XÉNIA STÚDIÓ

Szállodánkban igénybevehetô alternatív
egészségmegôrzô, kezelések, terápiák
1. Ayurvédikus kezelés

A test energiájának harmonizálására és
méregtelenítésére szolgál. Egy teljes
test masszázs a kéz az olaj és test
harmóniáját kihasználva nyugtató
és stressz csökkentô hatású. Lágy,
simogató mozdulatokat tartalmazó
kezelésrôl van szó. A masszázs meleg
aromaolajjal történik. Kb. 30 perc.

2. Energetikai tisztító, harmonizáló kezelés Mária
békekirálynô kvint eszenciával

Az auránkban dolgozik a terapeuta. Az ember aurája egy érzékeny
energiarendszer, amely a testünkben és az körül áramlik. Az ember érzelmei alapján változik az aurája. Folyamatos
külsô befolyás és érzelmi nyomás hatására
az energiamezôk sérülhetnek. A masszázs
a test érintése nélkül folyik. A kezelés
hatására a különbözô energiablokkok
felszabadulnak. Érezzük magunkban a
rendet, a harmóniát, a békét, a test és
a lélek egységét. Kb. 20 perc

3. Fül és testgyertya kezelés

Több száz éves indián gyógyító módszer.
Csô alakú viasszal vagy parafinnal átitatott gyertyát dugnak a páciens fülébe, melynek végét meggyújtják. A
meleg hatására vákuum keletkezik a
gyertya belsejében és ennek enyhe
húzó hatása van, így a fül belsejében
lévô másként nem elérhetô akupunktúrás pontokat stimulálja. Jó relaxáló hatású,
hatásos arc- és homlok üreg gyulladásra. A testgyertyát használhatjuk energia központokban (csakrákban) és a test fájdalmas helyein.
Kb. 30 perc

4. Köpölykezelés

Köpölyözés a régi Egyiptomból maradt
ránk. A köpölyözés külsô, fizikális
gyógymód. A köpölyözés során a
vákuum hatására a kezelt területen
a kapillárisok kitágulnak, ez friss
vér és több oxigén beáramlását teszi
lehetôvé, ami egyenletesen átjárja a
kötôszöveteket. Megtisztítja a szöveteket a salakanyagtól, javul az itt lévô bôr,
izom, valamint a területhez tartozó belszervek vérellátása, vérkeringése, anyagcseréje, valamint a helyileg fellépô vérbôség aktivizálja a
szervezet egy vagy több meridiánját, s így fokozza a bioenergia áramlását. Kb. 30 perc

5. Holistic Pulzing (lélekmasszázs)

Holistic Pulsing egy gyengéd, mégis intenzív testorientált lazítási technika. Ringató és vibráló mozgáson keresztül a
test gyengéd rezgésbe jön, ami a fejtôl
a lábig hat. Néhány pillanat múlva a
kezelt kellemes, mély ellazulást él át.
A sejtek az ôsi rendeltetésükhöz
visszatalálnak. Kb. 30 perc

6. Bach-virágterápia (cseppek) a lélek életelixírje

A Bach virágterápiás kezelés egy holisztikus Angol felfedezés. Edward
Bach Angol orvos nevéhez fûzôdik, amely több mint száz éves múltra
tekint vissza. A Bach virágterápia szemléletének
az a kiindulópontja, hogy a testi problémáid
oka mindig a lelkedben keresendô. Egy
negatív élethelyzet miatt a lelkedben
felgyülemlett negatív érzelmeket jelenti Ezek: Szomorúság, félelem, harag,
bosszú, szeretet hiány, gyász, csalódás,
bûntudat... stb. Bach virágterápia a lelki
egyensúlyod állítja helyre, tehát így az
okot kezeli. Miután az ok már nem létezik,
így a fizikai szinten megjelent elváltozásaid is helyreállnak, mert belsô,
lelki erôre teszel szert, és szervezeted öngyógyító erôi mûködésbe tudnak lépni. A Bach virágterápiás csepp nem tüneti terápia. Így lesz épp
testben ép lélek. Kb. 30 perc
1. lehetôség: Biorezonanciás teszttel. a személyre szabott
30 ml keverék.
2. lehetôség: Szituácios kérdôív kitöltésével, intuitív kártyahúzással terápiás beszélgetéssel, a személyre szabott
30 ml keverék
Az eszenciák egész lényedet harmonizálják, belsô nyugalmat adnak
és sokszor olyan fokú életörömet, gondtalanságot, akaraterôt, stb. ad.

7. Reiki aura, csakra harmonizáló kezelés

Távol-keleti (kínai) energetikai kezelés, ami helyreállítja, tisztítja szervezetünk energetikai rendszerét, ezáltal megelôzi betegségek kialakulását
és pozitívan hat a testben már meglévô egészségügyi problémákra.
A csakrák energia központok. Melyek segítségével a lélek létrehozza az auránkat, amely véd és irányít bennünket
földi itt létünk során. A csakráknakenergiaközpontoknak elsôsorban energetikai, majd biológiai funkciójuk van.
A csakra a fizikai test megfelelô testrészének idegeivel áll kapcsolatban, és
mindegyik csakra egy endokrin szervet lát el a
mûködéséhez szükséges energiával.
A második részben lágy simító tenyér mozdulatokkal harmonizáljuk
a csakrák fordulatszámát és a csakrák közti energiakülönbségeket.
Kb. 20 perc

8. Harmonizáló Alfa fény – hangterápia

A fény- és hangterápia egyfajta meditációs technika, mégpedig passzív meditációs technika, mert a meditáció során a személynek
nem kell energiát befektetnie a meditáció végzéséhez. Különösen fontos ez
a magas negatív stresszben élô pörgô
üzletemberek, menedzserek, betegek
részére. Hiszen amíg a stressz ártó energiája testünkben, energiarendszerünkben jelen van addig gyógyulni
nem tudunk! Milyen problémákra van jótékony hatása?
• Tanulási zavarok, memória és koncentrációs problémák,
nyelvtanulás segítése
• Hiperaktivitás, figyelemhiányos állapotok
• Depresszió, pánikbetegség, szorongás, vizsgadrukk
• Kiégés szindróma
• Meddôség, terhesség, szülés
• Manager betegségek, kimerültség, alvászavarok, relaxáció
• Magas vérnyomás, szív problémák
• Krónikus izomfájdalmak, fibromialgia
• Öregedéssel kapcsolatos problémák, mûtét utáni felépülés
• Élethosszig tartó tanulás képességének fenntartása
• Sportteljesítmény növelése
• Hiperaktivitás, figyelemhiányos állapotok javítása
• Megszabadulás a fóbiáktól és függôségektôl
Minden jótékony hatás jellemzô rá, ami a meditációra és a relaxációra
igaz. Kb. 30 perc

9. Masszázs dráakövekkel, kristályokkal

A megfelelô elôre felmelegített kristályokkal harmonizáljuk a csakrákat.
A kezelés során meleg levendula olajat használunk. A jobb ellazulást
lágy nyugtató zene segíti a kezelés alatt. E kezelés segít a belsô feszültség leküzdésében, a stresszes-görcsös állapotok oldásában, valamint
az ezek okozta fájdalmak megszüntetésében. Kb. 20 perc

10. Aura csakra kép készítése és elemzése lelki,
energetikai és egészségi szempontok alapján
Nagyon sokszor meg tudnánk elûzni még a fizikai betegségeket energetikai szakaszban, ha 2-3 havonta, elvégeztetnénk egy ilyen elemzést. Az elemzés után az energetikai, lelki, érzelmi problémákra Bachvirágcseppeket ajánlunk, személyre szabottan, melyek helyre hozzák
az aurában, csakrákban, lelkünkben végbemenô negatív energetikai
folyamatokat.
Energetikai rendszerünk - Csakrák és az Aura
A csakrák és az aura finom energetikai rendszerünk része. A képen
láthatóak a fô csakrák és az aura 7 rétege. A hagyományok szerint több
úgynevezett al-csakrával is rendelkezünk. Az aura rétegei a testtôl

távolodva egyre inkább légiessé válnak, vagyis
finomodnak.
Fizikai betegség olyankor alakul ki, amikor az
aura alsó három rétegének energetikai egyensúlya felborul. Ilyenkor elakadt valahol az
energiaáramlás akár egy energiavezetékben,
akár egy csakrában. A tünetek mindig attól
függnek, hogy melyik energiaközpontban
történik energia felhalmozódás vagy jön
létre energiahiány.
Amikor egy csakra blokkolttá válik, kevesebb
Kozmikus Energiát képes felvenni. Amikor tartósan
fennmarad ez a kibillent állapot, a csakrákhoz kapcsolódó fizikai szervek is károsodnak.Tehát a fizikai betegséget Minden esetben megelûzi
egy energetikailag kibillent állapot. Kb. 30 perc

11. Biorezonanciás kezelés – teszt

Miért jó egy biorezonanciás teszt?
MERT A vizsgálat végén egy teljes lelki és testi HOLLISZTIKUS terápiát
tudunk ajánlani a test és a lélek egészségének visszaállítására vagy a
testi-lelki egészség megôrzéséhez, amelyben csak természetes készítmények szerepelnek. A biorezonancia teszt kiválóan alkalmas a test
állapotának felmérésére, és a rezgések helyreállítására, vagyis kezelésre is.
A biorezonancia készülék kényelmes, a csuklóira, bokáira és a fejére
helyezett pánt segítségével gyors energetikai tesztet végez, amelynek
eredményeit egy mikroprocesszor tárolja. Ezek az információk jelzik
az Ön szervezetében a vizsgálat idôpontjában lévô stressz mennyiségét, illetve testének energetikai állapotát.
A sejtekben Quantum szinten végbemenô változásokat néhány perc
alatt felderítô biorezonanciás rendszer az elektromágneses rezgések alapján méri fel, jelzi, majd korrigálja mind a testi (fiziológiai),
mind az érzelmi és mentális mûködések egészségestôl való eltéréseit.
Mivel sejtszinten dolgozik, minden betegség, kórós elváltozás vagy
rendellenesség esetén alkalmazható. Ahogyan a sejtjeinek elektromos
mûködése és anyagcsere funkciója helyreáll, a tünetei is elmúlnak.
A biorezonancia elvén mérhetô:
• Immunrendszer erôssége
• Gombás-, vírusos-, bakteriális fertôzések
• Allergiák (laktóz, glutén intolerancia)
• Toxinok
• Vitamin-, ásványi-anyag hiány
• Rizikó faktorok
• Aminosavak, zsírsavak, enzimek és hormonok szintje, melyek
alapján feltárulhat a tünetek kialakulásának háttere, és magyarázatot kaphatunk miértjükre.
Kb. 60 perc

12. Gépes kezelések

1. Amedtec pulzálómágnes kezelés:

A mágnesesség a gyógyítás tükrében.
Felfedezték a mágnesesség gyógyító, hatását. Megfigyelték, hogy jelentôsen lerövidül a sebek, zúzódások gyógyulásának
idôtartama, lecsökkennek – vagy teljesen megszûnnek – az izmok és izületek
fájdalmai a mágnesesség jelenlétében.
Ez egy speciális, mágneses térrel való
kezelés.
A kezelés során a szervezetet mágneses impulzusok érik, amelyek hatására azon sejtek fala, amelyeken ez az impulzus áthatol, megváltozik. Olyan csatornák is megnyílhatnak a sejtek membránfalán, melyek korábban nem funkcionáltak megfelelôen
és hasznos többletanyagokat engedhetnek be így a sejtekbe, amelyek
a mûködést jó irányba befolyásolják.
Visszaállítja a sejtek energiaszintjét és harmonizálja a rezgési frekvenciájukat. Így a sejtek könnyebben veszik fel a friss oxigént és a
táplálékot, illetve szabadulnak meg a mérgezô- és salakanyagoktól.
Kb. 30 perc

2. Chi gép kezelés

Ez a készülék az egészségmegôrzô gépek közül az egyik
legnépszerûbb, hiszen relaxálva végzünk testmozgást. Lábainkat felhelyezve, ringatás közben ellazulva
fizikai terheléssel gondoskodunk a
szükséges mozgásról. Ezzel pedig
testünk kiegyensúlyozott mûködését
szolgáljuk. Hiszen felgyorsulnak az
anyagcsere folyamatok, ellazul az
izomzat, helyreáll a szervezet energiaszintje.
Az aerob testmozgás növeli az agyba jutó oxigén mennyiségét. A jobb
oxigén ellátás gyorsítja a gondolkodásunkat, növeli az intelligenciát, a
kreativitást, továbbá az energiaszintünket. Azok, akik aerob testmozgást végeznek, kevesebbet és jobban alszanak, több energiájuk marad
az élet élvezetére és tovább élnek. 10, 20, 30 perc

3. Vérenergia stimuláló kezelés

Alacsony vérnyomás inkontinencia prosztata betegségek alvászavar
álmatlanság érszûkület, javulásának segítésére szolgálhat. A vérenergia körforgás stimuláló készülék a talpunk összes reflexpontját
maszírozni-kezelni tudja.
A mai ember nagyon sérülékeny. A munkahelyen állandó fizikai és szellemi túlterhelés
alatt áll, ennek következményeképpen könynyen neuraszténiás lesz. Mûködése azon a
megállapításon alapszik, miszerint a lábon
találhatóak a legfontosabb mikrokeringési
hálózatok. Az akupunktúra módszereit alkalmazva stimulálja a nyomáspontokat a lábon
és a kézen, hogy kiegyensúlyozhassa a keringést az egész testben. A
számítógépek egész napra a székhez kötnek minket. Az elégtelen vér-

keringés tünetei a Raynaud szindrómától a visszereken át egészen a
mellkasi fájdalmakig terjedhetnek. Az érelmeszesedés (arteriosclerosis)
súlyos esetben erôs lábfájás is jelentkezhet. Elégtelen vérkeringés leggyakrabban azoknál fordul elô, akik túlsúlyosak.
Az elégtelen vérkeringés leggyakoribb tünetei: izomgörcsök, hideg
végtagok, duzzadt végtagok, végtagok zsibbadása. 10, 20, 30 perc
A készülék hatásai
Vibráció: Ezzel a mechanizmussal a készülék aktivizálja az izmokat
behálózó, az energia – és vérkeringést biztosító rendszert. Így lazítja az izmokat, javítja a vérkeringést, biztosítja a teljes értékû Chikeringést. 15 perces használata megegyezik 5 km-es könnyed futással.
Forgás: Ez a funkció javítja a vérkeringést. Használata javítja a szív
és az agy vérellátását. A készülék – a szervezet tisztítója, gyorsítja a
méreganyagok távozását.
Masszázs: A készülék érintkezô lapjain található kiálló tüskék ingerlik a talpon található akupunktúrás pontokat és reflexzónákat. Ennek
köszönhetôen a masszázs hatása az egész testre kiterjed, fájdalmat
csillapít, helyreállítja a reflexeke. Ennek eredményeképpen testünk
szebb és fiatalosabb lesz.

4. Bioptron polarizált fény kezelés

STIMULÁL ÉS MODULÁL: A BIOPTRON
fényterápia serkenti és megváltoztatja a
testben zajló regeneráló és helyreállító
folyamatokat, valamint a test védelmi
rendszerében zajló folyamatokat is.
TERMÉSZETES MÓDON HAT: A
BIOPTRON fényterápia természetes
módon erôsíti a szervezet regeneratív
képességét, és így hozzásegíti ahhoz, hogy
felszabadítsa saját gyógyulási adottságait.
A kifejlesztését követô 15 évben a BIOPTRON fény sokoldalú alkalmazása a terápiás kezelés különbözô területein vált ismertté.
10, 20, 30 perc

5. Thermo-akupresszúrás jádeköves masszázságy kezelés

Az egészséges test rezgését sugározzák a
beteg testrészek felé, így beindítják a szervezet öngyógyító folyamatait. A készülék
használata rendkívül kellemes (szemben
más hasonló készülékekkel), gyakorlatilag mindenkinek ajánlható betegségmegelôzés, egészség helyreállítás céljából.
kô egy
Hatását a Chi-gép kezelés tovább fokozza. A jade
féldrágakô, a halhatatlanság kövének tartják. A jade kô egyedi rezgései
az egészséges szerv rezgését sugározzák a beteg testrészek felé, így
beindítják a szervezet öngyógyító folyamatát. Elôsegíti a sejtek anyagcseréjét, növeli a vitalitást, erôsíti az immunrendszert.
A meleg jade kövek végighaladnak a gerinc vonalában és az akupreszszúrás pontoknál megállva ellazítják az izmokat. A hô pedig felerôsíti
a hatást. Megnyitja a meridiánokat és gyógyító energiával tölti fel a
testet, így segíti a chi (életenergia) áramlását.
Ez a masszázs nyújtja és rugalmasabbá teszi a gerincet, az izmokat és
az inakat masszírozza, miközben a görgôk a gerincoszlopot közrefogva haladnak. Ellazítja a bekötött idegeket és javítja az energiaáramlást.

Az élettani folyamatok nélkülözhetetlen eleme a fény és a hô. A jade
kövek lazítják a feszes, görcsös izmokat, végig a gerincoszlop vonalában, és ezzel egy idôben az infravörös sugárzás is kifejti jótékony
hatását. Kb. 30 perc

6. Ricana oxigénterápia

A szervezet oxigénellátásának javításával
olyan betegségeket is kezelni lehet, melyek
nem szervi eredetûek, pl. a pánikbetegség, a
stressz okozta lelki problémák vagy az impotencia. Az érelmeszesedés, a különféle ízületi
és reumatikus fájdalmak, az allergia leküzdésében is döntô szerepet kap az oxigén menynyisége. az infrakezelések. hatását! oxigénterápia célja a megfelelô
parciális oxigénnyomás helyreállítása. Az oxigén katalizátorként segíti elô a gyógyulási folyamatokat, növeli a szervezet energiaszintjét,
aktiválja a szívmûködést.
Az infraszauna kezelésekkel egyidejûleg végzett oxigénterápia
felerôsíti a jótékony infravörös sugárzás hatását, a vérkeringés fokozódása miatt az oxigén gyorsabban jut el a sejtekhez, a méregtelenítés
hatékonyabbá válik. Kb. 20 perc

7. TENS fizioterápiás kezelés

Középfrekvenciás elektromos ingerterápia, melynél az alacsonyfrekvenciás ingeráram a középfrekvenciás áramok interferenciájakor jön létre. Ez az interferencia a 4000 Hz-es vivôfrekvenciának
köszönhetôen a szövetek mélyebb rétegeiben is ki tud alakulni, ezért
kiválóan alkalmas mélyszöveti ingerlésre.

Hatásai: fájdalomcsillapító, gyulladás- és ödéma csökkentô, helyi keringés- és izom összehúzódást fokozó.
Mélyebb fájdalomcsillapító hatású elektroterápiás módszer, fôként a
nyak és a gerinc kezelésére használják. Kb. 30 perc

8. Power Q1000 PLUS 12-kamrás hullám, nyomásterápiás teljes test és nyirok rendszer masszázskészülék
kezelés

Az egészséges és szép lábakért és testért orvosi technológiával
A hullámmasszázs berendezések kezelôegység légkamráinak egymás
után történô felfúvásával majd leeresztésével folyamatosan váltakozó
nyomásviszonyokat hozunk létre kezelt területeken. Ez egyrészt segít
helyreállítani az alapvetô fontos élettani folyamatokat, másrészt a nyirok- és vénás keringési rendszerek erôteljes stimulációjával mind az
esztétikai, mind pedig a terápiás kezelések széles lehetôségét kínálja.
Visszeres, pangó, ödémás, elnehezülô végtagokra tökéletes megoldás,
vagy diéta, alakformáló kezelések kiegészítôjeként.
A kezelést végzô gép három alapvetô hatással bír szervezetre:
•
•
•

élénkíti a vér- és a nyirokkeringést, fokozza az emésztôszervek hatékonyságát, gyorsítja az anyagcserét,
az elsô pontban elért hatások révén elôsegíti a méregtelenítést,
az elsô két pontban felsorolt hatásokon alapulva elôsegíti a természetesen szép alak, a rugalmas izmok és feszes kötôszövetek kialakulását.

A nyirokáramlás hatékonyságának növelése javítja a szervezet méregtelenítését, a szövetfolyadék áramlása elôsegíti, hogy a tápanyagok
hatékonyabban szívódjanak fel a szövetekben.

Javul az emésztés, így kevesebb emésztetlen méreganyag tárolódik a szövetekben
és nagyobb százalékban jut hozzá a szervezet a számára szükséges tápanyagokhoz. Kb. 30 perc

9. Ultrahangos-Cavitácios zsírbontás Kb. 40 perc
10. Rádiófrekvenciás és fotonterápiás cellulitisz kezelés
Kb. 30 perc

11. Arcfiatalító, fotonterápiás ránctalanító kezelések
Kb. 30 perc

A
legfrissebb
kutatásoknak
köszönhetôen megszületett az a
készülék, mely az ultrahang technológia legújabb generációja.
A speciális frekvencián, 40.000 Hz-en
mûködô ultrahang hullámok által keltett
kavitációs hatásnak” köszönhetôen, egyedülálló módon képes a zsírsejtek bomlásának, „szétrobbantásának” elôidézésére.
Kb. 30 perc

Masszázsok

Frissítô svéd teljes testmasszázs aromaolajjal
Fájdalomcsillapító hátmaszázs (speciális krémmel)
Talpmasszázs aromaolajjal
Izületi fájdalmak, gyulladások, bedörzsölô
kezelése speciális krémmel
Méregtelenítô gumiköpölyös
vákummasszázs aromaolajjal
Tüzes masszázs testgyertya kezelés +
meleg lávakô masszázs a háton
Thai bambusznád masszázs a teljes testen
Kismama masszázs a háton + láb
Bach virágeszenciás masszázs (teljes test)
Mézes masszázs háton
Csokoládékrémes, olajos masszázs
Lávaköves, teljes testmasszázs

50 perc
30 perc
30 perc
30 perc
30 perc
30 perc
50 perc
30 perc
50 perc
30 perc
30 perc
50 perc

Lukács László (06 20 9150716)

Természetgyógyász, gyógymasszôr, terapeuta, spirituális oktató

Horváth Anikó (06 70 623 0626) Masszôr
Bôvebben a következô honlapunkon:
www.facebook.com/tudatosgyogyulas
www.tudatosgyogyulas.hu
ELÔADÁSOK TERMÉSZETES, HOLISZTIKUS GYÓGYMÓDOKKAL.
MEDITÁCIÓK, ZENE ÉS GYÓGYÍTÓ IMA TERÁPIÁK
MEGRENDELHETÔEK A RECEPCIÓN!
EZOTÉRIÁVAL KAPCSOLATBAN CSOPORTOKNAK, 5-10 FÔTÔL.

