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PROMOCJA

Energia z Natury
Z

drowy organizm oscyluje
biowitalnością na poziomie 6500 jednostek Bovisa,
przebywanie w miejscach
o niższej energetyce osłabia nas, o wyższej
– wzmacnia. Niezwykle silnym miejscem
mocy na energetycznej mapie Polski jest
kompleks hotelowy Manor House SPA.
Promieniowanie energetyczne dochodzi
tu do 30 tys. jednostek w skali Bovisa. Pobyt w dawnej arystokratycznej rezydencji
Odrowążów to pożądane dla organizmu
chwile wśród bogactw natury, siły wody,
drzew i Ziemi. Zabytkowy park kryje
Ogród Medytacji, w którym moc naturalnych punktów koncentracji energii została
wzmocniona Kamiennym Kręgiem, Piramidą Horusa, spiralą energetyczną i Ogrodem Zen. Jest to miejsce, które koi nerwy,
sprzyja rozwojowi duchowemu i obdarowuje pozytywną energią. Można spotkać
tu osoby tulące się do drzew, medytujące
czy ćwiczące o poranku w poszukiwaniu
kosmicznej energii, którą Chińczycy zwali
„Czi”, Hindusi i Tybetańczycy „Praną”,
a dr Keshe – plazmą.

„Czwarty" stan skupienia
materii

Uzupełnieniem 3 stanów skupienia (stały,
ciecz i gaz), jest stan plazmy – rzadko
spotykany w warunkach ziemskich.
Jednak we Wszechświecie to najczęściej
występujący stan materii. Ocenia się,
że aż 99% procent jasnej i ciemnej materii to plazma. Na naszej planecie częściej
znajdziemy plazmę techniczną, czyli
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nie gazu w stan plazmy. Takim urządzeniem jest generator plazmy zbudowany
zgodnie z technologią dr. Keshe, którego
działanie można już odczuć w hotelu
Manor House SPA.
Generator plazmowy to bardzo silny
odprommienik przed smogiem elektrycznym, który wzmacnia i regeneruje
siły witalne organizmu, odblokowuje
w nim przepływ energii, zapobiegając
chorobom, wpływa na poprawę relacji
między domownikami, a także odblokowuje i harmonizuje czakry i meridiany
oraz wspomaga medytację i kontakt
z wyższym JA poprzez kryształy. Wiele
osób sugeruje, że ma silny i spokojny
sen, a negatywne myśli i pesymistyczne
nastawienie często zmieniają się w optymistyczne. Dodatkowo kryształy górskie,
które zostały wykorzystane do wzmocnienia generatora, przyspieszają procesy
oczyszczania energetycznego. Kryształ
górski jest najsilniejszym kamieniem
transformującym negatywne energie
w pozytywne, stanowi silną tarczę odbijającą negatywne czy niskie wibracje,
zazdrość, zawiść, złość i złorzeczenie,
wzmacnia siłę naszych intencji, zwłaszcza podczas medytacji czy modlitwy. Całość działa jak potężny amulet ochronny.

Szlachetna siła z kamieni

W Manor House SPA można oddać się
również działaniu kamieni szlachetnych,
które zawierają materace turmalinowe
i nefrytowe. Moc kamieni w połączeniu z ujemnym polem magnetycznym
i ciepłem dobroczynnie wpływa na organizm. Ostatnia nowość Manor House

Wysoka biowitalność to zdrowie,
moc energii i dobre samopoczucie. Wzmocnić ją można na wiele
sposobów. W najlepszym holistycznym SPA w Polsce można
nabrać sił dzięki sile kamieni
szlachetnych, naturalnej bioenergii Ziemi i drzew, rozprzestrzeniającej się plazmie czy muzyce
o odpowiednich wibracjach.
SPA – maty grzejące (temperaturę można
ustawić od 30 do 70°C, przy czym zalecana dla ludzkiego organizmu to 42°C)
wytwarzające fale elektromagnetyczne
dzięki termicznej terapii podczerwienią,
która jest emitowana przez rozgrzane
kamienie, pobudzają witalność, poprawiają krążenie krwi i limfy, kontrolują
pracę współczulnego układu nerwowego
czy po prostu relaksują. Turmalin i nefryt
mają wiele właściwości, m.in.: obniżają
zasadowość ciała, odżywiają i dotleniają
komórki, poprawiają metabolizm, łagodzą
zmęczenie i nerwobóle, uruchamiają
procesy regeneracyjne, wspomagają
powrót do zdrowia przy zranieniach,
dolegliwościach kostnych i mięśniowych,
wzmacniają przepływ krwi w tkankach
i normalizują obraz krwi, jej lepkości
i krzepliwości. Ponadto sprawiają, że czujemy się zdrowsi, pomagają przy chorobach oczu, bólach stawów, problemach
żołądkowych, chorobach skóry, a nawet
zapobiegają rakowi. Niwelują też zawroty
głowy, mdłości, nadwagę, nadciśnienie,
bezsenność.
Relaks ma matach w wykorzystaniem
kamieni szlachetnych niesie ze sobą
wiele korzyści dla zdrowia. Jeśli dodać
do tego muzykę solfeżową o specjalnie
dobranych częstotliwościach lub muzykoterapię podczas koncertów na gongi
tybetańskie, pobyt w Manor House SPA
jawi się jako najlepsza inwestycja w zdrowie, i to w zgodzie z naturą.
www.manorhouse.pl

