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PREZENTACJA
OCZYMLEKARZE...

Wszystko jest energią, również 
ludzki organizm. Ona sama 
nosi wiele imion: ki, chi, pra-
na, plazma. Jednak niezależ-

nie od nazwy, warto zadbać o jej prawidło-
wy przepływ, bowiem nasza wewnętrzna 
energia witalna pomaga w osiągnięciu 
harmonii i odpowiada za nasze zdrowie.

Ważnymi ośrodkami dostarczającymi 
energię życiową są czakry. W ludzkim 
ciele znajduje się 7 czakr połączonych ka-
nałem energii w kręgosłupie. Jeśli któraś 
z nich nie działa poprawnie, przepływ 
energii jest zaburzony, co może wpływać 
na rozwój chorób. I odwrotnie – prawi-
dłowy przepływ energii to dobrostan 
w wielu wymiarach. Poziom otwarcia 
czakr  przekłada się na stan naszego cia-
ła, umysłu i ducha.

Kryształowe Łóżko  
w Manor House SPA
Wzmacniając przepływ energii, wpły-
wamy dobroczynnie zarówno na cały 
organizm, jak i na poszczególne organy, 
dlatego warto pomyśleć o poprawiającej 
energetykę organizmu terapii otwierającej 
czakry z wykorzystaniem Kryształowe-
go Łóżka. To bezpieczny, nieinwazyjny 
i naturalny proces, podczas którego mocą 
kryształów oddziałuje się na czakry 
(centra energetyczne) i meridiany (centra 

i kanały energetyczne rozprowadzające 
energię po całym organizmie). Mamy 
tu do czynienia z połączonym działaniem 
koloroterapii (użycie odpowiedniego ko-
loru umożliwia swobodny przepływ ener-
gii przez daną czakrę i zrównoważenie 
dysharmonii oraz braku energii) i litotera-
pii (zdolność przenoszenia energii przez 
kryształy sprzyja osiągnięciu równowagi 
pomiędzy ciałem a duszą i powrotowi 
do naszego wewnętrznego ja). 

Moc kryształu górskiego jest znana 
od dawna. Minerał jest źródłem uniwer-
salnej siły, ma uzdrawiającą energię, usu-
wa zatory i blokady punktów energetycz-
nych i czakr człowieka. Sprzyja leczeniu 
różnych chorób: wzmacnia system immu-
nologiczny, niweluje bóle kręgosłupa, za-
burzenia równowagi, a także zaburzenia 
żołądkowe i tarczycy oraz dolegliwości 
serca, poprawia wzrok i korzystnie wpły-
wa na skórę. Energia kryształów może 
być również użyta w celu odmłodzenia 

ciała. Ponadto kamienie te harmonizują 
aurę, wzmacniają intuicję i pomagają 
w przezwyciężaniu obaw. 

Łóżko z kryształami, które znajduje 
się w Studio Bioodnowy Manor House 
SPA jest jednym z nielicznych w Polsce 
i bodajże jedynym ogólnodostępnym. 
Wiązki światła o konkretnej długości 
fali i kolorze przechodzą przez kryształy 
Vogla działające jak lasery i są kierowane 
na odpowiednie czakry, wzmacniając 
ich energetyczne pola. Terapia harmoni-
zacji czakr z wykorzystaniem Kryszta-
łowego Łóżka otwiera i pobudza centra 
energetyczne, wzmacniając tym samym 
przepływ energii, korzystnie wpływając 
na zdrowie i prowadząc do uzdrowienia. 
To jeden z wielu dobrych powodów, by 
odwiedzić Manor House SPA – hotel dla 
dorosłych z najlepszym holistycznym 
SPA w kraju, zwanym także Polskim 
Centrum Biowitalności.

www.manorhouse.pl

Każdy z nas ma w sobie energię, różny jest tylko jej potencjał. Terapią otwierającą 
czakry możesz pobudzić energię życia!

Każde z centrów energetycznych jest powiązane z innym organem, emocją oraz kolorem. 
Czakra KORONY/LOTOSU – kontakt z wyższym ja – fiolet (biel) – szyszynka 

Czakra TRZECIEGO OKA – postrzeganie pozazmysłowe – indygo – przysadka mózgowa 
Czakra GARDŁA/RÓWNOWAGA HORMONALNA – kontakty interpersonalne – błękit – tarczyca 

Czakra SERCA – centrum istoty – „tam Twój dom, gdzie Twe serce!” – zielony – grasica 
Czakra SPLOTU SŁONECZNEGO/ŻÓŁĆ– byt – żółty – trzustka

Czakra KRZYŻOWA/PŁYNY – odżywianie – pomarańczowy – nadnercza 
Czakra KORZENIA / ŻYCIE – ruch – czerwony – narządy płciowe (jajniki, jądra) 

Człowiek jest energią


