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Nowość! - Harmonizujące sesje holoterapii w SPA hotelu Manor House  

Równowaga energetyczna organizmu prowadzi do dobrego 
zdrowia i ogólnego dobrostanu. W jej osiągnięciu pomaga 
holopatia, która poprzez transfer informacji z wykorzystaniem 
fal Schummana dostarcza pakiet uzdrawiającej energii.  

Holopatia, nazywana medycyną XXI wieku, informacyjną, 
energetyczną lub komplementarną, działa na wszystkich 
poziomach: fizycznym, mentalnym, duchowym i 
energetycznym. Uczestnicy sesji holoterapeutycznych są 
podnoszeni energetycznie, poprawia się ich odporność i 

poszerza stan świadomości. Holoterapia wzmacnia szczególnie osoby, które są zestresowane, 
rozpuszcza blokady, by całość była uzdrowiona - obejmuje bowiem swoim działaniem całościowo cały 
organizm. Doskonale wpisuje się do w filozofię Manor House, który od lat jest najlepszym holistycznym 
hotelem SPA w Polsce, dlatego uzdrawiającą holoterapię wprowadzono do Biowitalnego SPA.  

Holopatia (z greckiego: holos - całość, pathos - uczucia) bazuje na sprawdzonych zasadach medycyny 
holistycznej, zwanej dziś komplementarną. Opiera się na tradycyjnej medycynie chińskiej (TMC), 
akupunkturze, fitoterapii, aromaterapii, klasycznej homeopatii, itd. Łączy wszystkie te sprawdzone od 
tysięcy lat zasady z najnowszą technologią komputerową w jedną, 
kompleksową syntezę.  

Austriacki lekarz, dr Christian Steiner stworzył autorską metodę do 
profesjonalnego leczenia energetycznych deficytów i blokad. 
Holopatia - najnowsza gałąź medycyny energetycznej posługuje się 
informacjami zdrowotnymi. Jest to postępowanie nastawione na 
przyczynę schorzenia, a nie tylko na zwalczenie symptomu. Leczenie 
przebiega na planie energetycznym i w wielu przypadkach może 
pomóc w sytuacji, gdzie poprzednie zabiegi kończyły się niepowodzeniem. De facto, holopatia nie 
leczy, a uzupełnia leczenie, poprzez pobudzanie naturalnych mechanizmów organizmu do 
samoleczenia. Koncentruje się na pobudzaniu uśpionych sił eterycznych w organizmie i likwidowaniu 
blokad powstałych w kanałach energetycznych (meridianach).  

- Obecny styl życia - stały stres, przemęczenie organizmu, jedzenie nienaturalnej żywności, 
zanieczyszczenie elektromagnetyczne, toksyny środowiskowe, twarde promieniowanie radioaktywne, 
dziura ozonowa, nasz sposób odczuwania, myślenia i postępowania - w znacznej mierze zakłóca 
naturalny przepływ życiodajnej energii oraz jego regulację. Chroniczny stres zakłóca wewnętrzny spokój 
i jasność umysłu, prowadzi też do poważnego osłabienia układu odpornościowego. Cierpimy z powodu 
różnych objawów m.in. permanentnego stresu, przepracowania, wyczerpania, bezsenności, 

problemów skórnych, alergii, chorób przewlekłych, itp. W takiej 
sytuacji zwalczanie poszczególnych objawów chorobowych nie ma 
sensu, objawy te są bowiem „językiem duszy”. Należy zacząć od 
odblokowania systemu regulującego wolny przepływ witalnej energii 
oraz od detoksykacji narządów i tkanek. Taki jest właśnie cel medycyny 
holopatycznej. - mówi pierwszy polski holoterapeuta, Roman Nacht, 
który przeszkolił z działania QuintStation125, urządzenia do holopatii, 
zespół Biowitalnego SPA mazowieckiego kompleksu Manor House.  

http://www.manorhouse.pl/
https://www.manorhouse.pl/
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Działanie tego urządzenia elektronicznego ma indywidualny wpływ na każdy organizm i jest w różnym 
stopniu odczuwane przez różne osoby, nie powodując przy tym skutków ubocznych. QuintStation 125 
optymalizuje system energetyczny ciała. Znajdujące się w tkankach 
toksyny są wydalane do krwiobiegu, co może spowodować 
przejściowe pogorszenie się samopoczucia oraz typowe objawy 
procesu odtruwania się organizmu - ból głowy i uczucie zmęczenia, 
ale to tymczasowe skutki. Często już po pierwszej indywidualnej 
sesji jej uczestnicy czują się lepiej, są bardziej aktywni i energiczni, 
stają się wytrwalsi, odporniejsi na stres, a ich wydajność w życiu 
codziennym wzrasta, znika też dyskomfort i zmęczenie.  

W QuintStation 125 używane są fale nośne Schumanna. Na  te 
częstotliwości nanoszone są drgania homeopatycznych substancji leczniczych. Dzięki tej technice 
urządzenie wysyła bezpośrednio w głąb tkanek specyficzne informacje lecznicze, kombinowane z 
bioenergią fal Schumanna. Tym samym, obciążone i chore komórki otrzymują bezpośrednio informacje 
oraz energię, której w danej chwili najbardziej potrzebują. W trakcie zabiegu holopatycznego kanały 
akupunkturyczne i wszystkie układy w ciele, nerwy, tkanka łączna, organy, zaopatrywane są w 
uzdrawiające informacje. Takimi pozytywnymi sygnałami informacyjnymi są np. widma oscylacyjne 
substancji, takich jak: witaminy, pierwiastki śladowe, aminokwasy, zioła lecznicze, esencje Bacha, 
dźwięki lecznicze, sole mineralne, tynktury, kamienie szlachetne, itd. Zabiegi te optymalizują system 
energetyczny ciała, wzmacniają system odpornościowy i aktywują siły uzdrawiające w organizmie.  

Holopatia to nowość w Gabinetach Bioodnowy Manor House SPA. Jest stosowana jako samodzielna 
terapia oraz energetyczne uzupełnienie masaży i zabiegów na twarz. Jeden seans trwa od 30 do 50 
minut. Po terapii dobrze dać organizmowi czas na zintegrowanie całego procesu. Najlepsze efekty 

przynosi wykonanie serii zabiegów. Holoterapia uzupełnia 
szeroki wybór terapii energetycznych, wśród których są m.in: 
refleksologia stóp i twarzy,  plazmowy system balansujący 
Keshego, platforma wibracyjna Schumanna, Bemer, Terapie: 
Multifalowa, Biowitalna i Harmonizacji Czakr na Kryształowym 
Łóżku, oraz koncerty na gongi i misy tybetańskie, z których słynie 
Biowitalne SPA. Każda ma nieco inne działanie, ale wszystkie 
wyrównują potencjał energetyczny organizmu oraz wzmacniają 
siły witalne, zdrowie i odporność. 

Więcej informacji: https://www.manorhouse.pl/spa/alchemia-zdrowia/holoterapia 

  

Manor House SPA – tu historia łączy się z luksusem i dobrą energią 

Mazowiecki kompleks pałacowo-parkowy Manor House SPA z pięciogwiazdkowym Pałacem Odrowążów i czterogwiazdkowym hotelem  
w zabytkowej Stajni Platera oraz Termach Zamkowych jest enklawą spokoju i dobrej energii. To jedna najstarszych rezydencji ziemiańskich w 
Polsce. Św. Jacek Odrowąż, właściciel Chlewisk w XII w. jako jedyny Polak został wyróżniony posągiem na placu przed Katedrą św. Piotra w 
Rzymie. Manor House SPA to hotel dla dorosłych, przyjazny weganom i alergikom, najlepszy od lat holistyczny hotel SPA w Polsce, który słynie 
z autorskiego programu odmładzającego Akademii Holistycznej Alchemia Zdrowia®, energetycznych terapii w Gabinetach Bioodnowy, 
seansów w Łaźniach Rzymskich, bezchlorowego basenu z wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego, prozdrowotnych kąpieli ofuro, 
w tym romantycznych dla dwojga w wannach Duo Ofuro by Manor House oraz koncertów na misy i gongi tybetańskie. Dopełnieniem 
luksusowego wypoczynku są wyśmienite dania tradycyjnej kuchni polskiej, wegańskiej i wg „Diety Życia”. Urokliwie położony kompleks 
wyróżnia naturalne środowisko wolne od smogu, położenie w centralnej Polsce z dogodnym dojazdem, własne lądowisko dla śmigłowców, 
własny ośrodek jeździecki z hotelem i SPA dla koni oraz 10-hektarowy, zabytkowy park z pomnikami przyrody, energetycznym Ogrodem 
Medytacji i Witalną Wioską SPA. To Polskie Centrum Biowitalności o potwierdzonym oddziaływaniu energetycznym do 30.000 jednostek w 
skali Bovisa.   
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