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Dlaczego warto odwiedzać naturalne
źródła dobroczynnej energii?
Przebywanie w Miejscach Mocy regeneruje siły
i poprawia samopoczucie – uważają ich
zwolennicy. Przeciwnicy mówią – magia, czary.
Tymczasem, oddziaływanie energetyczne Ziemi
to czysta, potwierdzona badaniami fizyka.
W punktach energetycznych Ziemi pulsujących stymulującymi siłami przyrody często znajdują się
duże kamienie (jak w pogańskich miejscach kultu), stare kościoły i klasztory - do dziś przyciągające
rzesze pielgrzymów oraz wiekowe zamki i pałace. To nie przypadek, że powstały właśnie w tych
konkretnych lokalizacjach. Nasi przodkowie dobrze wiedzieli, że przebywanie w miejscach o wyższej
energetyce wzmacnia organizm, sprzyja regeneracji sił i poprawie samopoczucia. Emanuje bowiem
z nich subtelna, życiodajna energia, dzięki której chorzy szybciej wracają do zdrowia, przygnębieni
odnajdują radość życia, a zmęczeni odzyskują utraconą witalność.
W najbardziej znanym polskim miejscu mocy na Wawelu krzyżuje się aż siedem linii energetycznych,
które opasają Ziemię i łączą go m.in.: z Rzymem, Wilnem, Jerozolimą i Stonehenge. Serce ”Czakramu
Wawelskiego” znajduje się w kaplicy św. Gereona w podziemiach zamku. Niezwykła jest
intensywność występujących tu oddziaływań - sięga 140 tysięcy jednostek Bovisa – podczas gdy
neutralna biowitalność dla zdrowego organizmu jest na poziomie około 6.500 jednostek w tej skali, a
najlepsze do zamieszkania miejsce powinno mieć pomiędzy 6.500 do 8.500 j. Bovisa. Z Wawelem
związane są liczne podania i legendy. Według jednej z nich bóg Sziwa rzucił 7 magicznych kamieni w 7
różnych stron świata. Każdy z nich był przyporządkowany jednemu z obiektów Układu Słonecznego
(Rzym – Mars, Delhi – Księżyc, Mekka – Merkury, Jerozolima – Słońce, Velehrad na Morawach –
Saturn, Delfy – Wenus, Wawel – Jowisz), a z miejsc, w których upadły kamienie, miała wydobywać się
silna energia boska służąca ludzkości. Ziemia, podobnie jak ciało człowieka, posiada centra
energetyczne (czakry) i łączące je kanały przepływu energii znane w akupunkturze jako południki
(meridiany).
Leszek Matela, znany polski geomanta i autor książek
o psychotronice i promieniowaniu ziemskim, uważa, że
punkty o wysokim promieniowaniu energetycznym
nieprzypadkowo wybierali dawni budowniczowie miast,
zamków i klasztorów. Przykładów jest wiele: klasztor na
Jasnej Górze, klasztor Cystersów w Lubiążu, który
powstał na terenie o odpowiednim rozkładzie
podziemnych cieków i dokładnie tam, gdzie wcześniej
był pogański gród i miejsce kultu czy klasztor na Łysej
Górze, który został zbudowany w miejscu słynącym z pogańskich obrzędów.
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Ważnym punktem na energetycznej mapie Polski jest kompleks Manor House SPA - Pałac
Odrowążów w mazowieckich Chlewiskach, który z historią sięgająca XII w. jest jedną z najstarszych
posiadłości szlacheckich w Polsce. Jest on nazywany Polskim Centrum Biowitalności, bowiem
promieniowanie ziemskie dochodzi tu nawet do 30.000 jednostek Bovisa, a przebywanie na jego
terenie niesie wiele korzyści dla zdrowia.
Potwierdzają to badania wspomnianego już Leszka
Mateli, które zostały zawarte w książce pt.
„Naturalne energie dla zdrowia”. Autor wskazuje
w niej pozytywne oddziaływania natury wpływające
na zdrowie i osiągnięcie harmonii. Większość
opisanych metod można wypróbować w kompleksie
hotelowym Manor House SPA, m.in. podczas
koncertów na misy i gongi tybetańskie, Terapii
Biowitalnej, Terapii Harmonizacji Czakr, systemu
balansującego Eemana oraz Systemu Zdrowia
Keshego. Niezwykłym przeżyciem jest również spędzenie czasu w zabytkowym parku z Ogrodem
Medytacji, gdzie można czerpać pozytywną energię natury skoncentrowaną w licznych Miejscach
Mocy, takich jak:
•

•

•

•

•

Kamienny Krąg Mocy o starannie dopasowanych i spolaryzowanych kamieniach
promieniując pozytywną energią 30.000 jednostek Bovisa pozwala dostroić się do energii
Wszechświata. To idealne miejsce na oczyszczenie umysłu, głęboką medytację i ćwiczenia
runiczne, w tym „powitanie słońca”.
Spirala Energetyczna – moc 18.000 j. Bovisa zapewnia silne energetyczne doładowanie,
wzmacnia i harmonizuje cały organizm. Spacer w określonym porządku po spiralnie
ułożonych kamieniach oczyszcza i aktywuje pozytywne energie.
Ogród Zen - replika sławnego ogrodu przy świątyni Ryoan-ji koło Kioto o mocy
promieniowania 24.000 jednostek Bovisa sprzyja rozwojowi duchowemu, głębokiemu
odprężeniu i obdarowuje pozytywną energią natury. Jego istotę określają cztery zasady:
harmonia, szacunek, czystość i spokój
Piramida Horusa – zestrojona z biegunem
magnetycznym Ziemi tworzy pole mocy w kształcie
kuli o promieniu 250 metrów. Jej „uzdrowicielska”
energia
zwiększa
siłę
życiową, witalność,
koncentrację, inwencję twórczą, komunikatywność,
rozwój wewnętrzny, poziom świadomości całego
organizmu i jego poszczególnych komórek,
wzmacnia system immunologiczny i regenerację
organizmu.
Energetyczna Mandala - jej nazwa oznacza "koło
życia, cały świat, święty krąg". Wielobarwna kompozycja kwiatowa w kształcie koła, które
uważane jest za symbol harmonii i doskonałości, posiada wyjątkowe oddziaływanie
energetyczne. To idealna przestrzeń do wypoczynku, medytacji i wyciszenia, podobnie jak
pobliskie kąciki i ścieżki medytacji.
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Leszek Matela na łamach „Naturalnych energii dla zdrowia” dzieli się
wskazówkami nie tylko co do praktycznego wykorzystania miejsc mocy,
ale także daje wiele użytecznych kierunkowskazów w zakresie
pożytkowania energii kamieni, tajemnicy japońskich ogrodów,
uzdrawiającej siły wody oraz metod jej ożywiania i hydroterapii,
wpływu na człowieka różnych form i symboli (w tym run, mandali
i labiryntów), terapeutycznego znaczenia dźwięku, terapii kolorami,
energii piramid, niezwykłej mocy ognia, oddziaływania drzew
(silwoterapia) oraz naturalnych metod energetyzowania ciała i umysłu.
Książkę wydało Wydawnictwo KOS, a patronatem medialnym objął
magazyn Nieznany Świat. Jest to przewodnik na drodze do zdrowia.
Biowitalność można wzmocnić na wiele sposobów. Jednym z nich jest odwiedzanie bogatych
energetycznie miejsc, takich jak Polskie Centrum Biowitalności. Można tu zaznać unikatowych
energetycznych terapii w Biowitalnym SPA, można, czerpać też energię „chi” ziemi i drzew, a te są
w rozległym parku w Manor House SPA wyjątkowe - niektóre 300-letnie, wiele z nich to pomniki
przyrody. Jest to idealne miejsce do silwoterapii, która poprawia zarówno stan psychiczny, jak
i fizyczny. Ponadto przebywanie na świeżym powietrzu, wśród kojącej zmysły przyrody, z dala od
ruchu ulicznego i miejskiego smogu, wycisza, odpręża, relaksuje i napawa pozytywną energią.
Pozwala na rozładowanie napięć, rozluźnienie i uspokojenie, sprzyja dobremu nastrojowi.
Wszystkich, również tych, którzy nie wierzą w pozytywne oddziaływanie energetyczne Ziemi,
zapraszamy do odwiedzenia jednego z Miejsc Mocy - a tych w Polsce mamy całkiem sporo – lub
długiego spaceru po parku lub lesie, niezależnie od pogody czy pory roku. Czy to wiosną w
towarzystwie budzącej się do życia przyrody, czy podczas spacerów z przepięknymi kolorami jesieni,
bliskość natury daje nieocenione korzyści dla zdrowia.
Więcej na ten temat: www.manorhouse.pl oraz www.facebook.com/ManorHouse.PalacOdrowazow

- Koniec Kontakt dla mediów: Biuro Prasowe Manor House SPA: Justyna Kurowska; tel.: 607 085 850; e-mail: justyna.kurowska@manorhouse.pl
Manor House SPA – tu historia łączy się z luksusem i energią
Mazowiecki kompleks pałacowo-parkowy Manor House SPA z pięciogwiazdkowym Pałacem Odrowążów, klimatycznym,
czterogwiazdkowym hotelem w zabytkowej Stajni Platera i Termach Zamkowych to enklawa 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. Dziś w stylowych wnętrzach można zaznać prawdziwie królewskich
snów, a urzekające piękno natury i ponadczasowa elegancja arystokratycznych tradycji sprawiają, że czas tu zwalnia. Manor House SPA hotel dla dorosłych, przyjazny weganom i alergikom - to urokliwe miejsce dla ciała, duszy i umysłu. Można skorzystać tu z energetycznych
zabiegów w Gabinetach Bioodnowy z najlepszym holistycznym SPA w kraju i Akademią Holistyczną Alchemia Zdrowia®, zrelaksować się w
Łaźniach Rzymskich oraz w pierwszym w Polsce bezchlorowym basenie z plazmatyczną wodą ożywioną metodami Grandera i dr. Keshego.
Wspaniałym dopełnieniem luksusowego wypoczynku są wyśmienite dania tradycyjnej kuchni polskiej i wegańskiej oraz autorska „Dieta
Życia”. Kompleks w Chlewiskach otoczony jest zabytkowym parkiem z pomnikami przyrody z Kamiennym Kręgiem Mocy i Witalną Wioską®
SPA. Jest to także Polskie Centrum Biowitalności o potwierdzonym oddziaływaniu energetycznym do 30.000 jednostek w skali Bovisa.

Hotel Manor House SPA**** - Pałac Odrowążów*****
www.manorhouse.pl
Biuro Prasowe: Justyna Kurowska – tel.: 607 085 850, mail: justyna.kurowska@manorhouse.pl

