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— Ге надзь, да вай це пач нём з 

та го, што за чэм пi я на ты такiя — 

па па ран нi? На вош та яны па-

трэб ныя i ча му ў вас з'я вi ла ся 

iдэя iх пра во дзiць?

— Тут я не быў пер ша ад кры-

вальнi кам. Пра фе сiй ныя чэм-

пi я на ты па па ран нi пра хо дзяць 

у роз ных кра i нах. Я ж iмк нуў ся 

ўлiць у гэ ты рух све жы стру мень i 

пра вес цi на род ны чэм пi я нат. Мне 

ха це ла ся па ка заць, што бе ла рус-

кая тра ды цый ная лаз ня не менш 

цi ка вая, чым, на прык лад, шы ро ка 

вя до мая рус кая. На жаль, мно гiя 

на шы на цы я наль ныя тра ды цыi 

па ран ня сён ня не аб ход на ад ра-

джаць, пра фе сiй ных ла зен шчы-

каў у нас так са ма па куль ня шмат. 

Та му ў 2017 го дзе я вы ра шыў, што 

чэм пi я на ты на шы бу дуць не пра-

фе сiй ныя, а ама тар скiя, на род ныя. 

Iдэя спа да ба ла ся, i на сён няш нi 

дзень у Бе ла ру сi пра ве дзе ны ўжо 

тры на род ныя чэм пi я на ты. Больш 

за тое, ама тар скiя ця пер пра во-

дзяц ца i ў Ра сii, i ў Лiт ве. Пад час 

та кiх ме ра пры ем стваў з'яў ля ец ца 

маг чы масць да ваць май стар-кла-

сы лю дзям, якiя цi ка вяц ца тра ды-

цый най лаз няй. Рас па вя даць пра 

асаб лi вас цi па ран ня, якiя да зва ля-

юць зра бiць лаз ню спо са бам азда-

раў лен ня, i пра па мыл кi, якiя на-

но сяць шко ду зда роўю. Каб лю дзi 

пры хо дзi лi ў лаз ню не пiць спiрт ное 

i не гу ляць у кар ты, а ме на вi та па-

рыц ца. I па рыц ца пра вiль на.

— Ва шы чэм пi я на ты збi ра юць 

шмат гле да чоў?

— Так, i з кож ным го дам iх 

ста но вiц ца больш. Ка лi ўдзель нi-

кi аба ра ня юць пе рад жу ры сваю 

тэх нi ку па ран ня, гэ та са праў ды 

цi ка ва — пры чым на ват тым, хто 

ра ней нi ко лi лаз няй не за хап ляў-

ся. Мы, ар га нi за та ры, ста ра ем ся 

зра бiць усё, каб на шы чэм пi я на ты 

пра хо дзi лi яр ка, цi ка ва i ве се ла. 

Бо на вед ван не лаз нi — гэ та зу сiм 

не тое ж са мае, што звык ла па-

мыц ца ў ван не. Гэ та свое асаб лi вае 

жыц це сцвяр джаль нае свя та, якое 

дае за рад ап ты мiз му i па зi ты ву. 

На прык лад, не каль кi га доў та му 

мы пра во дзi лi ў Па ла цы спор ту 

ак цыю «Ад кры тае акен ца жа но-

чай лаз нi». Мае ву ча нi цы па ры лi 

ўсiх жа да ю чых — i ва сям нац ца цi-

га до вых дзяў чат, i дам ва ўзрос це 

40+. Зра зу ме ла, усё ад бы ва ла ся 

ў ку паль нi ках, але ас тат нiя за ко ны 

пра вiль най лаз нi бы лi вы тры ма ны 

i гле да чы маг лi ўба чыць i б'ю цi-

эфект, i ама лодж валь нае ўздзе ян-

не па ра вой лаз нi. А ў гэ тым го дзе 

на пя рэ дад нi 8 Са ка вi ка ў Бе ла ру сi 

ад быў ся Мiж на род ны жа но чы кон-

курс па па ран нi — су стрэ ча ама-

та рак за ход ня га бес кан такт на га 

па ран ня руш нi ка мi (аў фгус) i тра-

ды цый на га па ран ня ве нi ка мi.

ТРА ДЫ ЦЫI 
I СУ ЧАС НАСЦЬ

— Што ж та кое са праўд ная 

бе ла рус кая лаз ня?

— Гэ та не над звы чай ная спё ка 

(ка ля 60°) i ра зум ныя су ад но сi ны 

тэм пе ра ту ры i вiль гот нас цi па вет-

ра. У гэтым, да рэ чы, на ша лаз ня 

па доб ная на аў тэн тыч ную са ўну, 

якую i сён ня мож на знай сцi ў сель-

скай мяс цо вас цi ў Фiн лян дыi. Там 

так са ма вы ка рыс тоў ва юц ца га ра-

чыя ка мя нi, ве нi кi, дро вы. Да рэ чы, 

су хая са ўна з вель мi вы со кi мi тэм-

пе ра ту ра мi, якую лю бяць на шы су-

час нi кi, не мае нi я ка га да чы нен ня 

нi да аў тэн тыч най тра ды цыi са ўны, 

нi да азда раў лен ня. Яна з'я вi ла-

ся толь кi ў XX ста год дзi, ка лi бы лi 

пры ду ма ны элект ра на гра валь нi кi. 

Су хое рас па ле нае па вет ра (у су-

час ных са ўнах тэм пе ра ту ру па ды-

ма юць да 120°) — гэ та стрэс для 

ар га нiз ма. Я пры хiль нiк кла сiч най 

бе ла рус кай лаз нi, асноў нае пра вi-

ла якой — су ма тэм пе ра ту ры i вiль-

гот нас цi не па вiн на быць боль шая 

за 120. Ка лi тэм пе ра ту ра ў па рыл-

цы, да пус цiм, 55°, то вiль гот насць 

па вiн на быць, ад па вед на, 65 %. 

У бе ла рус кай лаз нi ёсць аў тэн тыч-

ныя, ста ра жыт ныя ры сы, уз рост 

якiх — на пэў на, больш за ты ся чу 

га доў. Гэ та, на прык лад, пе ра важ-

на бя ро за выя ве нi кi. Для па раў на-

ння, укра iн цы ад да юць пе ра ва гу 

ве нi кам ду бо вым: у iх гiс та рыч на 

скла ла ся ўдар ная тэх нi ка, а ў нас 

пад час па ран ня больш вы ка рыс-

тоў ва лi ся ма саж ныя ру хi.

— Вы толь кi вы ву ча е це i за-

хоў ва е це ста ра даў нiя тра ды цыi 

па ран ня, або бе ла рус кая лаз ня 

раз вi ва ец ца i сён ня?

— Ну зра зу ме ла, раз вi ва ец-

ца, бо гэ та не му зей ны экс па нат, 

а жы вая з'я ва. Мы, пра фе сiй ныя 

ла зен шчы кi, па ста ян на аб мень ва-

ем ся во пы там. Сёе-тое з бе ла рус-

кiх лаз не вых тра ды цый, да пры-

кла ду, пры жы ло ся ў Та тар ста не, 

а не като рыя асаб лi вас цi я ўзяў для 

ся бе ў ра сiй скiх май строў па ры. 

Ну, i са мi мы па ста ян на рас пра-

цоў ва ем неш та но вае. На прык-

лад, вы ка рыс тоў ва ем пры па ран нi 

стоўн-тэ ра пiю, а так са ма роз ныя 

ма саж ныя тэх нi кi. У пры ват нас цi, 

ма саж вы кон ва ец ца за ва ра ны мi 

ў кi пе нi мя шэч ка мi з на ту раль най 

iль ня ной тка нi ны, якiя мы на паў ня-

ем га ю чы мi тра ва мi ў за леж нас цi 

ад се зо на i па трэб гос ця. Свай го 

ро ду «наш ва ры янт SPA».

— Рас ка жы це аб ва шай аў-

тар скай пра гра ме «Пар Ма ро-

за» — у яе ёсць ама та ры?

— Сут насць ма ёй ме то ды кi — 

кант раст: чым мац ней на гра ва ец-

ца ар га нiзм, тым мац ней яго трэ ба 

асту дзiць. Пар i вы со кая тэм пе ра-

ту ра пры му ша юць па сту паць у ка-

пi ля ры на 30 % больш кры вi, чым 

звы чай на, ча ла век па цее, з ар га-

нiз ма вы вод зяц ца так сi ны. Рэз кае 

аха ла джэн не пры во дзiць да сцiс-

кан ня ка пi ля раў, са су дзiс тая сiс тэ-

ма вы зва ля ец ца ад ха лес тэ ры на-

вых бля шак, да ся га ец ца ма гут ны 

ачы шчаль ны эфект. Яшчэ ад на 

асаб лi васць — вя лi кая коль касць 

ва ды на ад на го ча ла ве ка (50 i 

больш лiт раў на пра гра му): ва да 

змы вае i фi зiч нае не да ма ган не, 

i псi ха ла гiч ныя праб ле мы. У ма ёй 

пра гра мы да стат ко ва ама та раў у 

роз ных кра i нах све ту. Ёсць клi-

ен ты з ЗША, Аў стра лii, Ку бы, Еў-

ра пей скiх кра iн. Мне ха це ла ся б, 

каб бе ла рус кая лаз ня ста ла брэн-

дам. Яна гэ та га вар тая — i гэ та 

не толь кi маё мер ка ван не. На 

мiж на род ных чэм пi я на тах я час-

та па знаю ў вы ступ лен нях мно гiх 

удзель нi каў свае ме то ды кi ра бо-

ты ве нi кам i на шы на цы я наль ныя 

тэх на ло гii па ран ня, якiя я дэ ман-

стра ваў ра ней. Але ж з-за мя жы 

клi ен ты едуць не ў лаз ню на огул, 

а да кан крэт на га май стра з рэ пу-

та цы яй. Ха це ла ся б, каб май строў 

у Бе ла ру сi бы ло шмат, гэта да-

зво лiць на шай тра ды цыi па ран ня 

ства рыць свой iмiдж — як, на-

прык лад, у той жа япон скай лаз нi 

афу ра або ў ту рэц ка га ха ма ма.

IН ДЫ ВI ДУ АЛЬ НЫ 
ПА ДЫ ХОД

— Ка лi лаз ня та кая ка рыс ная, 

ча му ж у яе ёсць пе ра ка на ныя 

пра цiў нi кi? I акра мя та го, па ран-

не мае вель мi шмат су праць па-

ка зан няў...

— Са праў ды, у мно гiх га ра джан 

за пля чы ма ня ўда лы во пыт на вед-

ван ня па ра вой лаз нi. Не пра фе сiй-

ныя ла зен шчы кi вы клi ка лi ў iх не га-

тыў ныя эмо цыi, i ця пер пе ра ка наць 

iх амаль не маг чы ма. I гэ та вель мi 

сум на. Ну, а су праць па ка зан няў у 

бе ла рус кай лаз нi з пра фе сiй ным 

па рыль шчы кам уся го не каль кi: 

пер шыя тры ме ся цы ця жар нас-

цi, скур ныя хва ро бы, хра нiч ныя 

хва ро бы ў пе ры яд аб васт рэн ня, 

вост рыя за па лен чыя за хвор ван нi 

(з «ко вi дам» у лаз ню iс цi нель га!), 

рак. Але пад крэс лю: з пра фе сiй-

ным ла зен шчы кам. Пра фе сi я-

нал — гэ та той, хто ве дае, як трэ ба 

па рыць гос ця ме на вi та ў да дзе ны 

мо мант, пры ма ю чы пад ува гу яго 

фi зiч ны i псi ха ла гiч ны стан, зда-

роўе, на строй. У лаз нi, як нi дзе, 

важ ны iн ды вi ду аль ны па ды ход.

— А як ста но вяц ца пра фе сiй-

ны мi ла зен шчы ка мi?

— Гэ та доў гi шлях. Каб стаць 

пра фе сi я на лам, я ву чыў ся ў 

май строў у Ра сii, Укра i не, кра i-

нах Бал тыi, збi раў па кру пiн ках 

ве ды аб на шай на цы я наль най 

лаз нi па ўсёй Бе ла ру сi. Пра фе-

сi я нал па вi нен прай сцi на ву чан не 

ў лаз не вых шко лах, дзе да юць 

сур' ёз ныя ве ды, — яны ёсць ва 

Укра i не, Санкт-Пе цяр бур гу, у Ка-

за нi, на Ура ле. Ёсць мая шко ла ў 

Мiн ску. Пра фе сi я нал аба вя за ны 

ва ло даць дзя сят ка мi ме то дык па-

ран ня, ве даць, як не на шко дзiць 

гос цю пры на вед ван нi па рыль нi. 

Ка лi да ла зен шчы ка пры хо дзяць 

як да ўра ча — з тым жа да ве рам 

з бо ку гос ця i з той жа ме рай ад-

каз нас цi з бо ку пра фе сiй на га па-

рыль шчы ка — та ды па ран не пры-

ня се толь кi ка рысць. Ся род ма iх 

гас цей бы лi ця жар ныя жан чы ны 

на вя лi кiх тэр мi нах. А адзiн мой 

ка ле га па чаў па рыць свай го сы-

на, ка лi таму не бы ло яшчэ i двух 

тыд няў.

У ЛАЗ НЮ 
ЗА МА ЛА ДО СЦЮ

— Па га во рым пра б'ю цi-эфект 

кла сiч най па ра вой лаз нi: ён са-

праў ды ёсць?

— Пе ра ка на ны: ай чын ная лаз ня 

лепш за за меж ныя SPA за хоў вае 

ма ла досць i пры га жосць на шых 

жан чын, та му што яна ство ра на 

для тых клi ма тыч ных умоў, у якiх 

мы жы вём. Эфект скра бi ра ван ня 

за бяс печ вае, на прык лад, лы ка-

вае ма ча ла, якое ад ве ку вы ка-

рыс тоў ва лi на шы прод кi. А вось 

сiн тэ тыч ны мi ма чал ка мi ў лаз нi я 

ка рыс тац ца не раю, як i ге ля мi для 

ду ша. Тра вы вы дат на мы юць, гэ та 

на ту раль на i ка рыс на для ску ры. 

Па ра вая лаз ня — гэ та i во да ра тэ-

ра пiя (вя до ма, ка лi вы ка рыс та е це-

ся пра вiль ны мi ве нi ка мi). Лi па выя 

я на рых тоў ваю, ка лi лi па квiт нее. 

Узiм ку асаб лi ва ка рыс ны яд лоў-

ца вы ве нiк. Ну, а бя ро за выя ве нi кi 

лепш за ўсё вя заць, ка лi з'яў ля юц-

ца ма ла дыя лiс цi кi. Гэ та эфек тыў-

ны сро дак ба раць бы з за па лен-

ня мi ску ры плюс ма гут ны за рад 

вi та мi наў.

— SPA аса цы ю ец ца з аб круч-

ван ня мi — цi маг чы мыя та кiя 

пра цэ ду ры ў па рыл цы?

— Пры вы со кай тэм пе ра ту ры 

не трэ ба да дат ко ва га ўцяп лен ня, 

мож на прос та на но сiць мас кi на 

це ла i атрым лi ваць той жа эфект. 

На прык лад, вель мi эфек тыў ная 

мас ка з бла кiт най глi ны. Гэ тая 

глi на ёсць не толь кi на Ус хо дзе, 

але i ў Бе ла ру сi, у Ма гi лёў скай 

воб лас цi. Вы дат на пра цуе ан ты-

цэ лю лiт ны мя до вы ма саж. Эфект 

anti-age да ся га ец ца спа лу чэн нем 

цяп ла i хо ла ду: гэ та адзiн з прын-

цы паў пры га жос цi яшчэ з ан тыч-

нас цi. Ка лi на вед ваць пра вiль ную 

па рыл ку раз у 10 дзён, узрос та выя 

зме ны ску ры «ад су нуц ца» га доў 

на 7-8, мар шчын кi раз гла дзяц ца, 

авал тва ру пад цяг нец ца. А вось 

ча каць эфек ту па ху дзен ня ад лаз нi 

я не рэ ка мен да ваў бы. Зра зу ме ла, 

ка лi не па паў няць стра ту вад кас-

цi ў па рыль нi, за 60 хвi лiн мож на 

згу бiць больш за 1,5 кг ва гi. Але 

да ся га ец ца гэ та за кошт абяз во-

джван ня — а зна чыць, не ка рыс на 

i не даў га веч на. Лаз ня да па ма гае 

па ху дзець, але не на ўпрост: яна 

па ска рае аб мен рэ чы ваў, нар ма лi-

зуе лi пiд ны аб мен i пад трым лi вае 

iму нi тэт.

— Лi чыц ца, што па ран не — 

доб ры спо саб ба раць бы са стрэ-

сам. Цi так гэ та?

— Дак лад на. Больш за тое — 

лаз ня дае эфект «быц цам дру гi 

раз на ра дзiў ся»: су па кой вае нер-

вы i па рад куе дум кi. Пра вiль ная 

лаз ня «змы вае» не га тыў, агрэ сiю, 

не за да во ле насць жыц цём. За ста-

юц ца толь кi па зi тыў ны на строй i 

ад чу ван не на поў не на сцi но вы мi 

сi ла мi.

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВIЧ.

«МНЕ ХА ЦЕ ЛА СЯ Б, 
КАБ БЕ ЛА РУС КАЯ ЛАЗ НЯ 

СТА ЛА БРЭН ДАМ»

Са мы юны госць. 
Уз рост лаз нi не пе ра шко да.

Май стар-клас у Крас на да ры.
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