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 Informacja prasowa  

Warszawa, 27.04.2021r. 

Terapia multifalowa 
rewitalizatorem MWO – 
nowość w Biowitalnym SPA 
Manor House! 

 

Nowa terapia wykorzystująca fale 
plazmowe i dźwiękoterapię z 
rezonansem współczulnym jest 
dostępna w najlepszym holistycznym 
SPA w kraju. Usuwa patogeny, 
oczyszcza i wzmacnia organizm oraz 
stymuluje tkanki i organy do 
właściwej pracy i samoleczenia.  

W czasie pandemii COVID-19 terapie poprawiające odporność i ogólny stan zdrowia zyskują nowe 
znaczenie. Coraz więcej osób zaczyna patrzeć na organizm całościowo i dąży do jego wzmocnienia 
naturalnymi terapiami. Na szczególną uwagę w dobie pandemii zasługuje plazmoterapia, którą 
wykorzystuje się do likwidacji patogenów (wirusów, grzybów i bakterii chorobotwórczych), a także 
do usuwania wielu schorzeń przewlekłych o podłożu zakażenia różnego rodzaju patogenami.  

Korzystne dla organizmów żywych wysokie częstotliwości są stosowane już od 100 lat. Technika ta 
została wynaleziona ok. 1890 roku przez dra Nikolę Teslę. Oryginalne urządzenie do terapii MWO 
stworzył w Paryżu około 1920 roku francuski naukowiec George Lakhovsky. Wg niego geny i 
chromosomy poruszają się nieustannie we wszystkich żywych komórkach i są niczym małe nadajniki i 
odbiorniki radiowe, które mają częstotliwość rezonansową ze względu na swój rozmiar, kształt i 
pojemność. Oddziaływanie na organizm za pomocą odpowiednich częstotliwości leczy szybko i 
skutecznie ból fizyczny i infekcje, przyspiesza też gojenie się ran. 

Rewitalizator MWO - nowe urządzenie w Komnacie Biowitalności mazowieckiego kompleksu Manor 
House SPA – łączy działanie wielofalowego oscylatora i plazmoterapii Rife’a.  

 

http://www.manorhouse.pl/
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Oscylator Lakhovsky’ego 220/240 depolaryzuje błony komórkowe poprzez ujemny ładunek 
elektryczny, co usuwa skutki przeciążenia psychicznego i fizycznego elektrycznością. Urządzenie jest 
całkowicie bezpieczne, jego energia nie może uszkodzić ani zniszczyć żywej komórki. Wielofalowa 
terapia MWO znacznie przyspiesza proces zdrowienia w organizmie człowieka. Stosowana w 
przypadku rekonwalescencji pooperacyjnej może skrócić czas leczenia nawet o pięćdziesiąt procent. 
Działanie oscylatora wzmacnia lampa plazmowa Rife Phanotron 60, która wypełnia pomieszczenie 
pozytywnymi częstotliwościami. Leczenie Rife’a polega na wysyłaniu impulsu o tej samej częstotliwości 
elektromagnetycznej jaką ma choroba w celu eliminowania chorych komórek, przyspieszenia powrotu 
do równowagi homeostazy, czyli inaczej do zdrowia i osiągnięcia głębokiego odprężenia dzięki falom 
dźwiękowym. Lampa ma zasięg 60 m2, dzięki czemu jej działanie obejmuje wszystkie osoby 
przebywające w Komnacie Biowitalności Manor House SPA. 

Połączenie działania tych dwóch urządzeń w jednej terapii 
skutkuje głęboką relaksacją i dobrym samopoczuciem, sprzyja 
usuwaniu chronicznego zmęczenia, łagodzi depresję, 
wspomaga regenerację osłabionego po chorobie organizmu. 
Oscylator jako urządzenie rezonansowe, generuje szerokie 
spektrum częstotliwości z subtelnymi, harmonicznymi 
dźwiękami, które wpływają na każdą komórkę w organizmie 
synchronizując je z częstotliwościami zdrowych komórek. 
Rewitalizator jest stosowany przez terapeutów i lekarzy na 
całym świecie przy licznych dolegliwościach, takich jak: brak 
odporności organizmu, depresja, fibromialgia (przewlekła 
niezapalna choroba reumatyczna tkanek miękkich), ból, stres, 
proces gojenia, bezsenność, artretyzm, astma, niedokrwistość, 
miażdżyca, zapalenie żył i tętnic, angina, guzy nowotworowe i 
wszystkie rodzaje raka.  

Plazmoterapia oddziałuje na cały organizm jednocześnie, 
zarówno na patogeny w układzie krążenia jak i w układzie 
nerwowym. Może z niej korzystać właściwie każdy, także bez 
wcześniejszej diagnostyki. Przeciwskazaniem do terapii są 
jedynie: stymulatory serca lub inne urządzenia w lub na ciele, 
ciąża i karmienie piersią oraz epilepsja.   

„Korzystne dla zdrowia działanie dźwięku jest znane od wieków. Jego leczniczy wpływ potwierdza wiele 
badań i nasze własne doświadczenia. Każdy żywy organizm ma pole elektromagnetyczne, a komórki 
swoją częstotliwość. Jeżeli naturalna częstotliwość komórki jest narażona na wpływ czynników 
wewnętrznych (np. stany emocjonalne) i zewnętrznych (działanie elektryczności, w tym telewizor, 
mikrofalówka, komputer, Wi-Fi, tablety, telefony, wieże nadawcze, a także patogeny: bakterie, wirusy, 
grzyby i pasożyty) zaczyna ona wibrować z inną niż zdrowa komórka częstotliwością, zmniejsza to jej 
siłę i długość życia, zaburza wewnętrzną równowagę. Zmiana wibracji może aktywować różne 
schorzenia i choroby. Zdrowy organizm, to organizm w równowadze, a tę najłatwiej osiągnąć poprzez 
głębokie odprężenie. Właśnie w tym celu wprowadziliśmy w naszym holistycznym SPA koncerty na 
gongi i misy tybetańskie, muzykę solfeżową o prozdrowotnych częstotliwościach czy wzmacniamy efekt 
zabiegów wibracjami kamertonów. Dlatego też udostępniamy terapie oparte na wibracjach, świetle, 
dźwięku i plazmoterapii, takie jak wielofalowa terapia z wykorzystaniem rewitalizatora MWO – 
wszystkie te metody sprzyjają osiągnięciu dobrego zdrowia i ogólnego dobrostanu” - tłumaczy Grażyna 
Wrona, Prezes Manor House SPA i twórczyni Polskiego Centrum Biowitalności, które działa na jego 
terenie. 

http://www.manorhouse.pl/
https://www.manorhouse.pl/spa/biowitalne-spa/komnata-biowitalnosci
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Oscylator wielofalowy jest prostym urządzeniem generującym fale dźwiękowe, jego działanie opiera 
się na zasadzie rezonansu współczulnego, gdzie komórka rozpoznaje własną częstotliwość i ma 
możliwość jej absorbowania. Dzięki rewitalizacji komórek tym systemem wieloczęstotliwościowym 
aktywowana jest energia i dochodzi do samoistnego usuwania obciążeń w organizmie. Uzyskujemy 
relaksację i ogólną poprawę nastroju oraz efekt przeciwbólowy, przeciwstarzeniowy i odmładzający. 
Dochodzi też do detoksykacji i usuwania metali ciężkich, napięcia skóry i redukcji zmarszczek, a także 
do poprawy cery przy trądziku, pajączkach, żylakach czy plamach. W urządzeniu Rife’a możemy 
regulować zakres częstotliwości, powala to na sukcesywne przyzwyczajanie układu odpornościowego 
do koncentrowania energii w celu neutralizacji toksyn.  

     

Nowe urządzenia doskonale uzupełniają inne terapie wykorzystujące dobroczynny wpływ wibracji, 
które w Manor House SPA są stosowane już od kilku lat. Warto zwrócić uwagę na Terapię Biowitalną 
łączącą siłę naturalnych terapii: ciepło mat (termiczna terapia podczerwienią), jonizujące działanie 
kamieni szlachetnych (nefryt i turmalin), ujemne pole magnetyczne, fale elektromagnetyczne, muzyka 
solfeżowa o prozdrowotnych częstotliwościach, wpływ plazmy (generator plazmowy). Ten biowitalny 
seans pobudza witalność, poprawia krążenie krwi i limfy, odżywia i dotlenia komórki, poprawia 
metabolizm, łagodzeni zmęczenie i nerwobóle, uruchamia procesy regeneracyjne, poprawia 
samopoczucie, relaksuje i zwiększa wewnętrzną energię. Godne polecenia są także: plazmowy system 
Keshego (balansowanie plazmą w oparciu o technologię doktora Keshego), który wyrównuje 
energetykę w ciele poprzez synchronizację pól grawitacyjno-magnetycznych organizmu z wzorcowymi 
polami matrycy energetycznej i wspomaga naturalne mechanizmy zdrowotne człowieka oraz seans na 
platformie wibracyjnej, która wykorzystując częstotliwości rezonansowe Schumanna przywraca 
naturalny rytm organizmu, harmonizuje ciało i uspokaja umysł. Służące zdrowiu wibracje zwiększają 
wykorzystanie możliwości mózgu, poprawiają kreatywność i samopoczucie, zmniejszają poziom stresu 
i wzmacniają układ odpornościowy organizmu. Terapia na platformie wibracyjnej jest polecana 
wszystkim dbającym o zdrowie, a zwłaszcza osobom zmęczonym psychicznie i fizycznie.  

Energetyczne terapie, które opierają się o wibracje i działanie plazmy, mają skutki sprzyjające poprawie 
zdrowia i ogólnego stanu organizmu. Co warto wiedzieć, szczególnie w czasie kolejnych fal i mutacji 
koronawirusa, wspomagają regenerację osłabionego chorobami organizmu. Można z nich skorzystać 
w mazowieckim kompleksie Manor House SPA podczas pobytów paramedycznych.  

Więcej na ten temat: www.manorhouse.pl  

 

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

http://www.manorhouse.pl/
https://www.manorhouse.pl/pakiety?CategoryID=1515
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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. Najlepsze od lat holistyczne SPA w Polsce słynie z 
paramedycznych pobytów dla zdrowia, 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. Wspaniałym dopełnieniem luksusowego wypoczynku są wyśmienite dania tradycyjnej kuchni polskiej i wegańskiej oraz wg 
„Diety Życia”. Urokliwie położony kompleks wyróżnia naturalne środowisko wolne od smogu, położenie w centralnej Polsce z dogodnym 
dojazdem, własne lądowisko dla śmigłowców, a także 10-hektarowy, zabytkowy park z pomnikami przyrody, energetycznym Ogrodem 
Medytacji i Witalną Wioską® SPA oraz własny ośrodek jeździecki z hotelem i SPA dla koni. To Polskie Centrum Biowitalności o potwierdzonym 
oddziaływaniu energetycznym do 30.000 jednostek w skali Bovisa.   

http://www.manorhouse.pl/

