
Nasza uzdrawiająca oferta:

Masaż Lomi Lomi- to masaż pochodzący z Hawajów. Współgra on zatem z filozofią polinezyjską, która stawia nacisk
na spójność fizyczności z psychiką człowieka, swobodny przepływ energii oraz siłę miłości.  Niesie ze sobą moc 
walorów zdrowotnych i pielęgnacyjnych. Przede wszystkim doskonale uspokaja, odpręża, pozwala zapomnieć o 
całym świecie i wszelkich dręczących sprawach, wyzwala wewnętrzną siłę, stabilizuje równowagę energetyczną i 
sprawia, że człowiek otwiera się na siebie i innych, zaczyna pozytywnie myśleć i działać- Małgorzata

Access Bars - to delikatny dotyk energetycznych 32 punktów na głowie odpowiadających za Twoje przekonania, 
stres, napięcie, blokady. Bars uwalnia zbędne myśli i zakleszczenia w życiu, których cały czas nie potrafimy 
przeskoczyć. Zaprasza do Twojego życia lekkość zmiany i dotyka m.in. takich punktów jak: radość, smutek, 
wdzięczność, spokój, kreatywność, kontrola, pieniądze czy życzliwość. 
Podczas sesji Access Bars ma miejsce coś na wzór naciśnięcia klawisza "usuń" w komputerze, czyli w tym wypadku 
w Twojej głowie, dzięki czemu wychodzisz z "autopilota" życia i zaczynasz sama świadomie je tworzyć. Ciężko o 
nim opisywać, zdecydowanie lepiej jest doświadczyć - Niki

Access Facelift - to sesja odmładzająca, unosząca szyję i twarz. Ten niezwykle przyjemny i kojący proces 
dedykowany jest nie tylko twarzy, ale także całemu ciału. Facelift zaprasza Cię do dialogu z Twoim ciałem, 
odczuwania i odkrywania kim jesteś. Pracuje z Twoimi przekonaniami na temat swojego wyglądu, ukazywania się 
innym, otwartości na życie i ludzi. Jest też niesamowitym wkładem w Twoją kreatywność, zdolności, odkrywanie 
talentów, chęci realizacji marzeń i podziwiania własnego blasku - Niki

Sesji na ciało MTVSS - delikatny proces uzdrawiająco-regenerujący na ciało. Ma ogromny wpływ na układ 
immunologiczny, aktywuje energię w ciele, otula, koi, rozprzestrzenia i za każdym razem tworzy nowe 
możliwości. - Niki 

Szamański „Masaż Podróżniczy” - autorski masaż, zawierający techniki szamańskie, otwierające, energetyzujące 
ciało oraz czakry. Masaż uwalnia napięcia zgromadzone w ciele, stłumione emocje, stres, strach, wstyd czy lęk. 
Podczas masażu odblokowane są miejsca na poziome ducha, psyche i emocji, przez co energia ponownie może 
swobodnie przepływać przez Twoje ciało. Masaż podróżniczy to połączenie ruchów, energii i wysyłania intencji 
spokoju, uzdrowienia oraz powrotu do swojej wewnętrznej równowagi. Wykonywany jest intuicyjnie, a podczas 
jego trwania możesz doświadczyć wizji, kolorów i głębokiego stanu zabrania w szamańską „podróż” - Andrzej 


