na luzie
Obserwowany ostatnio wzrost częstotliwości pola
jonosferycznego Ziemi może się wiązać z emocjonalnym i fizycznym dyskomfortem. Wiele osób
cierpi na nieokreślonego pochodzenia migreny,
skoki ciśnienia, nadmierną senność, wędrujące
bóle ciała czy wyczerpanie organizmu. Dostrojenie
się do dobroczynnych dla zdrowia i samopoczucia częstotliwości pozwala przywrócić naturalny,
prawidłowy rytm organizmu. Taki efekt można
osiągnąć przy pomocy specjalnej platformy wibracyjnej, która opiera się na potwierdzonym badaniami działaniu częstotliwości rezonansowych
Schumanna.

Puls Serca Ziemi
To naturalne
i najważniejsze
oddziaływanie
elektromagnetyczne
na organizm
człowieka. Dostrajanie
się do rosnących
wibracji Ziemi
pobudza umysł i ciało,
zwiększa potencjał
intelektualny, poprawia
samopoczucie.

P

uls Serca Ziemi – naturalne zjawisko fizyczne nazywane od nazwiska odkrywcy rezonansem Schumanna – aktywnie wpływa
na struktury planety i reguluje rytm życia
wszystkich organizmów żywych, w tym człowieka.
Przez lata był uważany za stały i wynosił 7,83 Hz,
czyli tyle, ile normalna częstotliwość ludzkiego serca.
To także częstotliwość w zakresie fal alfa mózgu
człowieka, która przekłada się bezpośrednio na
cały organizm i jego prawidłowe funkcjonowanie.
Współgranie tych częstotliwości harmonizuje ciało
i uspokaja umysł.
Gdy magnetyczne pole ziemskie słabnie (jak dzieje się to obecnie), zwiększa się rezonans Ziemi.
W ludzkim organizmie zachodzą analogiczne procesy. Wyższe częstotliwości mają realny wpływ na
poprawę działania mózgu, który zaczyna pracować
szybciej, precyzyjniej i wydajniej. Wraz z większą
prędkością pracy mózgu wzrasta wykorzystanie
jego możliwości. Wyższe wibracje są odpowiedzialne także za inspirację i kreatywność, ponadto pobudzając umysł i ciało do intensywnej pracy, mogą
odwrócić psychiczne i fizyczne zmęczenie, które
często wynika ze stresu i pracy pod presją czasu.
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Zabiegi na platformie wibracyjnej zostały ostatnio
wprowadzone w Gabinetach Bioodnowy hotelu Manor House SPA. Niosą one liczne korzyści,
m.in. zmniejszenie poziomu stresu, poprawę koncentracji i zmysłu równowagi, stymulację pracy
układu limfatycznego, wzmacnianie układu odpornościowego organizmu i aktywności pracy
jelit, aktywowanie krążenia i mikrocyrkulacji oraz
produkcji mazi międzystawowej, rozluźnienie napiętych mięśni, kręgosłupa i stawów oraz niwelowanie bólów pleców, a także wzmocnienie mięśni
szkieletowych i stabilności ruchowej.

Terapia na platformie
wibracyjnej zmniejsza
negatywne skutki
współczesnego stylu życia,
niweluje stres. Jest zalecana
szczególnie osobom
zmęczonym i wszystkim,
których organizm wymaga
regeneracji.

Podczas zabiegu dynamiczne ruchy wprawiają
ciało w przyjemne, harmonijne wibracje, a jednoczesny dopływ wiązki ciepła do powierzchni
pleców wpływa na rozluźnienie partii tych mięśni.
Częstotliwości wibracji są ustawiane pod indywidualne cechy fizyczne osoby korzystającej z tej
metody (pomiędzy 7,8 Hz do 23 Hz). Terapia jest
polecana zwłaszcza osobom uskarżającym się
na uporczywe, przewlekłe zmęczenie wynikające z przepracowania, stresu czy niedoboru snu.
Może też być stosowana profilaktycznie u wszystkich osób dbających o zdrowie lub w leczeniu
osteoporozy, cukrzycy i zaburzeń metabolizmu
kostnego. Jest to również doskonałe wsparcie
innych terapii (wpływa na wzrost ich skuteczności), ponieważ metoda ta minimalizuje, a czasem
nawet znosi różnorodne dolegliwości, oddziałując
na układ mięśniowo-stawowy i kostny, stabilizując
kręgosłup, zwiększając siłę mięśniową i wzmacniając kości.
Zabiegi z wykorzystaniem rezonansu Schumanna
to jedna z wielu oryginalnych metod i energetycznych terapii stosowanych w Biowitalnym SPA
kompleksu hotelowego Manor House SPA**** Pałac
Odrowążów***** w mazowieckich Chlewiskach.
To także najlepszy polski hotel dla dorosłych,
przyjazny weganom i alergikom. Jest nazywany
Polskim Centrum Biowitalności ze względu na
wysokie oddziaływanie energetyczne występujące na jego terenie – ponad 30 000 jedn. Bovisa,
podczas gdy neutralny poziom dla człowieka to
6 500 jednostek w tej skali.
Więcej informacji na: www.manorhouse.pl/alchemia-zdrowia.php
chcemybycrodzicami.pl
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