
OCZYMLEKARZE...
PREZENTACJA

Równowaga energetyczna jest cechą zdrowego organizmu.  
Prawidłowy przepływ energii odpowiada za harmonię i dobre życie. 

Jak wzmocnić własną energię i osiągnąć dobrostan?

Wszystko jest nasączone energią. Jest 
ona w nas, w każdej komórce organizmu, 
ale też w materii, ruchu, myśli, intencji 
i emocji. Energia wpływa na stan organi-
zmu, zdrowie, nastrój i poczucie dobro-
stanu. Jej prawidłowy przepływ można 
wzmocnić energetycznymi terapiami, 
w których specjalizują się Gabinety Bio-
odnowy w hotelu Manor House SPA. 

Organizm, w którym przepływ ener-
gii jest zaburzony, traci swoją równo-
wagę, jest wyczerpany, przedwcześnie 
się starzeje lub choruje. Plazmowy sys-
tem balansujący Keshego służy do ba-
lansowania pól energetycznych człowie-
ka, porządkuje je, wspomaga odzyskanie 
wewnętrznej równowagi, inicjuje też 
procesy samoleczenia. Terapia poma-
ga w osiągnięciu harmonii, poprawia 
zdrowie oraz ogólny stan organizmu. 

Do wysokich wibracji Ziemi, któ-
re mają dobroczynny wpływ na zdro-
wie i pozytywnie działają na wszyst-
kie żywe organizmy, można się dostroić 
przy pomocy platformy wibracyjnej wy-
korzystującej potwierdzone badania-
mi działanie częstotliwości rezonan-
sowych Schumanna. Pozwala ona 
przywrócić naturalny, prawidłowy rytm 
organizmu i pracę mózgu, dzięki cze-
mu wzrasta kreatywność, poprawia-
ją się koncentracja, zmysł równowa-
gi i samopoczucie. Terapia stymuluje 
też pracę układu limfatycznego, pobu-
dza krążenie, wzmacnia układ odpor-

nościowy i aktywność pracy jelit, dzię-
ki niej zmniejsza się też poziom stresu. 
Dynamiczne ruchy wprawiają całe cia-
ło w przyjemne wibracje, a jedno-
czesny dopływ wiązki ciepła na po-
wierzchni pleców dodatkowo wpływa 
na rozluźnienie tych partii mięśni. Te-
rapia jest polecana wszystkim osobom 
dbającym o zdrowie, zwłaszcza uskar-
żającym się na uporczywe, przewle-
kłe zmęczenie wynikające z przepra-
cowania, stresu czy niedoboru snu.

Terapia Harmonizacji Czakr 
na Kryształowym Łóżku jest nieinwa-
zyjnym, naturalnym procesem, który 
wzmacnia przepływ energii i dobroczyn-
nie wpływa na zdrowie. Energetyzujący 
seans oddziałuje na czakry (centra ener-
getyczne) i meridiany (centra i kanały 
energetyczne rozprowadzające energię 
po całym organizmie). Mamy tu do czy-
nienia z połączonym działaniem litotera-
pii (przenoszenie energii przez kryształy 
Vogla), koloroterapii (użycie odpowied-
niego koloru umożliwia swobodny prze-
pływ energii przez daną czakrę i zrów-
noważenie dysharmonii oraz braku 
energii) oraz muzykoterapii (muzyka sol-
feżowa o specjalnie dobranych, prozdro-
wotnych częstotliwościach – 432 Hz).

Koncerty na gongi i misy tybetańskie 
oraz biowitalne sesje, z których słynie 
tutejsze SPA, odbywają się w Komnacie 
Biowitalności, która dzięki połączonej 
sile naturalnych, korzystnych dla zdro-

wia terapii obdarowuje pozytywną ener-
gią, pobudza biowitalność, wzmacnia 
i rewitalizuje organizm. Działanie joni-
zujące kamieni w połączeniu z ujem-
nym polem magnetycznym i przy-
jemnym ciepłem mat turmalinowych 
i nefrytowych pobudza witalność, po-
prawia krążenie krwi i limfy, kontro-
luje pracę współczulnego układu ner-
wowego i relaksuje. Uczestnicy Terapii 
Biowitalnej poddawani są także dzia-
łaniu muzyki solfeżowej, która dosko-
nale harmonizuje z ludzką naturą. Mu-
zyka ta wpływa kojąco na aurę i ducha, 
rozluźnia, poprawia samopoczucie, ale 
też stymuluje, zwiększa wewnętrzną 
energię, dzięki czemu organizm szyb-
ciej się regeneruje. Z kolei generator pla-
zmy (bardzo silny odpromiennik przed 
smogiem elektrycznym) wzmacnia i re-
generuje siły witalne organizmu, odblo-
kowuje przepływ energii w ciele, zapo-
biega chorobom, wpływa na poprawę 
relacji między domownikami, a tak-
że harmonizuje czakry i meridiany. 

W kompleksie Manor House SPA, któ-
ry ze względu na wysokie oddziały-
wanie energetyczne jest nazwany Pol-
skim Centrum Biowitalności, warto 
spędzić czas także w Ogrodzie Medy-
tacji z Kamiennym Kręgiem Mocy, Pi-
ramidą Horusa, energetycznymi spi-
ralą i labiryntem oraz Ogrodem Zen.

Więcej na ten temat:  
www.manorhouse.pl/alchemia-zdrowia.


