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Savnanje je izjemno u~inkovito
naravno zdravljenje, ki tudi spro-
{~a, krepi, zaustavlja staranje,

omogo~a dru‘abne stike in pripomore
k duhovnemu razvoju. O vsem tem po-
drobno govori knjiga Savnanje – zdra-
vilna mo~ infrarde~e savne, ki je iz{la
pri ARA zalo‘bi. Avtor Lawrence Wil-
son, zdravnik, ki je savnanje razisko-
val na sebi, v knjigi daje poseben pou-
darek na infrarde~o svetlobo, ki daje
savnanju {e posebne koristi. Iz knjige
povzemamo sklepno poglavje.

Infrarde~a energija je klju~ni vir hra-
nil za tkiva, ki lahko pospe{i nastajanje
kisika, ubla‘i peroksidacijo lipidov in
lo~i toksine od molekul vode. Infrarde~a
savna je tako koristen pripomo~ek, da
bi morala biti prisotna v vsakem domu
kot osnovna oprema, tako kot to velja
za kopalnico ali {tedilnik.

RAZSTRUPLJANJE
Zdaj, ko je v na{em okolju toliko stru-

penih kovin, {kodljivih kemi~nih snovi,
ionizirajo~ega sevanja in na zdravila od-
pornih patogenih mikroorganizmov, je
zdravljenje s savnanjem izredno privla~-
no, ~e ‘e ne nujno za zdravje. Telesu po-
maga uni~iti {tevilne mikroorganizme
in pospe{i smrt {ibkej{ih, strupenih in
mutiranih celic. Med savnanjem za~ne
telo tvoriti tudi beljakovine toplotnega
{oka, kar telesu izjemno koristi.

Savne spodbujajo razstrupljanje te-
lesa. Ta klju~na funkcija telesa je danes
okrnjena pri skoraj vseh ljudeh. Sav-
nanje lahko spodbudi izlo~anje stru-
penih kovin, strupenih kemi~nih sno-
vi in drugih vrst biolo{kih toksinov
iz telesa – ponavadi na na~ine, ki jih
pri drugih terapijah nikakor ni mo~
dose~i.

ZDRAVLJENJE
Savnanje je koristno pri zdravljenju

raznih kroni~nih vnetij oziroma oku‘b.
Znanost bo v prihodnosti gotovo potrdi-
la izjemno vrednost savnanja pri nalez-
ljivih boleznih. Savna z infrarde~o svetil-
ko nam pomaga, da se obvarujemo na-
lezljivih obolenj – ~e pa ‘e zbolimo, nam
omogo~i naglo okrevanje.

Izku{nje in ~edalje ve~je {tevilo razi-
skav ka‘ejo, da savnanje koristi pri {te-
vilnih drugih obolenjih in zdravstvenih
te‘avah, vklju~no z rakom in sr~nimi bo-
leznimi. Te koristi so tako velike, da bi
jih uradna medicina morala priznati, saj
bi tako re{ili marsikatero ‘ivljenje pa {e
stro{ki zdravljenja bi se zmanj{ali.

HOLISTI^NA TERAPIJA
Barvna terapija, ki jo omogo~ajo in-

frarde~e svetilke, spodbudi delovanje
organov izlo~anja. Zdi se, da vpliva tudi
na ~ustveno telo. Savna je ~udovit kraj,
kjer se lahko urimo v vizualizaciji, izva-
jamo aromoterapijo, zvo~no terapijo ali
zavestno dihamo. Kadar savnanje in dru-
ge terapije zdru‘imo v celosten program
zdravljenja, imamo {e ve~ koristi. Savna-
nje postane holisti~na terapija.

[tevilni ljudje doma nimajo oltarja
oziroma koti~ka, kjer bi se povezali z Bo-
gom. Savna je primeren kraj za krepitev
duhovnosti in sploh ni nujno, da bi se
morali navezovati na formalne verske
obrede. Navsezadnje s ~a{~enjem Boga
po~astimo sebe v vsej svoji lepoti in sija-
ju – ne le fizi~no telo, pa~ pa tudi um in
du{o. Savna je resni~no kraj, kjer lahko
spo~ijemo in ozdravimo telo, um in du{o.

SKLEP
Savnanje postaja glavni na~in zdrav-

ljenja. Vsekakor bodo potrebne nadalj-
nje raziskave in poskusi, s katerimi bo-
mo potrdili ali ovrgli opa‘anja, omenje-
na v tej knjigi. Veselim se dne, ko bo sav-
nanje sestavni del na{ega ‘ivljenjskega
sloga tako kot televizija.

Program savnanja bomo izvajali, pre-
den se bomo odlo~ili za otroke. Tako bo
nara{~aju omogo~en kar najbolj{i »vstop«
v ‘ivljenje. Z ne‘no toploto savne bomo
krepili svoja telesa in jih obvarovali pred
boleznimi, kemi~nimi snovmi in kovi-
nami iz okolja. V savni se bomo mi in
dru‘inski ~lani tudi zdravili. Potreba po
tem preprostem, a vplivnem na~inu raz-
strupljanja in zdravljenja ni bila {e nikoli
tako izrazita.
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SAVNA

Infrarde~a savna je tako koristna, da bi morala biti v vsakem domu

Zdravilno savnanje
Savnanje je koristno pri
zdravljenju kroni~nih
vnetij oziroma oku‘b.

Knjigo o savnanju lahko naro~ite
na 051/307 777 ali www.misteriji.si.


