair (Dobre Włosy).

Artyści i celebryci często i radykalnie zmieniają fryzury na potrzeby nowych projek
tów lub by wykreować nowy trend. Mogłoby się wydawać, że pielęgnacja włosów to 
prosta rzecz, ale złożoność naszych emocji sprawia, że tak nie jest.   

DLACZEGO WARTO UŻYWAĆ  
FARB ZIOŁOWYCH? 

Istnieje wiele powodów, dla których farbujemy włosy. Robimy to dla przyjemności 
lub gdy chcemy odmienić swój wizerunek. Każda farba do włosów przynosi mniej lub 
bardziej widoczne korzyści. Oto dlaczego warto sięgać po preparaty ziołowe: 

 » Kosmetyki z dodatkiem ziół stosowano do farbowania włosów już 
w starożytności. Naturalne preparaty koloryzujące odżywiają i nawilżają 
włosy, przywracając harmonię ciała, umysłu i duszy.

 » Naturalne farby ziołowe pachną „świeżą zielenią”, regenerują uszko
dzone włosy i tuszują siwiznę skuteczniej niż ich chemiczne odpowiedniki. 

 » Naturalne pigmenty ziołowe nie wykazują działania toksycznego, 
dlatego możemy je stosować z dowolną częstotliwością. Preparaty roślinne 
nadają włosom długo utrzymujący się, oczekiwany odcień, przy czym nie 
niszczą ich ani nie wysuszają. 

 » Preparaty ziołowe do naturalnej koloryzacji znakomicie odżywiają i pie
lęgnują włosy, a także na większość z nas działają odprężająco i kojąco. 

Stosowanie barwników ziołowych – szczególnie henny – nawiązuje do starożytnych 
rytuałów pielęgnacyjnych, podczas których za ich pośrednictwem czerpano z magicz
nej mocy ziemi, słońca, księżyca, wiatru i wody – czyli tych wszystkich czynników, które 
wpływają na właściwości pigmentów. Wykorzystanie farb ziołowych do koloryzacji 
włosów daje nam możliwość wyrażenia naszej artystycznej duszy, ponieważ możemy 
dowolnie mieszać barwniki, tworząc niepowtarzalne kompozycje kolorystyczne. 
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Spośród czterech ziół opisanych w  tej książce henna jest najstarszym naturalnym 
kosmetykiem służącym do farbowania włosów i malowania ciała. Zanim ten ziołowy 
barwnik zdobył popularność, mieszkańcy obszarów o gorącym i  suchym klimacie 
nakładali go na swoje ciała dla ochłody. Skórę na podeszwach stóp smarowano 
henną, chroniąc je przed odparzeniami. Preparaty na bazie henny nakładano także na 
wewnętrzne strony dłoni. te proste czynności z czasem przerodziły się w sztukę zdo
bienia ciała. Po wymieszaniu henny z innymi naturalnymi składnikami otrzymywano 
pastę, którą malowano coraz bardziej wyszukane wzory.

Chociaż preparaty na bazie henny cieszą się uznaniem wśród kobiet i mężczyzn, płeć 
piękna inaczej podchodzi do tego źródła czerwonego pigmentu – chętnie poddaje się 
zabiegom koloryzującym w grupach, spędzając wspólnie czas podczas oczekiwania, 
aż henna wyschnie.

Sztuka zdobienia ciała henną towarzyszy ludziom od wieków, ale ostatnio wzrosło 
zainteresowanie takimi zabiegami, przy czym wśród artystów zajmujących się profe
sjonalnie barwieniem skóry dominują kobiety. W niektórych kulturach malowanie ciała 
henną należało do kobiecych rytuałów przejścia w dorosłość, a w wielu plemionach 
panował zwyczaj malowania na skórze misternych wzorów dla uczczenia ważnych 
wydarzeń. Obecnie takie zabiegi stały się dla nas głównie formą zabawy i wakacyjną 
rozrywką. Myślę, że upodobanie kobiet do doświadczeń zmysłowych wynika z intym
nych relacji z własnym ciągle zmieniającym się ciałem.

ZACZNIJ ŻYĆ ZGODNIE Z NATURĄ

Określenie „życie w zgodzie z naturą” można różnie rozumieć. Dla 
jednych najlepszym sposobem na utrzymanie witalności będzie dieta 
bogata w produkty roślinne i zioła, dla innych suplementacja, a jesz-
cze innym najbardziej odpowiadać będzie refleksologia w połączeniu 
z jogą czy medytacją. 
Wobec tak różnych opinii na temat tego, co uważamy za „naturalne”, 
proponuję przyjęcie następującej interpretacji: naturalna zdolność do 
przybierania nowych kształtów otwiera przed nami wiele opcji, które 
ułatwią nam spełnienie naszej własnej wizji życia w harmonii z naturą. 
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MAGICZNA MOC RUDYCH WŁOSÓW

Każdy kolor włosów ma znaczenie symboliczne. Obserwując, w jaki sposób na prze
strzeni wieków traktowano osoby rudowłose, możemy się przekonać, jak ogromną 
wagę w różnych kręgach kulturowych przywiązywano do koloru włosów. 

Określenie rudowłosy znane jest od tysiącleci. Widok osób z rudymi włosami niemal 
zawsze wzbudzał skrajne emocje – od kpin, poprzez podziw, aż po strach. tacy ludzie 
zazwyczaj zwracali na siebie uwagę, ponieważ kolor ich fryzury był najrzadziej spo
tykany na świecie. Dlatego właśnie często odnoszono się do nich z podejrzliwością 
i obawą, a we wczesnym średniowieczu zarzucano im uprawianie czarów. Podejście 
do takich osób zaczęło się zmieniać, kiedy rudowłosa Elżbieta objęła angielski tron. 
Dzięki dbającej o wizerunek królowej jej piękna ruda fryzura szybko zdobyła uznanie, 
a farbowanie włosów na rudo z wykorzystaniem henny zaczęło być w dobrym tonie.

Nawet współcześnie widok osoby rudowłosej wywołuje u niektórych mieszane uczu
cia. Aby to zmienić i udowodnić, że „rude jest piękne”, coraz częściej organizuje się zloty 
specjalnie dla rudych ludzi, którzy stanowią zaledwie od 1 do 2% populacji na świecie. 
Niepokojące jest jednak to, że pomimo takich starań i  inicjatyw w Wielkiej Brytanii 
dochodzi do ataków na nich. Przestępstwa takie określa się mianem „gingerism”*. 

Dla ludzi o naturalnie rudych włosach, którzy wraz z upływem lat pragną zachować ich 
pierwotny kolor, henna jest atrakcyjną opcją. W przeciwieństwie do farb chemicznych 
zapewnia intensywny i trwały efekt koloryzacyjny, natomiast w połączeniu z innymi zio
łowymi pigmentami pomoże przywrócić włosom naturalny kolor z czasów młodości. 

Dla ludzi o naturalnych rudych włosach, którzy wraz z upływem lat
pragną zachować ich pierwotny kolor, henna jest atrakcyjną 

alternatywą dla chemicznych preparatów koloryzujących. 

*  Ginger (ang.) – rudy kolor (przyp. red.).



AMATORZY  
NATURALNEJ SIWIZNY  

W dążeniu do równowagi i autentyczności w każdym aspekcie życia niektórzy z nas rezy
gnują z koloryzacji włosów. Kierując się własną hierarchią wartości oraz poczuciem este
tyki, możemy uznać, że z siwizną jest nam do twarzy, a jej maskowanie mija się z celem. 

Niektórzy uważają, że siwizna u mężczyzn jest rzeczą cenioną, ponieważ jako oznaka 
mądrości i  doświadczenia dodaje im nobliwości i  powagi, podczas gdy siwe włosy 
u kobiet przypominają ich posiadaczkom, że najlepsze lata mają już za sobą. Jednak 
pokolenie wyżu demograficznego przyczyniło się do radykalnej zmiany podejścia w tym 
zakresie, sprawiając, że kobiety, które odrzucają farbowanie włosów, przestały być trak
towane jako słabe i bezradne, pogodzone z upływem czasu. Dumne właścicielki siwych 
włosów mogły teraz zachwycić srebrzystymi fryzurami młodsze siostry. Osoby o popie
latych, szarych i siwych włosach często wzbudzają podziw. Kolory ich oczu, włosów i kar
nacji łączą się w harmonijną całość, która kojarzy się z ponadczasowym pięknem. 

Do działań podejmowanych przeze mnie w salonie należy pomoc moim klientkom 
w uzyskaniu pięknych siwych włosów w sposób jak najmniej uciążliwy. W przypadku 
kobiet, które farbowały włosy preparatami chemicznymi, dodaję szare lub srebrne 
pasma do ciemniejszych, sięgając miejsca, w którym włosy odrastają, lub tworzę efekt 
ombre. Siwizna, która stopniowo pokrywa włosy po zastosowaniu ziołowych pigmen
tów, wygląda o wiele naturalniej, ponieważ obszar odrastających włosów nie rzuca się 
tak bardzo w oczy. Najlepiej pozwolić włosom odrastać w sposób naturalny i wybrać 
fryzurę, która uatrakcyjni ten proces.

O czym należy pamiętać,  
decydując się na farbowanie włosów na siwo?

Wśród nas jest wiele osób, które wyglądają doskonale, niezależnie od koloru swoich 
włosów, ale są także tacy, którzy poprzez ich farbowanie całkowicie odmieniają swój 
wygląd. Większość ludzi decyduje się na zmianę barwy włosów, ponieważ odmiana 
przynosi chwilową poprawę samopoczucia. Przefarbowanie włosów może cię odmło
dzić i dodać ci uroku, ale jeśli twoja twarz będzie wyrażać coś zupełnie innego, kolor 
włosów będzie bez znaczenia.
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