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O

MIEJSCA MOCY
i ich dobroczynna energia
Wysokoenergetyczne miejsca
sprzyjają regeneracji organizmu
i poprawie samopoczucia.
Promieniują one pozytywną,
życiodajną energią, dzięki
której chorzy szybciej wracają
do zdrowia, przygnębieni
odnajdują radość życia,
a zmęczeni odzyskują witalność.

Od tysiącleci w wielu kulturach na całym
świecie wykorzystywano punkty energetycz-
ne pulsujące stymulującymi siłami Ziemi
i kosmosu. Nasi przodkowie wiedzieli, że
przebywanie w punktach o wysokim oddzia-
ływaniu energetycznym, takich jak: miejsca
mocy, czakramy Ziemi, kamienne kręgi, pi-
ramidy, cudowne źródła i święte góry, wpły-
wa na uzdrowienie ciała i duszy. Często znaj-
dowały się w nich duże kamienie, skupiska
kamieni i kamienne kręgi, dawniej miejsca
kultu i pogańskich obrzędów. Powstawały
w nich kościoły i klasztory, zamki i pałace. To
nie przypadek, że budowano je właśnie
w konkretnych miejscach promieniujących
pozytywnymi siłami natury. Najsłynniejsze
z nich to: egipskie piramidy, Machu Picchu

w Peru, Wyspa Wielkanocna, Stonehenge
w Wielkiej Brytanii, a w Polsce: kościół
św. Gereona na Wawelu (czakram wawel-
ski), Jasna Góra, wrocławska Katedra św. Ja-
na Chrzciciela, kościół św. Mikołaja i kościół
św. Elżbiety (Ostrów Tumski), Masyw Ślęży,
Błędne Skały w Górach Stołowych, Skamie-
niałe Miasto w Ciężkowicach, kamienne krę-
gi we wsi Odry czy Łysa Góra, kiedyś słyną-
ca ze zlotów czarownic, a dziś z górującej
nad okolicą Bazyliki na Świętym Krzyżu.

Do miejsc o wysokim oddziaływaniu
energetycznym należy też rodowa siedziba
Odrowążów w mazowieckich Chlewiskach,
która z historią sięgająca XII w. jest jedną z naj-
starszych posiadłości szlacheckich na zie-
miach polskich. Dziś mieści się tu kompleks

hotelowy Manor House SPA**** Pałac Od-
rowążów*****, który ze względu na silną
koncentrację energii określany jest Polskim
Centrum Biowitalności. Promieniowanie ziem-
skie na jego terenie dochodzi do 30 000 jed-
nostek Bovisa (indeks energii życiowej). Neu-
tralny poziom dla zdrowego organizmu to
6500 jednostek Bovisa. Najlepsze do życia miej-
sce powinno mieć między 6500 a 8500 jed-
nostek w tej skali. Przebywanie w miejscach
o niższej energetyce osłania organizm,
o wyższej wzmacnia go, sprzyja regeneracji
sił, pobudzeniu witalności i dobremu samo-
poczuciu. W Manor House SPA możemy
„doładować” organizm, zregenerować go,
poprawić zdrowie i radość życia. Pisał o tym
w ekspertyzie geomantycznej posiadłości oraz
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w książce pt. „Naturalne energie dla zdrowia”
znany polski radiesteta i geomanta Leszek
Matela.

W zabytkowym parku Manor House SPA
znajduje się energetyczny OGRÓD MEDY-
TACJI, w którym można czerpać pozytywną
energię natury skoncentrowaną w miejscach
mocy:

• KAMIENNY KRĄG MOCY o starannie do-
pasowanych i spolaryzowanych kamie-
niach, promieniując pozytywną energią
30 000 jednostek Bovisa, pozwala dostro-
ić się do energii wszechświata. To idealne
miejsce na oczyszczenie umysłu, głęboką
medytację i ćwiczenia runiczne, w tym
„powitanie słońca”.

• OGRÓD ZEN – (24 000 j. Bovisa) – repli-
ka ogrodu przy świątyni Ryoan-ji koło
Kioto, sprzyja rozwojowi duchowemu,
głębokiemu odprężeniu i obdarowuje po-
zytywną energią natury. Jego istotę określa-
ją cztery zasady: harmonia, szacunek, czy-
stość i spokój.

• SPIRALA ENERGETYCZNA – (18 000 j. Bo-
visa) jej moc zapewnia silne energetyczne
doładowanie, wzmacnia i harmonizuje ca-
ły organizm. Spacer po ścieżce ze spiralnie
ułożonych kamieni oczyszcza i aktywuje
pozytywne energie.

• PIRAMIDA HORUSA – (8500 j. Bovisa)
zestrojona z biegunem magnetycznym Zie-
mi tworzy pole mocy w kształcie ku-
li o promieniu 250 m. Jej uzdrowicielska
energia zwiększa siłę życiową, witalność,
koncentrację, inwencję twórczą, komuni-
katywność, rozwój wewnętrzny, poziom
świadomości całego organizmu i jego po-
szczególnych komórek, wzmacnia system
immunologiczny i regenerację organizmu.

• LABIRYNT – kopia labiryntu w katedrze
w Chartres we Francji – alchemiczna ścież-
ka przemiany według zasad świętej geo-

metrii. Centrum labiryntu (jego serce) to
kwiat róży, symbol miłości i odrodzenia.
W jego przestrzeni łączy się makro- i mi-
krokosmos, to, co na górze i to, co na do-
le, ma moc transformacji świadomości,
symbolizuje drogę życia człowieka do cen-
trum jego istoty.

Ponadto wysoki poziom biowitalności wystę-
puje w ogrodzie kwaterowym i w przypała-
cowej kapliczce (po 18 000 j. Bovisa) oraz
w pokojach hotelowych (od 7200 do 8400 j.
Bovisa), a podczas koncertu na misy i gongi
tybetańskie w KOMNACIE BIOWITALNOŚCI

promieniowanie energetyczne sięga nawet
powyżej 30 000 j. Bovisa. Można czerpać też
energię „chi” ziemi i drzew w rozległym par-
ku Manor House SPA. Jest to miejsce wprost
stworzone do silwoterapii, która poprawia za-
równo stan psychiczny, jak i fizyczny, podob-
nie jak energetyczne terapie w gabinetach
bioodnowy. Manor House SPA to od lat naj-
lepszy holistyczny hotel SPA w Polsce.

(materiał opracowany
przez Manor House SPA)

www.manorhouse.pl
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