
Wysoka biowitalność – czyli wewnętrzna siła i życiodajna energia – 
sprawia, że nasze życie jest lepsze. Przypisuje się jej wpływ na zdrowie, 
dobre samopoczucie i siłę do działania. Jeśli do tego uda nam się osiągnąć 
wewnętrzną równowagę, możemy uchodzić za ludzi szczęśliwych.

Siła
naturalnych terapii
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HHolistyczne podejście do życia stawia na umiar i patrzenie 
na organizm jako całość. Aby ciało było zdrowe, zdrowe 
muszą być także jego komórki. W ramach Alchemii Zdro-
wia® – Akademii Holistycznej Manor House SPA, który 
od lat jest najlepszym holistycznym SPA w Polsce – opra-
cowano autorski program odmładzający, który opiera się na 
pobudzaniu procesów samouzdrawiania właśnie na poziomie 
komórkowym, a także skutecznie oczyszcza i odblokowuje 
przepływ energii w organizmie.

Wzmocnieniu poziomu energii życiowej sprzyja spędzanie 
czasu w miejscach o wysokiej energetyce, takich jak kom-
pleks hotelowy Manor House SPA – prawdziwe Polskie 
Centrum Biowitalności o promieniowaniu energetycznym 
do 30 000 jednostek w skali Bovisa (indeks energii życio-
wej). Nawet krótki pobyt w dawnej szlacheckiej posiadłości, 
dziś luksusowym hotelu bez dzieci, przyjaznym weganom 
i alergikom, otoczonym przepięknym, zabytkowym par-
kiem, który kryje energetyczny Ogród Medytacji z Ka-
miennym Kręgiem, Piramidą Horusa, spiralą energetyczną 
i Ogrodem Zen, dobroczynnie wpływa na organizm.

TERAPIA BIOWITALNA

Polecamy terapię biowitalną – energetyzującą sesję na ka-
miennych matach, wykorzystującą szlachetną siłę kamieni 
(turmalin i nefryt) przy muzyce harmonizującej czakry lub 
koncercie na gongi i misy tybetańskie oraz rozprzestrzenia-
jącej się wokół plazmie. Seans odbywający się w Komnacie 
Biowitalności podwyższa energetykę i biowitalność organi-
zmu, który równocześnie jest stymulowany do autoregenera-
cji. Połączone siły kilku terapii (magneto-, termo-, muzyko-, 
lito- i jonoterapii) harmonijnie oddziałują na uczestników na 
poziomie ducha, ciała i umysłu, wspomagają walkę z dole-
gliwościami, wzmacniają i rewitalizują organizm. 

TERAPIA OTWIERAJĄCA CZAKRY

Warto spróbować też terapii otwierającej czakry na Krysz-
tałowym Łóżku, która harmonizuje czakry i wzmacnia 
przepływ energii. Wiązki światła o konkretnej długości fali 

i kolorze (koloroterapia), przechodząc przez kryształy Vogla  
i wykorzystując zdolność przenoszenia energii przez kryszta-
ły (litoterapia), są kierowane na odpowiednie czakry, wzmac-
niając ich energetyczne pola. Również plazmowy system 
balansujący Eemana usprawnia przepływ energii Chi przez 
meridiany w ludzkim ciele. Ekrany siatki miedzi z ziołami 
relaksacyjnymi wg receptury o. Klimuszko, ustawiane na 
karku i podstawie kręgosłupa, oraz sensory zalane ciekłą 
plazmą, trzymane w dłoni, łączą dodatnie i ujemne bieguny 
ciała. Dochodzi do wyrównania potencjałów energetycznych 
w polu człowieka. Terapia sprzyja relaksacji mięśni i pobu-
dzaniu funkcji ciała, wspomaga sen, a także regeneruje oraz 
zwiększa zdolność do pracy.

Jeśli chcesz poprawić zdrowie, wzmocnić biowitalność  
i przepływ energii w organizmie, w Manor House SPA wiedzą, 
jak to zrobić. Stosowane tu terapie wykorzystują prawdziwy 
cud organizmu: jego naturalną umiejętność do samoleczenia. 
www.manorhouse.pl 


