
 

Energetické masáže 
 

Energetická masáž je jako sprcha, proud energie, který vás pročistí, vyladí a 

nabije novou energií a silou. Při masáži vás napojím na energie Univerza ušité přímo 

vám na míru. Toto propojení vede k hluboké harmoni zaci  a očistě organizmu. 

Očista začíná v jemnohmotném těle a poté přechází do tělafyzického . Člověk je tak 

vlastní nenásilnou cestou veden k pochopení , nalezení a řešení  potíží a problémů, ať 

už jsou jakékoliv. Aby efekt a úleva byly okamžité, je zapotřebí spolupráce, 

otevřenosti a důvěry.... 

 

Účinky energetické masáže: 

 silně a hluboce harmonizuje energetické tělo, čistí a uhlazuje auru  

 odstraňuje stres, zklidňuje napětí 

 dodává tělu novou sílu a energii  

 posiluje imunitní systém 

 odstraňuje bolesti, únavu, vyčerpanost či skleslost 

 působí přímo na příčinu nemoci a tím léčí následky  
 působí a harmonizuje všechny úrovně – fyzickou, psychickou, emocionální i 

duchovní  

 vyvolává samo-ozdravné procesy v organismu, čistí tělo od toxinů  
 

Harmonizace tibetskou mísou a sansulou    30 min.    250 Kč 
 

Energetická relaxační masáž                                                 30 min.     250 Kč 

 
Energetická masáž s tibet. misou a harmonizací těla i duše   60 min.      400 Kč 
(diagnostika - záda, šíje a zadní strana rukou, poloha pouze  vleže – bez relaxace) 

 
Energetická masáž s tibet. mísou a harmonizací těla i duše   75 min.       500 

Kč(diagnostika, záda, šíje a zadní strana rukou, polohy vleže a vsedě dotažení šíje, relaxace 

se sansulkou) 
 

Energetická masáž s tibetskou mísou včetně harmonizace     90 min.      600 Kč 
(záda, šíje a zadní strana rukou, polohy vleže a vsedě, bonus obličej a vlasová část hlavy 

včetně archandělského čištění a relaxace se sansulkou) 
 

Energetická masáž s  tibet.mísou včetně harmonizací těla i duše  120 min. 800 Kč  

(záda, šíje a zadní strana rukou, polohy vleže a vsedě, bonus obličej a vlasová část hlavy 

včetně archandělského čištění a relaxace se sansulkou) 
 

Masáže od 60 minut obsahují: 4 fáze a to: 
 

I. fáze - diagnostika energií v těle – určení zablokovaného místa  (čakry) - rozkrytí příčin a 
nástřel možností, jak s disharmonií pracovat 



II. fáze - intuitivní energetická masáž při níž dojde k rozpohybování energií v těle, rozpuštění 

vědomých bloků, celkovému uvolnění a nastartování ozdravného procesu 
III. fáze - relaxace 

IV. fáze - vědomé čištění a harmonizace pomocí energií Universa, Matky Země, Elementů, 
Živlů nebo jiných jemněhmotných bytostí Světla a Lásky dle aktuálních potřeb a přání klienta  

 
Ostatní masáže a služby: 
 
Sportovní a relaxační masáže (cena je opět konečná i s cestovními náklady): 
 
 
Masáž plosek nohou 15 min. 150 Kč 
Intuitivní masáž hlavy a obličeje + relaxace 30 min. 250 Kč 
Masáž zadečku a dolních končetin  30 min. 300 Kč 
Indická masáž hlavy, šíje a zad – přes oblečení 30 min.  300 Kč 
Masáž zad a šíje + relaxace 45 min. 400 Kč 
Masáž zad a horních končetin + relaxace 45 min. 400 Kč 
Masáž zad a dolních končetin + relaxace 45 min. 400 Kč 
Masáž zad, zadečku, horních a dolních končetin 60 min. 500 Kč 
 

 

Poradenství a Osobnostní rozvoj – nabízí možnost převzít odpovědnost za svůj 
život. Základem je změna úhlu pohledu na situace a věci, které se vám v životě 
dějí. Pomocí různých technik práce s vědomím i podvědomím společně 
rozkryjeme silné a slabé stránky, posílíme  vaše sebevědomí a  důvěru ve 
schopnosti a dovednosti, které máte. 
 

 
Etikoterapie - jecesta vedoucí k uzdravení  těla i duše. Skládá se ze čtení signálů 

těla, hledání   skrytých příčin nemocí a rozluštění poselství, které k nám přichází 

skrze nemoc.  Jde zejména o práci s potlačenými  negativními pocity, emocemi a 
prožitky.  

 

Výklad kartiček 

 

 
Jednotná cena 60 min. 400 Kč, každá další započatá hodina 100 Kč 

(jedno sezení max. 2 hodiny z důvodů schopnosti udržet plnou pozornost a 
rozšířené vědomí) 

 
 
 
 



 

 Detoxikace těla pomocí přístroje Mary StaggsDetoxjemoderní, velice účinný a 

jednoduchý způsob, jak zbavit buňky toxinů a  uvést naše energetické pole opět do 

rovnováhy. Doporučená aplikaci 2-3x týdně podle závažnosti onemocnění – 

vhodné pro ty, kteří mohou dojet do Havl. Brodu 

 pronájem přístroje: 

 

450 minut       2700 Kč           minuta 6 Kč  (30 min. 15x; 20 min. 22,5x) 

300 minut       2100 Kč           minuta 7 Kč  (30 min. 10x;  20 min. 15x) 

150 minut       1200 Kč           minuta 8 Kč  (30 min. 5x; 20 min. 7,5x) 

  

 

Pernamentky: 5 návštěva -20%, 10 návštěva - 50 %,  

15 návštěva - 50 %......... 

 

 

 


