OCZYMLEKARZE...

PREZENTACJA
PROMOCJA

Nowy system Eemana w Manor House SPA
System opracowany przez Leona Eemana usprawnia wymianę energii, doskonale regeneruje,
wspomaga sen i zdolność do pracy. W Gabinetach Bioodnowy najlepszego holistycznego
hotelu SPA w Polsce został on wsparty działaniem prozdrowotnych substancji.

P

lazmowy system balansujący
Eemana usprawnia przepływ
energii qi przez meridiany
w ludzkim ciele, likwiduje blokady energetyczne, oczyszcza aurę,
odblokowuje czakry. W efekcie to proste
urządzenie, wykonane głównie z miedzi, pobudza energię witalną i relaksuje, przywraca ciału balans niezbędny
w procesie powrotu do zdrowia.
Twórca tej metody Leon Ernest Eeman,
pilot brytyjskich sił powietrznych,
w wieku 30 lat uległ wypadkowi, po którym był całkowicie sparaliżowany.
Zawiedziony bezradnością lekarzy sam
szukał sposobu na odzyskanie sił i zdrowia. Kierowała nim potrzeba wyleczenia lub zniwelowania silnych bólów
głowy i kręgosłupa oraz bezsenności.
Od lat 20. do 50. XX w. prowadził badania nad przepływem energii w ciele,
odkrył bowiem, że od prawidłowego
balansu energii „wyższego stopnia”
(energia witalna, prana, plazma, energia życiowa, orgonowa) w organizmie
zależy jego stan. Wymyślił system,
który pomaga poprawić zdrowie i przywrócić sprawność ciała fizycznego.
Metoda ta polega na połączeniu
przeciwnych biegunów w ciele ludzkim w celu udrożnienia przepływu
wewnętrznej energii życiowej za pomocą prostego obwodu sensorów i miedzianych siatek ułożonych u podstawy karku i w dolej części kręgosłupa.
Dochodzi wówczas do wyrównania
potencjałów energetycznych w polu
człowieka. Terapia sprzyja relaksacji mięśni i pobudzaniu funkcji ciała,

redukuje stres i zmęczenie, regeneruje
organizm. System wspomaga sen oraz
zwiększa zdolności do pracy i lepszego zdrowia. Co ważne, czerpie tylko
z energii ciała. Trzeba go oczyszczać
energetycznie – słońcem lub solą.

Nowy system Eemana

System z siatkami miedzi i sensorami
(miedziane rączki zalane ciekłą plazmą), które trzymane w dłoni łączą
pozytywne i negatywne bieguny ciała,
został wzbogacony o zioła relaksacyjne według receptury ojca Klimuszko.
Wzmacnia to jego działanie i pozwala
na szerokie zastosowanie. Osiągniemy
relaks i zdrowienie, gdy umieścimy
w szklanym pojemniku z 2 elektrodami
zioła (np. szafran, który ma właściwości
przeciwbólowe, wykrztuśne i pobudzające, usprawnia proces trawienia oraz
przyswajanie witamin i minerałów,
obniża ciśnienie krwi, hamuje apetyt, a także działa skutecznie i silnie
antydepresyjnie) lub olejek konopny.
Usuwanie metali ciężkich z organizmu
nastąpi, gdy zastosujemy 80% CH3
i 20% CO2. Metoda ta daje możliwość
skorzystania z niewielkiej porcji oleju
CBD lub innych ziół wielokrotnie, bez
konieczności przyjmowania ich doustnie
i ponownego kupowania. Testy wyka-

zały, że leki homeopatyczne podawane
w obwodzie Eemana mają te same właściwości co zażyte doustnie, ale reakcje
na nie jest o wiele szybsza (od kilku
do kilkunastu minut) i silniejsza.
Zabieg polaryzacji, tj. wyrównania różnic potencjału energetycznego w ciele
człowieka, trwa ok. 20-30 min. Należy poddawać się mu w ciszy, najlepiej
zamknąć oczy, wziąć kilka głębokich
oddechów i skrzyżować nogi. Jest zalecany na takie dolegliwości jak: zaburzenia
psychiczno-ruchowe, reumatyzm, problemy z krążeniem, silne i długotrwałe
bóle głowy, wysokie ciśnienie czy rwa
kulszowa (można je zmniejszyć, a nawet
wyeliminować). Sprzyja też poprawie
wzroku i niweluje problemy trawienne.
O plazmowy system balansujący
Eemana mogą być rozszerzone zabiegi
refleksologii twarzy i stóp w Biowitalnym SPA hotelu Manor House. Pobudzają one procesy samoregulacji organizmu i jego samoleczenie, poprawiają
mikrocyrkulację krwi i limfy, zmniejszają obrzęki i opuchlizny, niwelują
zmarszczki. Przywracają też równowagę
energetyczną, harmonię umysłu i jednocześnie wzmacniają system immunologiczny oraz zmniejszają stres, dolegliwości bólowe i chorobowe całego ciała.
Więcej na www.manorhouse.pl
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