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SAUNA	–	FIŃSKI	OBRZĘD	KATHARSIS

Kąpiel w  suchym i   gorącym 
powietrzu znana jest na całym 
świecie. Poznali ją już miesz-

kańcy Azji  Południowej, Ameryki 
Środkowej oraz Europy. Pomimo że 
we wszystkich sąsiednich krajach ten 
rodzaj relaksu jest niezwykle popu-
larny, u  nas – nadal prawie nieznany.  
Sauną nazywamy pomieszczenie, w którym 
przebywamy w  wysokiej temperaturze, 
a w zależności od rodzaju sauny odznacza 
się ono wysoką lub niską wilgotnością. 
W saunie spędzamy od kilku do kilkudzie-
sięciu minut, a pobyt w niej ma własności 
poprawiające krążenie. Kończy się go 

zwykle kąpielą w chłodnej wodzie. Dobro-
czynny wpływ tradycyjnej sauny wynika 
z połączenia procesów przegrzania ciała 
poprzez oddziaływanie suchego i gorącego 
powietrza o okresowo dużej wilgotności 
oraz ochładzania ciała. Sauna wywiera 
bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie 
i urodę, a także przeciwdziała starzeniu się 
organizmu. 

Z BIEGIEM LAT,  
Z BIEGIEM DNI
Sauny były budowane przez ludy fińskie 
(przodków m.in. dzisiejszych Finów 
i  Estończyków) od niepamiętnych 

czasów. Natomiast sama kąpiel parowa 
znana była już od wielu wieków Grekom, 
Rzymianom, Germanom, Słowianom, 
występowała w  postaci rosyjskiej bani 
czy kąpieli tureckich. Owa wielowie-
kowa tradycja jest najlepszym dowodem 
korzystnego wpływu sauny na samopo-
czucie i zdrowie człowieka. Sauna najpo-
pularniejsza jest w  Finlandii, Estonii, 
Łotwie, Litwie, a także w Rosji; odgrywa 
w  tych krajach ważną rolę społeczną. 
Finowie nazywają saunę „świątynią higieny 
ciała i  duszy” i  uważają ją za ochronę 
przed przeciwnościami świata, za miejsce, 
w którym w przyjemnej i spokojnej atmos-
ferze rozmawia się również o  proble-
mach handlowych, dyplomatycznych czy 
państwowych, dlatego też w  Finlandii 
sauny znajdują się niemal przy każdej insty-
tucji. Finowie na niespełna pięć milionów 
mieszkańców mają około miliona saun. 
Sauny towarzyszą więc wszystkim targom 
międzynarodowym, dużym imprezom 
kulturalnym i  sportowym, wystawom 
i olimpiadom. Z upływem lat rozgrzane na 
ogniu kamienie zastąpiły piece z elektro-
niczną regulacją.

W ZDROWYM CIELE 
ZDROWY DUCH
Już dawno człowiek zauważył, że właściwie 
przegrzane ciało staje się odporniejsze na 
przeziębienia, reumatyzm i inne choroby, 
stąd sauna zalecana jest przede wszystkim 
w  ramach profilaktyki. Pobyt w  saunie 
przyspiesza krążenie krwi, a  procesy 
naprzemiennego rozgrzewania oraz schła-
dzania ciała wzmacniają nasze naczynia 
krwionośne. Same zmiany temperatur 
niejako hartują nasz organizm i mobilizują 
układ odpornościowy do obrony. Sauna 
w niewielkim stopniu podnosi temperaturę 
ciała, co wpływa na przyspieszenie prze-
miany materii. Temperatura powierzchni 
skóry wzrasta do 40–41 stopni Celsjusza, 
co pobudza ciało do wzmożonego wyda-
lania potu, a wraz z nim toksyn i metabo-
litów, przyczyniając się do oczyszczania 
organizmu. Podczas zabiegów w  saunie 

Sauna została wynaleziona przez Finów. Ich wynalazek rozpowszechnił się na całym świecie, a sami Finowie nie 
wyobrażają sobie życia bez sauny. Twierdzą oni, że sauna oczyszcza ich umysł i ciało ze wszystkiego, co złe. 
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pobudzone zostaje wytwarzanie ciał odpor-
nościowych, stąd ludzie często z niej korzy-
stający rzadziej ulegają przeziębieniom, 
a  niepotrzebne toksyny wydostają się 
z ich organizmów wraz z potem. Wysoka 
temperatura pomaga przy zapaleniu ścię-
gien oraz nadwyrężeniu mięśni, jak również 
w  bólach reumatycznych i  korzonków 
oraz może pomóc w odzyskaniu formy po 
zwichnięciach stawów i złamaniach kości. 
Podczas przebywania w  saunie oczysz-
czają się drogi oddechowe, dlatego pole-
cana jest ona osobom cierpiącym z powodu 
nieżytów oskrzeli i  zapalenia zatok. 
Przebywanie w saunie wpływa również na 
wytwarzanie w naszym organizmie więk-
szej ilości endorfin – hormonów o dzia-
łaniu uspokajającym i nasennym, pozwa-
lającym na ogólne zrelaksowanie się 
i poprawę nastroju. Istnieją pewne grupy 
chorób, w  których korzystanie z  sauny 
jest szczególnie korzystne. Należą do 
nich choroby układu krążenia, a  więc 
wszelkie nerwice sercowo-naczyniowe, 
czynnościowe choroby naczyń obwodo-
wych, początkowe stadium nadciśnienia, 

a także choroby układu nerwowego, takie 
jak nerwice, zaburzenia snu, nerwobóle. 
Sauna wpływa również niezwykle pozy-
tywnie na choroby kobiece, np. zaburzenia 
miesiączkowania, jak również choroby 
układu ruchu, czyli wszelkie urazy stawów, 
kości, łagodne postacie chorób reuma-
tycznych, oraz choroby układu oddecho-
wego: nieżyty górnych dróg oddechowych, 
chroniczne stany zapalne zatok, niektóre 
postacie astmy oskrzelowej.

Niestety z kąpieli w  saunie powinny 
zrezygnować osoby cierpiące na nadci-
śnienie, żylaki i  chorobę wieńcową. 
Wykluczają je nadciśnienie tętnicze 
powyżej 200/120mmHg czy choroby 
układu krążenia ze zmianami. Wysoka 
temperatura powoduje bowiem rozsze-
rzenie naczyń krwionośnych i wzmożone 
pocenie się. Absolutnie nie powinny 
również korzystać z niej osoby z niewydol-
nością krążenia, organicznymi chorobami 
układu nerwowego, płuc, nerek, wątroby, 
nowotworami złośliwymi, grzybicą skóry, 
ostrymi stanami reumatycznymi, jaskrą 
oraz daltonizmem.

SKÓRA GŁADKA  
JAK JEDWAB
Sauna wywiera również zbawienny 
wpływ na skórę ze skłonnościami do 
przetłuszczania się, albowiem gruczoły 
łojowe w  wyniku rozgrzania odbloko-
wują się i dzięki temu organizm pozbywa 
się nadmiaru sebum, czyli łoju skór-
nego. Na skutek pocenia się w  saunie 
tracimy bardzo duże ilości soli powodu-
jącej opuchlizny, natomiast uzyskujemy 
lepsze ukrwienie tkanek, a  co za tym 
idzie dotlenienie skóry, stąd po każdym 
pobycie w  saunie nasza skóra staje się 
lepiej oczyszczona, ukrwiona i gładsza. 
Należy pamiętać, że  przebywanie 
w saunie powoduje utratę około 0,5–1,5 
litra płynów, dlatego też bardzo ważne 
jest ich uzupełnienie. Niezbędne są 
również odpowiednie kremy i balsamy 
do ciała. 

RÓŻNE RODZAJE SAUNY
Sauna jest bardzo często swoistą terapią 
dla ludzi z  problemami zdrowotnymi. 
Wiele osób wizytuje saunę w celu poprawy 
krążenia, inni po to, by mieć piękniejszą 
cerę lub stracić na wadze, a  pozostali 
chodzą do sauny dla czystej przyjem-
ności. Ośrodki spa oferują szeroki wybór 
saun. Istnieje bowiem kilka jej rodzajów. 
Do najbardziej znanych należy sauna 
sucha, inaczej nazywana sauną fińską. Jest 
to sauna o względnie niskiej wilgotności 
powietrza, w której temperatura dochodzi 
do 75–100 °C. Zażywamy jej w niedużym 
pomieszczeniu ze schodkowato umieszczo-
nymi ławami drewnianymi. Jest ona odpo-
wiednia dla osób, które pragną pozbyć się 
zbędnej ilości płynów. Podczas jednora-
zowej sesji w saunie fińskiej człowiek jest 
w stanie wydalić ze swojego ciała około 1,5 
litra płynów.

Innym rodzajem sauny jest sauna 
parowa, inaczej określana jako łaźnia 
rzymska. Ma ona wilgotność docho-
dzącą do 100 procent, lecz panuje w niej 
znacznie niższa temperatura: około 
40–50 °C.

Możemy również spotkać się z sauną 
solną – rodzajem sauny suchej, której 
ściany wykonane są z  paneli ściennych 
zawierających foremne bryły solne wycięte 
z kolorowej soli kamiennej, a także z sauną 
na podczerwień, czyli sauną infrared, 
która doskonale sprawdza się jako kuracja 
odmładzająca wygląd skóry. 

LECZNICZA	H2O

Hydroterapia należy do najstar-
s z y c h  z n a n yc h  ś ro d k ó w 
leczniczych. Zarówno przemy-

waniem w zimnej wodzie, jak i kąpielami 
rozgrzewającymi oraz ziołowymi leczy 
się wiele popularnych schorzeń, takich 
jak nadciśnienie, niepłodność, gorączka, 
niedociśnienie, zawroty głowy, nerwice, 
schorzenia narządów ruchu czy reumatyzm. 

Kąpiele mogą mieć działanie odprę-
żające, pobudzające lub uspokajające. 
Wpływa na to zarówno temperatura woda, 
jak i dodatki wzbogacające kąpiel. Zimna 
woda o temperaturze od 25 do 30 stopni 
Celsjusza pobudza organizm, wzmaga 
napięcie mięśni i  poprawia ukrwienie 
skóry. Woda o temperaturze 36 stopni ma 
działanie odprężające, ponieważ usuwa 
zmęczenie, relaksuje i lekko pobudza. 

KĄPIEL DOBRA  
NA WSZYSTKO
Ciepła kąpiel o  temperaturze powyżej 
37 stopni Celsjusza skutecznie likwi-
duje napięcie mięśni; rozgrzewa, łagodzi 
niektóre bóle i  pomaga zasnąć. Kąpiele 
lecznicze powodują reakcję organizmu 
przestrajającą jego funkcje, ale również 
uodparniają go. W leczniczym ich dzia-
łaniu znaczące jest zarówno ciśnienie 
hydrostatyczne wody, jak i procesy elek-
tryczne zachodzące między powierzchnią 
skóry a wodą, a także składniki mineralne, 
które przenikają przez skórę i biorą udział 
w chemicznych przemianach organizmu. 
Pod wpływem ciepłej wody naczynia 
krwionośne rozszerzają się i krew zaczyna 
szybciej krążyć. Rozszerzają się też pory 
skóry, ułatwiając wnikanie w głąb ciała 
dobroczynnie działających składników 
mineralnych.

Jednym z najpopularniejszych sposobów 
leczenia hydroterapeutycznego są kąpiele 
solankowe. Stosuje się je w różnych posta-
ciach gośćca, w  stanach pourazowych, 
gruźlicy, zaburzeniach przemiany materii, 
przy chorobach kobiecych i  w  wielu 

innych. Podobnie działają kąpiele siarcz-
kowe, których głównym składnikiem są 
jony siarczkowe i siarkowodór. Działając 
drażniąco na skórę, kąpiel taka wywołuje 
chwilowe przekrwienie zarówno skóry, 
jak i narządów wewnętrznych. Pobudza 
przemianę materii, oczyszcza organizm 
z toksyn i wpływa odczulająco na skórę. 
Z kolei kąpiele z użyciem borowiny powo-
dują regenerację naskórka i uszkodzonych 
tkanek. Stosuje się je w  przewlekłych 
stanach zapalnych tkanek miękkich oraz 
kości i stawów, w tym w chorobach reuma-
tycznych. Borowina jest bardzo pomocna 
przy dolegliwościach kobiecych. Przy 
przewlekłych chorobach skóry zalecane 
są z kolei kąpiele łagodzące podrażnienia 
i  wygładzające, jak na przykład kąpiel 
w otrębach pszennych czy w  roztworze 
krochmalu.

SŁONE ALBO 
AROMATYCZNE
Coraz większą popularnością cieszą się 
zabiegi w uzdrowiskach, zwane spa. Samo 
słowo spa oznacza odnowę przez wodę, 
woda termalna bowiem skutecznie łagodzi 
podrażnienia i uczulenia. Na skórę nato-
miast dobroczynnie wpływają źródła 
bogate w  cynk, krzem, siarkę i  selen. 
Stosując sól lub olejki, możemy dodat-
kowo wzmocnić efekty kąpieli. Jony soli 
sprawiają, że skóra staje się lepiej odży-
wiona i  dotleniona. Na rynku mamy 
obecnie dostępną całą gamę soli kąpielo-
wych. Wiele z nich zawiera dodatkowo 
jeszcze inne składniki, które wzboga-
cają działanie samej soli. Są na przykład 
sole z dodatkiem alg morskich, z mlekiem 
kozim, borowiną, wyciągiem z bursztynów, 
lawendą czy olejkiem z grejpfruta. Obecnie 
coraz bardziej popularne stają się prepa-
raty z solami z Morza Martwego, zawie-
rające wapń, magnez, potas, sód, jod, brom 
i związki siarki. Ale równie cenne skład-
niki wchodzą w skład soli pochodzących 
z naszych uzdrowisk.

Z  kolei olejki do kąpieli natłusz-
czają skórę i   chronią je j  płaszcz 
lipidowy. Szczególnie polecane do kąpieli 
są olejki aromatyczne zawierające naturalne 
ekstrakty kwiatowe, roślinne i owocowe, 
których cząsteczki wnikają w  skórę. 
Działanie szczególnie relaksujące mają 
olejki geraniowy, lawendowy, sandałowy 
i  ylangowy, natomiast olejki cytrynowy, 
rozmarynowy i  sandałowy wpływają 
pobudzająco. 

ZBAWIENNE ZIOŁA
Według legend znana z  wyjątkowo 
pięknej skóry Kleopatra kąpała się w oślim 
mleku. Wiadomo też, że królowa regu-
larnie stosowała kąpiele ziołowe. Takie 
kąpiele możemy przygotowywać sobie 
sami. Mają one dobroczynny wpływ 
na leczenie najprzeróżniejszych scho-
rzeń. Kąpiel w naparze z suszonego ziela 
tymianku oraz kąpiel z dodatkiem olejku 

Aromatyczna kąpiel to balsam dla duszy. Odpręża i relaksuje, zmywa stres i pozwala zapomnieć o troskach. Ma 
zbawienny wpływ nie tylko na skórę, lecz także na całe ciało. Dlatego kąpielami wspomaga się leczenie wielu 
chorób.
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