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kamertony wraz z mantrowaniem. 
Rozchodzący się dźwięk instrumentów 
niesie korzystne dla zdrowia wibracje, 
które są wzmacniane przez wodę. 

MAGIA DŹWIĘKU 
Wpływa ona na strukturę wody, 
która sama jest nośnikiem infor-
macji i ma swoją pamięć, oraz na 
uczestników koncertu zanurzo-
nych w ożywionej wodzie Grande-
ra. Wrażenia dopełnia zachwycający 
śpiew wybranej mantry w wykonaniu 
wokalistki i muzykoterapeutki Sylwii 
Nadgrodkiewicz. 
„Zdałam sobie sprawę, że nie uczę śpie-
wać, ale odblokowuję naturalne głosy 
drzemiące w danej osobie – tłumaczy 
prowadząca.

BYCIE CZĘŚCIĄ KONCERTU
Uczestnicy nocnych koncertów na 
misy i kamertony z mantrowaniem 
w basenie słuchają dźwięków  
i odczuwają wibracje w wodzie. 

WSZYSTKO, CO ISTNIEJE, MA 
WŁASNĄ WIBRACJĘ, LUDZKI  
ORGANIZM RÓWNIEŻ
Jak tłumaczy dr Peter Guy Man-
ners, „Każda komórka w ciele 
wydaje dźwięk. Ten dźwięk jest 
życiem samym w sobie. Komórki 
natomiast mogą być pobudzane  
i stymulowane przez dźwięk i muzykę. 
Każda część ciała posiada wzorzec 
harmoniczny (wibrację).” Codzienne 
zmagania życiowe rozstrajają idealne 
częstotliwości zdrowia i doskonałości 
istoty ludzkiej, wprowadzając stany 
smutku, niezadowolenia, choroby. 
Aby wrócić do stanu pierwotnego 
dobrostanu, należy regularnie dostrajać 
organizm. Idealnie nadają się do tego 
dźwięki kamertonów oraz mis kryszta-
łowych i tybetańskich.
Bazując na tej wiedzy w biowitalnym 
SPA w mazowieckim hotelu Manor 
House wprowadzono wyjątkowe wyda-
rzenia: nocne koncerty w basenie na 
misy kryształowe i tybetańskie oraz 

Kojące dźwięki mis kryształowych i tybetańskich, lecznicze wibracje kamertonów,  
niosące harmonię mantry, a ich siła wzmocniona przez energię wody.  

Takie doznania tylko podczas nocnych koncertów na misy tybetańskie i kryształowe  
oraz kamertony z mantrowaniem w basenie.

UZDRAWIAJĄCA  
ENERGIA DŹWIĘKÓW  
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 LECZNICZE KONCERTY 

 Z tego niezapomnianego koncertu skorzystamy 

 w Biowitalnym Manor House SPA**** 

 ul. Czachowskiego 56 

 26-510 Chlewiska koło Szydłowca 

 +48 48 628 72 80 

 gabinety@manorhouse.pl 

 www.manorhouse.pl 

Sami stają się częścią koncertu. Przyj-
mują wygodną pozycję, stojąc  
w basenie lub leżąc na wodzie. Dzięki 
możliwości wsparcia się na „makaro-
nach” lub deskach do pływania, nawet 
osoby, które nie umieją pływać, mogą 
czerpać korzyści z terapii muzyką. 

DŹWIĘKI PRZENIKAJĄ CIAŁO
„Podczas koncertu dryfujemy  
w wodzie, nieznacznie przemiesz-
czając się. Oczy są przymknięte. Naj-
pierw dźwięki są lekko słyszalne, jakby 
jeszcze nie nabrały pewności, nieśmiało 
napełniają całą przestrzeń basenu, 
powietrze i wodę. Wypełniają ją dźwię-
kiem i wibracją. Po kilku minutach coraz 
lepiej słyszymy dźwięki, które zaczynają 
powoli przenikać ciało, łączyć się  
w jedną, piękną melodię. Doznania 
rosną z każdą minutą” – relacjonuje 
Małgorzata Przydacka, Manager SPA  
w hotelu Manor House SPA, która sama 
prowadzi koncerty na misy, gongi 
tybetańskie oraz kamertony.  


