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CZYM SĄ 
LEŚNE KĄPIELE?

Koncepcja leśnych kąpieli wywodzi się z Japonii, 
gdzie nazywa się shinrin-yoku, co w wolnym tłu-
maczeniu oznacza zanurzenie w leśnej atmosfe-
rze. W Niemczech ugruntował się termin leśne 
kąpiele.

Termin leśna kąpiel oznacza świadome przeby-
wanie w lesie – w celu odzyskania i wzmocnie-
nia własnego zdrowia.

Aby wykorzystać uzdrawiającą moc lasu, nie mu-
sisz być osobą szczególnie wrażliwą. Kilkadziesiąt 
lat badań na całym świecie, z różnych dziedzin 
medycyny i psychologii dowodzi leczniczej siły 
lasu – z niesamowitymi wynikami. Jednak jedno 
nie wyklucza drugiego.
Każdy, kto i tak lubi chodzić do lasu, nie potrze-
buje dowodów na jego pozytywny wpływ, po-

Wstęp
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nieważ doskonale wie, jak dobra dla ciała, umy-
słu i duszy jest taka wizyta. Mimo to nie chcę 
ukrywać przed tobą kilku interesujących faktów.

Spacer po lesie
Już to może wystarczyć do zauważalnego zmniej-
szenia stresu, polepszenia koncentracji i popra-
wienia nastroju.

Dzień w lesie
Może zwiększyć produkcję komórek NK (ang. 
natural killers - naturalni zabójcy) nawet o 40%. 
Według badań, efekt utrzymuje się do dwóch 
tygodni.

Dwa dni w lesie
Taki pobyt zwiększy produkcję komórek NK na-
wet o 50%, z efektem trwającym około miesiąca.



13

Podsumowując, leśne kąpiele:
pomagają zredukować stres,• 
wzmacniają układ odpornościowy,• 
wspomagają powrót do zdrowia,• 
redukują zaburzenia snu,• 
poprawiają koncentrację,• 
łagodzą problemy z oddychaniem i choroby • 
płuc,
zmniejszają ciśnienie i poziom cukru,• 
niszczą potencjalne komórki nowotworowe• 
i tworzą „hormon ochrony serca” – DHEA.• 
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JAK DZIAŁA LAS?

Pozytywne efekty leśnych kąpieli wynikają prze-
de wszystkim z tzw. terpenów - cząsteczek wy-
dzielanych przez drzewa, na które nasz układ 
odpornościowy reaguje natychmiast, wzmacnia-
jąc siły obronne organizmu. Wiele terpenów 
rzeczywiście można poczuć, ponieważ są one 
częścią wspaniałego leśnego powietrza. Aczkol-
wiek również sama leśna atmosfera, „zamknię-
ta” przestrzeń, cisza w połączeniu z miękkim 
dźwiękiem tła, wiele różnych odcieni zieleni – to 
wszystko ma głęboko uspokajający wpływ na 
większość ludzi.

Moja rada: Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na 
temat uzdrawiającej siły lasu i wyników między-
narodowych badań, polecam książki biologa 
z Grazu Clemensa G. Arvaya, które są naprawdę 
warte przeczytania, takie jak: „Der Heilungscode 
der Natur” czy „Der Biophilia-Eff ekt”.



Na wysokości nosa

Całe leśne powietrze wypeł-
nione jest leczniczymi terpe-
nami. Podczas gdy krzaki 
i krzewy rosnące na skraju 
lasu chronią wnętrze lasu 
przed wiatrem, sklepienie 
z liści rosnących w koronach 
drzew dba o to, aby terpeny 
nie wyparowały lub nie zo-
stały zniszczone przez pro-
mieniowanie UV. Tak więc 
gdy wchodzisz do lasu, jesteś 
w środku zamkniętego syste-
mu, który jest dobry dla cie-
bie i twojego ciała w dosłow-
nym tego słowa znaczeniu. 
Poza tym: najsilniejsze stęże-
nie terpenów znajduje się na 
poziomie nosa.

CZY WIESZ?
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DLA KOGO ODPOWIEDNIA JEST 
LEŚNA KĄPIEL?

Dla każdego! Nieważne – stary czy młody, zdro-
wy czy chory, aktywny czy lubiący domowe za-
cisze. Nie musisz spełniać żadnych specjalnych 
warunków, aby korzystać z leśnych kąpieli – po-
trzebna jest tylko otwartość na las jako miejsce 
spokoju i siły.

W AZJI I W NIEMCZECH

W Japonii wykorzystanie lasu z jego wieloaspek-
towymi właściwościami w terapiach medycznych 
i psychoterapeutycznych – zarówno w zakresie 
leczenia, jak i profi laktyki – rozpoczęło się bardzo 
wcześnie. Dzisiaj leśne kąpiele uznawane są 
w Japonii, Chinach i Korei za medycynę konwen-
cjonalną, a czasem nawet opłacane przez służbę 
zdrowia.



W Europie nie zaszliśmy jeszcze tak daleko, ale 
wielu z nas ma to szczęście, że las znajduje się 
u naszych drzwi lub przynajmniej w zasięgu 
ręki. A najlepsze w tym wszystkim jest to, że 
las otwar ty jest dla nas wszystkich i w każdej 
chwili możemy za darmo z niego korzystać! 
Oczywiście, zawsze z szacunkiem dla znajdują-
cej się tam flory i fauny.
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Leśne kąpiele:
TAK PO PROSTU 
CZY Z KONKRETNYMI ĆWICZENIAMI?

W Niemczech na różne sposoby korzysta się 
z leśnych kąpieli. A pobyt w lesie zawsze jest 
dobry, niezależnie od tego, czy chodzi o wędrów-
kę, jazdę na rowerze, jogging czy po prostu sie-
dzenie w lesie. Właściwie nie musisz robić nicze-
go szczególnego – ale możesz, ponieważ wpływ 
lasu może zostać zintensyfi kowany dzięki spe-
cjalnym ćwiczeniom. Na przykład poprzez świa-
dome oddychanie w celu zwiększenia wchłania-
nia terpenów lub pogłębienie stanu relaksacji 
dzięki określonym ćwiczeniom. Dlatego chciała-
bym cię zachęcić do wypróbowania różnych 
ćwiczeń z tej książki!

Porada: Wszystkie ćwiczenia zawarte w niniej-
szej książce można wykonać w każdej chwili, na-
wet jeśli idziesz na krótki spacer. Poniższe strony 
pokażą ci, w jaki sposób się przygotować, jeśli 
naprawdę chcesz spędzić w lesie cały dzień i in-
tensywnie skorzystać z leśnej kąpieli.
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Wskazówka

SPRYTNY POMYSŁ: OBEJMIJ DRZEWO

Często wyśmiewany, ale całkowicie niesłusz-
nie: wiele pożytecznych terpenów znajduje 
się również w korze drzew. Możesz je wspa-
niale wdychać, jeśli obejmiesz drzewo!


