Po dobrostan
do Polskiego Centrum Biowitalności
Energia jest wszędzie i wszystko jest energią. Równowaga
energetyczna to cecha zdrowego organizmu, a prawidłowy przepływ energii odpowiada za harmonię i dobre samopoczucie.
Są miejsca bogate energetycznie, gdzie możemy „ładować”
wewnętrzne siły, istnieją też pobudzające biowitalność terapie.
Znaleźć je można w Polskim Centrum Biowitalności – tak jest nazywany kompleks Manor House SPA**** – Pałac Odrowążów*****
w mazowieckich Chlewiskach.
Neutralny poziom oddziaływania energetycznego dla zdrowego organizmu wynosi ok. 6500 j. Bovisa. Na terenie Manor House
SPA sięga ono 30 000 jednostek w tej skali. Samo przebywanie w tej
oazie dobrej energii wzmacnia siły biowitalne organizmu. Piękny,
10-hektarowy park skrywa Ogród Medytacji z Kamiennym Kręgiem Mocy, Piramidą Horusa, Ogrodem Zen (kopią ogrodu w Kioto), energetycznymi spiralą i labiryntem zbudowanym na wzór
tego z katedry w Chartres. Można tu przejść ścieżkami medytacji
(przyrodniczą oraz historyczną), usiąść w klimatycznych zakątkach,
chłonąć zmysłami wszystkie dobrodziejstwa przyrody, przytulić się
do drzewa, odpocząć w hamakach, w cieniu ogrodowych altan lub
na leżakach w słońcu.
W Manor House SPA stawia się na naturalne metody sprzyjające
osiągnięciu dobrostanu, wykorzystuje się dobroczynne działanie
światła, kolorów, muzyki, dźwięków i wibracji. Warto wspomnieć
o koncertach na gongi i misy tybetańskie i biowitalnych sesjach
odbywających się w Komnacie Biowitalności, które dzięki połączonej sile naturalnych terapii pobudzają pozytywną energię i biowitalność, wzmacniają i rewitalizują organizm. Działanie jonizujące
kamieni, ujemnego pola magnetycznego i ciepła nefrytowych oraz
turmalinowych mat poprawiają krążenie krwi i limfy, pracę współczulnego układu nerwowego, a także relaksują. Uczestnicy Terapii
Biowitalnej poddawani są też działaniu muzyki solfeżowej o prozdrowotnych częstotliwościach.

System Zdrowia Keshego służy do harmonijnego balansowania pól energetycznych człowieka, wspomaga odzyskanie wewnętrznej równowagi, inicjuje procesy samoleczenia organizmu,
poprawia zdrowie i ogólny stan organizmu. Można połączyć go
z analizą kwantową, która umożliwia szybką i bezpieczną diagnostykę organizmu (bezinwazyjna metoda oparta o przepływ energii
pozwala na uzyskanie ponad 250 bioinformacji dotyczących stanu zdrowia i kondycji organizmu). Do pozytywnie wpływających
na żywe organizmy wibracji Ziemi można się dostroić za pomocą
platformy wibracyjnej i częstotliwości rezonansowych Schumanna. Terapia przywraca prawidłowy rytm organizmu, zmniejsza poziom stresu, rozluźnia napięte mięśnie, niweluje przewlekłe zmęczenie. Stymuluje pracę układu limfatycznego, pobudza krążenie,
wzmacnia układ odpornościowy i aktywność pracy jelit, poprawia
koncentrację, zmysł równowagi i działanie mózgu, który pracuje
szybciej, precyzyjniej i wydajniej. Wzrasta też kreatywność i poprawia się samopoczucie.
Terapia Harmonizująca Czakry na Kryształowym Łóżku
wzmacnia przepływ energii. Seans łączy działanie koloroterapii
– odpowiedni kolor umożliwia swobodny przepływ energii przez
daną czakrę i zrównoważenie dysharmonii oraz braku energii – oraz
litoterapii – zdolność przenoszenia energii przez kryształy Vogla
sprzyja osiągnięciu równowagi między ciałem a duszą oraz muzykoterapii (muzyka solfeżowa). W Biowitalnym SPA energetycznych
terapii jest więcej – warto im się oddać.
Warto też spędzić czas w Ogrodzie Medytacji, basenie z ożywioną wodą Grandera, Łaźniach Rzymskich i Chacie Solnej. Manor
House SPA to hotel dla dorosłych, przyjazny weganom i alergikom,
z najlepszym od lat holistycznym SPA w Polsce. Wszystko tu sprzyja
błogiemu relaksowi i osiągnięciu dobrostanu.


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

