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RAPORT SPECJALNY

„Naturalne energie dla zdrowia”
w Manor House SPA

„Naturalne energie dla zdrowia” to kompendium
pozytywnych oddziaływań natury sprzyjających
dobremu zdrowiu i harmonii. Autor zabiera czytelnika w podróż po wartościowych energetycznie
miejscach i przedstawia dobroczynne dla człowieka
siły natury.
Najnowsza książka Leszka Mateli – eksperta
w zakresie psychotroniki, geomancji i naturoterapii – jest przewodnikiem na niełatwej drodze
prowadzącej do trwałego zdrowia. Autor opisuje
m.in. korzyści odwiedzania miejsc mocy – punktów, gdzie koncentrują się energie Ziemi i kosmosu.
Ich pozytywny wpływ na sfery fizyczną, psychiczną
i duchową człowieka ceniono od wieków: to nie
przypadek, że kościoły, klasztory, zamki i siedziby szlacheckich rodów budowano w miejscach
o silnym oddziaływaniu energetycznym. Jednym
z nich jest posiadłość Manor House SPA – Pałac
Odrowążów w mazowieckich Chlewiskach, która
ze względu na wysoki poziom energetyki jest
nazywana Polskim Centrum Biowitalności.
– Wcześniejsza współpraca z Leszkiem Matelą
przy wzmacnianiu oddziaływania energetycznego
Ogrodu Medytacji Manor House SPA z Kamiennym
Kręgiem Mocy, spiralą energetyczną, Piramidą

Najnowsza książka Leszka Mateli to praktyczny przewodnik dla
wszystkich, którzy dążą do zdrowia. Naturalne terapie, szacunek
dlanatury i jedność z nią pomagają w osiągnięciu dobrostanu.
Horusa, Ogrodem Zen i ścieżkami medytacji zainspirowała nas do stworzenia szerszego opracowania
na temat energii, którą tak hojnie natura obdarowała
nasz kompleks. Zaowocowało to powstaniem książki
o naturalnych energiach wraz ze wskazówkami, jak
je stosować dla zdrowia – mówi Grażyna Wrona,
Prezes Manor House SPA, i dodaje: – Energia Ziemi
ma zbawienny wpływ na nasz organizm, poprawia
samopoczucie, dodaje witalności i ułatwia osiągnięcie wyższych stanów duchowych. Warto zadbać
o harmonię we wszystkich sferach i równowagę
energetyczną. Prawidłowy przepływ energii w ciele
odpowiada bowiem za nasze zdrowie.
Na łamach niniejszej książki można znaleźć
wskazówki dotyczące praktycznego wykorzystania miejsc mocy, pożytkowania energii kamieni,
uzdrawiającej siły wody oraz metod jej ożywiania
i hydroterapii, wpływu na człowieka różnych
form i symboli (run, mandali, labiryntów), terapii
kolorami, energii piramid, niezwykłej mocy ognia,
oddziaływania drzew (silwoterapia) oraz naturalnych metod energetyzowania ciała i umysłu.
Większość wspomnianych metod została wdrożona w kompleksie Manor House SPA, którego
Biowitalne SPA – od lat najlepsze holistyczne SPA

w kraju – specjalizuje się w terapiach energetycznych. Program odmładzający autorskiej Akademii
Holistycznej Alchemia Zdrowia® 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
jak: Terapia harmonizacji Czakr na Kryształowym
Łóżku, Terapia Biowitalna, system balansujący
Eemana czy System Zdrowia Keshego. Warto
wspomnieć też o muzykoterapii podczas koncertów
na gongi i misy tybetańskie oraz muzyce solfeżowej o prozdrowotnych częstotliwościach, spacerze
po rozżarzonych węglach (firewalking), wielowymiarowej terapii czaszkowo-krzyżowej, oczyszczających kąpielach żywicznych i leczniczych kąpielach
ofuro w wysokich wannach (również dla dwojga)
oraz bezchlorowym basenie z ożywioną wodą.
„Naturalne Energie” są mapą wiedzy o dobroczynnych oddziaływaniach przyrody prowadzącą
do zdrowia, a kompleks Manor House SPA**** Pałac
Odrowążów***** jest miejscem przepełnionym
pozytywną energią natury, gdzie można skorzystać
z polecanych terapii i do woli czerpać z sił natury.
www.manorhouse.pl
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