Naturalne Energie

Jak je stosować dla zdrowia

K

olejna publikacja Leszka Mateli – autora
ponad 50 książek o psychotronice, radie
stezji, miejscach mocy oraz naturotera
piach, w tym wielu bestsellerów – to kompen
dium wiedzy o pozytywnych oddziaływaniach
Natury wpływających na dobre zdrowie i osiąg
nięcie wewnętrznej harmonii.
Tym razem Czytelnik wyruszy w podróż po nie
zwykłych pod względem energii miejscach i po
zna dobroczynne dla człowieka siły Natury. Coraz
częściej przekonujemy się, jak ogromny potencjał
leczniczy tkwi w przyrodzie. Do tej pory był on
niedoceniany, nierzadko lekceważony, a do tego
naturalne środowisko niszczono. Powracamy zatem do zasad i idei, które przetrwały do naszych
czasów w tradycyjnej medycynie ludowej. Ich
skuteczność potwierdza nie tylko wielowiekowa

zamki czy siedziby szlacheckich rodów budo
wano w miejscach o silnym oddziaływaniu ener
getycznym. Jednym z nich jest Wawel – bez
wątpienia najsłynniejszy punkt energetyczny
w Polsce, a jednocześnie jeden z czakramów
Ziemi, innym – Pałac Odrowążów w mazowiec
kich Chlewiskach, który ze względu na wysoki
poziom energetyki określa się często jako
Polskie Centrum Biowitalności.
Autor Naturalnych Energii jest uznanym auto
rytetem w dziedzinie geomancji, miejsc mocy
i zastosowania różnego rodzaju stymulujących
oddziaływań przyrody dla dobra człowieka.
W swojej najnowszej książce dzieli się wskazów
kami nie tylko w kwestii praktycznego wykorzys
tania wspomnianych miejsc, ale także daje wiele
praktycznych rad w zakresie spożytkowania ener
gii kamieni, tajemnicy japońskich ogrodów, uzdra
wiającej siły wody, metod jej ożywiania, hydro
terapii, wpływu na człowieka różnych form oraz
symboli (w tym run, mandali i labiryntów), tera
peutycznego znaczenia dźwięku, terapii kolorami,
energii piramid, niezwykłej mocy ognia, oddziały
wania drzew (silwoterapia), a także naturalnych
metod energetyzowania ciała i umysłu.
Co ciekawe, większość opisanych metod zo
stała wdrożona w kompleksie hotelowym Manor
House SPA, którego Biowitalne SPA – od lat naj
lepszy tego typu holistyczny obiekt w kraju –
specjalizuje się w terapiach energetycznych.
Program odmładzający autorskiej Akademii
Holistycznej Alchemia Zdrowa® oczyszcza ciało
i umysł, pobudza naturalne zdolności organizmu
do autoregeneracji, usprawnia przepływ energii
w ciele oraz jej wymianę z otoczeniem. Jest to
możliwe dzięki oryginalnym zabiegom, takim

Mazowiecki kompleks hotelowy Manor House SPA - Polskie Centrum Biowitalności
www.manorhouse.pl

Współpraca Leszka Mateli przy wzmacnianiu
oddziaływania energetycznego Ogrodu Medy
tacji Manor House SPA z Kamiennym Kręgiem
Mocy, spiralą energetyczną, Piramidą Horusa,
Ogrodem Zen, mandalą kwiatową kolam i ścież
kami medytacji, które znajdują się na terenie za
bytkowego parku otaczającego kompleks SPA
w Chlewiskach zaowocowała powstaniem niniej
szej książki, którą miesięcznik Nieznany Świat
objął patronatem medialnym.
Jeśli szukasz mapy prowadzącej do zdrowia,
ta pozycja wydawnicza jest dla Ciebie.

Terapia Harmonizacji Czakr na Kryształowym
Łóżku – dostępna w Biowitalnym SPA
kompleksu hotelowego Manor House SPA

Spirala energetyczna o oddziaływaniu energe
tycznym do 18 000 jednostek w skali Bovisa
(Kamienny Krąg Mocy ma 30 000 j. Bovisa) –
część Ogrodu Medytacji w Chlewiskach

praktyka, ale również najnowsze badania naukowe. Naturalne oddziaływania, które możemy wykorzystać dla naszego dobra są wielowarstwowe
i różnorodne – pisze autor.
Książka Leszka Mateli to swoisty przewodnik
na niełatwej drodze prowadzącej do trwałego
zdrowia. Opisuje m.in. korzyści płynące z odwie
dzania miejsc mocy – punktów, gdzie koncentru
ją się stymulujące energie Ziemi i Kosmosu. Ich
pozytywny wpływ na sfery: fizyczną, psychiczną
i duchową człowieka ceniono od wieków i to nie
przypadek, że historycznie kościoły, klasztory,

Sprzedaż:

jak: Terapia Harmonizacji Czakr na Kryształo
wym Łóżku, Terapia Biowitalna, System Balan
sujący Eemana czy System Zdrowia Keshego.
Warto wspomnieć też o muzykoterapii podczas
koncertów na gongi i misy tybetańskie oraz mu
zyce solfeżowej o prozdrowotnych częstotliwo
ściach, chodzeniu po rozżarzonych węglach (fi
rewalking), wielowymiarowej terapii czaszkowo
-krzyżowej, oczyszczających kąpielach żywicz
nych i leczniczych kąpielach ofuro w wysokich
wannach (również dla dwojga), a także bezchlo
rowym basenie z ożywioną wodą.
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Nad jakością wody w obiekcie czuwa system
Grandera i technologia dr. Keshego

Ogród Zen w leśnej części parku Manor
House SPA – kopia słynnego ogrodu Ryoan-ji
koło Kioto, którego istotę określają zasady
harmonia, szacunek, czystość i spokój
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