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Zdrowy balans
w Manor House SPA
Choroba jest emocją, a my sami mamy ogromny wpływ na jej pokonanie. System
Zdrowia – balansujący system Keshego – wspomaga naprawę struktur organizmu.
Zarówno człowiek, jak i każda jego komórka jest
energią, a zdrowy organizm charakteryzuje stanem równowagi energetycznej. Balansując nią,
możemy poprawić funkcjonowanie organizmu,
nasze zdrowie, siły witalne i samopoczucie.
System balansujący według dr. Keshego,
który jest nowością w biowitalnym hotelu
Manor House SPA, wykorzystuje działanie
wszechobecnej energii, tzw. plazmy. Keshe
podkreśla, że to z niej został stworzony cały
wszechświat: ludzie, zwierzęta, powietrze,
ziemia. Energia ta jest często uśpiona przez
środowisko, w którym się znajdujemy. Jednak

warto zadbać o jej prawidłowy przepływ,
ponieważ oddziałuje ona na nasze emocje,
pomaga w osiągnięciu harmonii i odpowiada
za nasze zdrowie.
Plazmowy system balansujący Keshego
opiera się na działaniu wolnej plazmy i służy
do harmonijnego balansowania pól energetycznych człowieka. Oddziałuje zarówno
w sferze fizycznej, jak i emocjonalnej. Pomaga
odzyskać wewnętrzną równowagę, dzięki której
organizm może zainicjować procesy samoleczenia. Niezwykle istotna jest także zmiana
naszego stylu życia. Jeśli nie zmienimy stosunku
do siebie i otoczenia, do negatywnych przyzwyczajeń, które są źródłem dolegliwości, choroby
mogą po jakimś czasie do nas powrócić.
Jeśli przepływ energii jest zaburzony, organizm traci balans, a to może wpływać na stany
bólowe i rozwój różnych schorzeń. Świadomość, że emocje odpowiadają za chorobę,
sprawia, że doceniamy znaczenie balansowania
fizycznością względem struktury emocjonalnej.
Choroba to zakłócenie na poziomie energii,
swoiste zaburzenie równowagi pól magnetyczno-grawitacyjnych w strukturze fizycznej
człowieka, wywołane m.in. zgubnymi uczuciami, negatywnymi emocjami, wszechobecnym
stresem, lękiem czy też nieprawidłowym żywieniem. Gdy organizm traci swoją równowagę,
jest wyczerpany, przedwcześnie się starzeje lub

choruje. Naprawa zachwianego balansu pól
elektromagnetycznych w ciele łączy się z przywróceniem do pierwotnego stanu zdrowia.
Co istotne, proces przywracania stanu równowagi stymulujemy sami poprzez samoświadomość i zrozumienie oddziaływania energii.
Dla gości hotelowych Manor House SPA
balansowanie plazmą w oparciu o technologię
dr. Keshego jest nieodpłatne. Dobrze połączyć je
z kompleksową analizą kwantową, dzięki której
możemy w bezpieczny i szybki sposób przeprowadzić szczegółową diagnostykę organizmu,
a co za tym idzie – sprawnie ocenić ogólną
kondycję i stan zdrowia. Godny polecenia jest
także system Eemana, który usprawnia wymianę
energii, doskonale regeneruje, wspomaga sen
i zdolność do pracy. Warto wymienić też terapie:
biowitalną (łączącą działanie magneto-, termo-,
muzyko-, lito- i jonoterapii); harmonizacji czakr
z wykorzystaniem Kryształowego Łóżka czy
czaszkowo-krzyżową, dzięki której można udrożnić przepływy energii w ciele.
Ze względu na wysoką energetykę kompleks
w Chlewiskach jest nazywany Polskim Centrum Biowitalności. Polecamy przebywanie
w Ogrodzie Medytacji i oryginalne energetyczne terapie. Nawet krótki pobyt w Manor House
SPA pozwala na wzmocnienie sił witalnych
i uzyskanie dobrego dla zdrowia balansu.
www.manorhouse.pl
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