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Zdrowienie przez świadomość
Mądrze żyć, to poznawać siebie, uczyć się swoich reakcji,
nazywać emocje, pogłębiać wiedzę… Praca nas sobą
jest drogą, którą pomagają przejść warsztaty edukacyjne
„Alchemii Zdrowia”, w tym także wykłady BioLogiki.

A

kademia Holistyczna powołana w urokliwym kompleksie hotelowym Manor
House SPA, równocześnie od lat najlepszym holistycznym SPA w Polsce, to nie
tylko zabiegi odmładzające i naturalne terapie, praca z energiami i wykorzystanie
dobroczynnego wpływu wody na organizm człowieka. To także cykl warsztatów edukacyjnych, podczas których doświadczeni terapeuci dzielą się swoją wiedzą. Uczestnicy kursów w ramach „Alchemii Zdrowia” uczą się, w jaki sposób przedłużyć efekt
zabiegów SPA i jak na co dzień dbać o zdrowie oraz piękny, młody wygląd.
Program weekendowych warsztatów edukacyjnych Akademii Holistycznej „Alchemia Zdrowia” jesienią 2016 r. obejmuje tematykę:
• we wrześniu – „Kim jest człowiek?”, czyli nowe spojrzenie na człowieka – jak
zachować zdrowie i młodość przez długie lata, skąd biorą się nasze problemy
zdrowotne, wpływ pozytywnego myślenia, równowagi energetycznej, prawidłowej
postawy ciała i kręgosłupa oraz właściwa pielęgnacja mięśni i powięzi. To także
przybliżenie tajemnicy energii 5 rytuałów tybetańskich, ćwiczeń odmładzających
i dodających sił witalnych, które są sposobem na odnalezienie źródła wiecznej
młodości.
• w październiku – „Co w nas płynie?” z przewodnim tematem: filozofia Wschodu
i niekonwencjonalne metody leczenia poparte medycyną konwencjonalną oraz
terapia czaszkowo-krzyżowa, refleksologia stóp i twarzy, a także „Dieta życia”
opierająca się na 5 różnych stylach żywienia, opracowana w myśl zasady „jesteśmy tym, co jemy”.
• w listopadzie – „Wzmacnianie i oczyszczanie” – prelekcje nt. tego, co jest niezbędne człowiekowi do życia, a co przeszkadza mu w dobrym samopoczuciu i pięknym
wyglądzie; jak pozbyć się z organizmu niepotrzebnych składników, które odkładają się w stawach, nerkach lub jako cellulit; jakie pierwiastki są nam potrzebne
do życia; a także zakwaszenia organizmu, właściwości leczniczych ziół, sokoterapii,
balneoterapii oraz kąpieli żywicznych.
• w grudniu – „Zdrowa i piękna twarz” jako odbicie dobrego zdrowia. Przestawienie
innowacyjnych metod pielęgnacji twarzy, m.in. terapia czaszkowo-krzyżowa, masaż
bańkami, masaż limfatyczny i refleksologia twarzy, biomechaniczna stymulacja
mięśni (BMS) oraz wskazanie, jakie kosmetyki i zabiegi można bezpiecznie stosować, a jakich należy unikać.

Totalna Biologia
Autorski program odmładzający Manor House SPA nie tylko zakłada spowolnienie
skutków upływu czasu – to kompleksowy, innowacyjny plan odnowy duszy i ciała,
obejmujący również unikalne wykłady z wiedzy BioLogicznej. Według Totalnej Biologii, zwanej też Nową Medycyną, choroba to wołanie organizmu o pomoc, manifestacja nierozwiązanych konfliktów. Samoświadomość, że to my wyrażamy chorobę
oznacza, że możemy włączyć i wyłączyć dolegliwości ciała. Jeśli poznamy mechanizm
powstawania choroby, mamy możliwość świadomego wyzdrowienia. Możemy więc
programować nasze życie, nawet gdy wydaje się nam, że nie mamy na nie wpływu.
Warto otaczać się ludźmi, którzy pomogą nam w drodze do szczęśliwego życia. Warto
bywać w miejscach przepełnionych ideą holizmu, harmonią ciała i duszy. Takim adresem jest właśnie kompleks Manor House SPA, gdzie czerpiąc z dobrodziejstw „Alchemii Zdrowia”, można naturalnie zatrzymać czas.
Więcej na ten temat: www.manorhouse.pl/totalna-biologia.php
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