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„Wszystko jest energią. Wszystko. Dostrój się do 
częstotliwości tego, czego pragniesz, a w nieunikniony 
sposób stanie się to Twoją rzeczywistością. Nie może 
być inaczej. To nie filozofia, to fizyka”. – Albert Einstein

Terapie energetyczne  
dla zdrowia

E
nergia jest w nas i obok nas. To myśl, intencja i działanie, 
a także materia, rośliny i zwierzęta, a wreszcie człowiek 
i każda komórka jego organizmu. Prawidłowy przepływ 
energii – nazywanej przez dr. Keshego wolną plazmą 

– oddziałuje na emocje, samopoczucie i dobre zdrowie, pomaga 
w osiągnięciu harmonii. Według niego każda choroba jest zapisa-
na emocjonalnie. To zakłócenie na poziomie energii i pól magne-
tyczno-grawitacyjnych człowieka, które może być wywołane 
zgubnymi uczuciami, negatywnymi emocjami, wszechobecnym 
stresem, lękiem czy nieprawidłowym żywieniem. 

System Zdrowia opracowany przez Keshego służy do 
harmonijnego balansowania pól energetycznych czło-
wieka, porządkuje je i wspomaga odzyskanie wewnętrz-
nej równowagi oraz inicjuje procesy samoleczenia orga-
nizmu. Można skorzystać z niego w Biowitalnym SPA 
hotelu Manor House SPA w mazowieckich Chlewiskach. 

Balansowanie plazmą w oparciu o technologię dr. Keshe-
go można połączyć z analizą kwantową, która umożliwia 
szybką i bezpieczną diagnostykę organizmu. Ta oparta o prze-
pływ energii, bezinwazyjna metoda pozwala na uzyskanie po-
nad 250 bioinformacji dotyczących stanu zdrowia i kondy-
cji organizmu. W Gabinetach Bioodnowy kompleksu Manor 
House SPA można także dostroić się do wysokich wibracji 
Ziemi, które mają pozytywny wpływ na wszystkie żywe or-
ganizmy, regulując ich rytm życia. Platforma wibracyjna wy-
korzystuje potwierdzone badaniami działanie częstotliwości 
rezonansowych Schumanna i pozwala przywrócić natural-
ny, prawidłowy rytm organizmu, co zmniejsza poziom stre-
su, rozluźnia napięte mięśnie, poprawia koncentrację i zmysł 
równowagi, stymuluje pracę układu limfatycznego, pobu-
dza krążenie, wzmacnia układ odpornościowy i aktywność je-
lit. Terapia jest polecana wszystkim osobom dbającym o zdro-
wie, zwłaszcza uskarżającym się na przewlekłe zmęczenie 
wynikające z przepracowania, stresu czy niedoboru snu. 

Warto zwrócić też uwagę na Terapię Biowitalną. Dzięki po-
łączonej sile naturalnych terapii w trakcie energetyzującej se-
sji na kamiennych matach przy muzyce i rozprzestrzeniającej 
się wokół plazmie podwyższa się energetykę organizmu, który 
równocześnie jest stymulowany do autoregeneracji. Terapia od-
bywa się w Komnacie Biowitalności o wysokim oddziaływaniu 
energetycznym. Na efekt harmonii, wzmocnienia i rewitalizacji 
organizmu składają się dobroczynne dla zdrowia terapie: joni-
zujący wpływ kamieni w matach turmalinowych i nefrytowych 
w połączeniu z ujemnym polem magnetycznym i przyjemnym 
ciepłem podgrzewanych mat, działanie kryształów górskich 
i generatora plazmy, który jest bardzo silnym odpromiennikiem 
przed smogiem elektrycznym, wzmacnia i regeneruje siły wital-
ne organizmu, odblokowuje przepływ energii w ciele, zapobie-
ga chorobom, wpływa na poprawę relacji między domownika-
mi, a także harmonizuje czakry i meridiany. Uczestnicy Terapii 
Biowitalnej poddawani się równocześnie działaniu muzyki sol-
feżowej o specjalnie dobranych, prozdrowotnych częstotliwo-
ściach lub podczas koncertów na gongi i misy tybetańskie.

Przepływ energii możemy wzmocnić także podczas Terapii 
Harmonizującej Czakry na Kryształowym Łóżku. Seans łączy 
działanie koloroterapii (użycie odpowiedniego koloru umożli-
wia swobodny przepływ energii przez daną czakrę i zrówno-
ważenie dysharmonii oraz braku energii), litoterapii (zdolność 
przenoszenia energii przez kryształy Vogla sprzyja osiągnię-
ciu równowagi pomiędzy ciałem a duszą i powrotowi do we-
wnętrznego ja) oraz muzykoterapii (muzyka solfeżowa).

Eksperci najlepszego od lat holistycznego SPA w Pol-
sce w kompleksie Manor House SPA wykorzystują w swo-
jej pracy fakt, że stan równowagi energetycznej jest cechą 
zdrowego organizmu, a balansując energią, możemy popra-
wić jego funkcjonowanie, nasze zdrowie i samopoczucie. 

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