Równowaga
KLUCZEM DO ZDROWIA
STAN RÓWNOWAGI ENERGETYCZNEJ W ORGANIZMIE OZNACZA ZDROWIE. MOŻESZ GO OSIĄGNĄĆ
PRZEZ POBUDZENIE PROCESÓW SAMOLECZENIA SYSTEMEM ZDROWIA KESHEGO.

Według dr. Mehrana Tavakoli Keshego harmonizując energię, poprawiamy funkcjonowanie organizmu, zdrowie i samopoczucie. Opracowany przez niego plazmowy system balansujący wykorzystuje działanie
wolnej plazmy (energii). System Zdrowia porządkuje pola magnetyczno-grawitacyjne i umożliwia zrównoważenie pól energetycznych
człowieka. Oddziałując zarówno na sferę fizyczną, jak i emocjonalną
człowieka w rezultacie wspomaga odzyskanie wewnętrznej równowagi.
System balansujący Keshego jest nowością w kompleksie Manor
House SPA (Goście hotelowi mogą korzystać z niego nieodpłatne).
Technologia wpisuje się idealnie w odmładzający program autorskiej Akademii
Holistycznej Alchemia Zdrowia® i jest
dopełnieniem szerokiego wachlarza terapii
energetycznych dostępnych w Biowitalnym
SPA. Dzięki osiągnięciu zdrowego balansu
możemy pobudzić naturalną zdolność
organizmu do autoregeneracji. Gdy przepływ energii jest zaburzony, organizm traci
tak potrzebną mu równowagę, jest wyczerpany i przedwcześnie się starzeje. Może
to także wpływać na powstawanie stanów
bólowych i rozwój różnych schorzeń.
Keshe twierdzi, że za choroby odpowiadają
negatywne emocje i każda choroba jest
przez nie definiowana. Ogromne znaczenie
ma zachowanie równowagi emocjonalnej.
Naukowiec tłumaczy, że choroba jest zakłóceniem na poziomie energii. To swoisty
dysbalans pól magnetyczno-grawitacyjnych struktury fizycznej człowieka,
który jest wywołany m.in. zgubnymi
uczuciami, negatywnymi emocjami,
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wszechobecnym stresem, lękiem, a nawet nieprawidłowym żywieniem.
Przywrócenie zachwianego balansu pól elektromagnetycznych w ciele
łączy się z powrotem do zdrowia.
Pamiętajmy, że proces dochodzenia
do stanu równowagi stymulujemy
sami. Jeśli tylko uświadomimy sobie,
jak ważne jest oddziaływanie energii,
zrozumiemy, że zdrowienie zależy od
nas samych. Jej prawidłowy przepływ
pomaga w osiągnięciu harmonii, tonuje
nasze emocje i odpowiada za prawidłowe
funkcjonowanie organizmu. Bardzo ważna jest również zmiana stylu życia, w tym
stosunku do siebie i otoczenia, a także
odrzucenie negatywnych przyzwyczajeń,
które są źródłem dolegliwości. Stan równowagi nie jest bowiem nam
dany na stałe, jeśli nie wprowadzimy koniecznych zmian, choroby mogą
po jakimś czasie do nas powrócić.
Warto podejść do organizmu kompleksowo i połączyć działanie systemu balansującego Keshego z innymi terapiami energetycznymi, w których specjalizuje się to najlepsze holistyczne SPA w Polsce. W kompleksie Manor House SPA – zwanym Polskim Centrum Biowitalności
– jest dostępna pełna gama naturalnych metod i oryginalnych zabiegów.
Zostały one opisane w książce pt. „Naturalne energie. Jak je zastosować dla zdrowia” autorstwa Leszka Mateli (eksperta w dziedzinie
radiestezji, geomancji i miejsc mocy), która niebawem ukaże się na
rynku. Jeśli szukasz klucza do zdrowia, ta pozycja wydawnicza jest dla
Ciebie. Podobnie jak przebywanie na terenie przepełnionego dobrymi
energiami natury kompleksu w mazowieckich Chlewiskach połączone
z zabiegami harmonizującymi ciało i duszę.
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