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PREZENTACJA

Miejsca mocy
– warto tam wypoczywać

Czas spędzony w tych szczególnych energetycznie miejscach jest bezcenny
dla organizmu – sprzyja regeneracji sił i poprawie samopoczucia.

T

o nie przypadek, że w jednym miejscu na Wawelu tłoczą się
ludzie, by przystanąć choć na chwilę i chłonąć energię najsilniejszego w Polsce czakramu Ziemi. Według radiestetów dokładnie
pod kryptą św. Gereona przecina się aż 7 linii geomantycznych,
dlatego ten punkt jest tak wartościowy energetycznie. Miejsc Mocy jest
więcej: na włocławskim Ostrowie Tumskim spotkamy medytujących
buddystów, przy cudownych źródełkach – pielgrzymujących chrześcijan,
a w kompleksie Manor House SPA – Polskim Centrum Biowitalności
– wszystkich pragnących pobudzić siły witalne i ceniących działanie
energii natury.
Lokalizacja świątyń nigdy nie była przypadkowa. Najstarsze zakony
zakładały swoje zgromadzenia na terenach o odpowiednim rozkładzie
podziemnych cieków, często w punktach, gdzie wcześniej były pogański
gród i miejsce kultu, jak np. Klasztor na Łysej Górze. Również siedziby
możnych powstawały w miejscach o silnym promieniowaniu energetycznym, czego przykładem jest Pałac Odrowążów w Chlewiskach. Dziś
mieści się tu luksusowy hotel Manor House SPA z najlepszym holistycznym SPA w Polsce.
Jest to miejsce hojnie obdarzone przez naturę energią. Promieniowanie ziemskie dochodzi tu nawet do 30 tys. jednostek w skali Bovisa. Aby
mieć odniesienie do skali tego zjawiska – zdrowy organizm ma biowitalność na poziomie 6,5 tys. jednostek Bovisa (przebywanie w miejscach
o niższej energetyce osłabia go, o wyższej – wzmacnia). W Manor House
SPA konsekwentnie prowadzi się działania wzmacniające tę dobroczynną dla organizmu siłę.
W Akademii Holistycznej Alchemia Zdrowia® opracowano program
odmładzający, który pobudza naturalną zdolność organizmu do regeneracji na poziomie komórkowym, skutecznie oczyszcza i odblokowuje
przepływ energii w ciele. Polecamy specjalne terapie energetyczne,
którym można poddać się w Gabinetach Bioodnowy:
• terapię harmonizacji czakr na Kryształowym Łóżku wzorowanym
na Łóżku Jana od Boga (pobudza czakry, wzmacnia przepływ energii
i korzystnie wpływa na zdrowie, łączy działanie lito- i koloroterapii,
sprzyja osiągnięciu wewnętrznej równowagi),
• plazmowy system balansujący Eemana – usprawnia przepływ energii przez meridiany, sprzyja relaksacji i zdrowiu, doskonale regeneruje, wspomaga sen oraz zwiększa zdolność do pracy,

• terapię biowitalną – energetyzujący seans w Komnacie Biowitalności na kamiennych matach przy muzyce solfeżowej lub brzmieniu
gongów tybetańskich oraz rozprzestrzeniającej się wokół plazmie
(połączone działanie magneto-, termo-, muzyko-, lito- i jonoterapii).
W Ogrodzie Medytacji otoczonym przepięknym, zabytkowym parkiem powstają specjalne instalacje energetyczne, m.in: Kamienny Krąg
Mocy (30 tys. j. Bovisa), Ogród Zen (24 tys. j. Bovisa), spirala energetyczna, ogród kwaterowy, przypałacowa kapliczka (wszystkie po 18 tys.
j. Bovisa) czy też Piramida Horusa (8,5 tys. j. Bovisa). Podczas koncertu
na misy i gongi tybetańskie w Komnacie Biowitalności promieniowanie
energetyczne sięga nawet powyżej 30 tys. j. Bovisa. Również w pokojach hotelowych odnotowuje się wysoki poziom biowitalności (7,28,4 tys. j. Bovisa).
Wypoczynek w Manor House SPA to więcej niż zwykły urlop, upragniony relaks i oderwanie się od codziennych spraw. Na wiele sposobów
można zregenerować tu organizm, doładować wewnętrzne siły i wzmocnić biowitalność. Masz ochotę spróbować?
www.manorhouse.pl
Leszek Matela, najwybitniejszy polski geomanta i autor książek o psychotronice i promieniowaniu ziemskim, opracował ekspertyzę geomantyczną posiadłości w Chlewiskach (www.manorhouse.pl/ekspertyza-geomantyczna-manor-house-leszek-matela.php). Trwają prace nad jego
książką o naturalnych energiach w oparciu o miejsca mocy znajdujące
się na terenie dawnej siedziby Odrowążów i autorskie energetyczne
terapie w Gabinetach Bioodnowy Manor House SPA.
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