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- uzdrawianie z wszystkich chorób
- poprawa w dziedzinach życia:

zdrowie, finanse, związki,
- bioenergoterapia

- uzdrawianie duchowe
- grupowe Boskie uzdrowienia

- masaże uzdrawiające 
- regresing

- matryca energetyczna
- tetha healing
- numerologia 

- ustawienia Hellingera
- radykalne wybaczanie

- wróżby tarot, karty anielskie
- radiestezja

- misy i gongi
- głagolica

- chodzenie po ogniu
- kursy, warsztaty

- największy sklep z kryształami, 
feng shui, biżuterią, aniołami, itp.
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W Ośrodku Eden do Państwa dyspozycji są bioenergoterapeuci, uzdrowiciele, 
numerolog, tarocista, astrolog oraz nauczyciele z innych dziedzin. Służymy Państwu 
pomocą, dzięki czemu całkowicie odmieni się Państwa życie związane ze zdrowiem, 

finansami, czy karierą zawodową. Ośrodek powstał dla każdej osoby, 
która chce dokonać zmian w swoim życiu, uzdrowić siebie, 

swoje relacje z bliskimi a przede wszystkim odkryć miłość łączącą nas z Bogiem.
W naszym Ośrodku znajduje się również największy stacjonarny 

oraz internetowy sklep z radiestezją, kryształami, artykułami feng-shui,
biżuterią, amuletami, talizmanami, aniołami, książkami. 

Do Państwa dyspozycji pozostaje również czytelnia z herbaciarnią. 
W tym miejscu można w każdej chwili można porozmawiać z uzdrowicielami,

jak i z nauczycielami duchowymi. 
W Ośrodku Eden bezpłatnie udostępniamy również źródło 

z uzdrawiającą wodą poprawiającą witalność. Każdy z nas musi być gotowy 
na wprowadzenie zmian w swoim życiu, ponieważ 

w świecie Boga istnieje tylko harmonia. 
Zanim człowiek podda się jakiemukolwiek zabiegowi medycznemu, 

czy leczeniu farmakologicznemu, warto najpierw spróbować  uzdrowić
swoje ciało boską energią. Jako Ośrodek mamy bardzo wiele pozytywnych 

opinii od ludzi, którzy zostali uzdrowieni z różnorodnych dolegliwości 
np. miażdżyca, reumatyzm, nadciśnienie, bezsenność, nowotwory 

oraz wiele innych.
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BIOENERGOTERAPIABIOENERGOTERAPIA
Jest to badanie oraz korygowanie 
zaburzeń energetycznych w polu 
bioplazmatycznym człowieka 
– zwanym aurą – za pomocą strumienia 
energii. Ludzka aura zawiera 7 warstw. 
Warstwy te są odpowiedzialne za stan 
zdrowia fizycznego i  emocjonalnego, 
a co za tym idzie – psychicznego. 
Wszelkie choroby somatyczne i psychiczne 
są według teorii odzwierciedlone i widoczne 
w ludzkiej aurze.  Zadaniem bioenergoterapeuty jest zlokalizowanie owych zaburzeń 
i dokonanie korekty, mające na celu usunięcie blokad energetycznych, co ma być 
równoznaczne z odzyskaniem przez pacjenta zdrowia. 

UZDRAWIANIE DUCHOWEUZDRAWIANIE DUCHOWE
 
- najwyższy stan uzdrowienia, jaki może 
osiągnąć człowiek poprzez urzeczywistnienie 
obecności Boga, jego miłości i łaski, 
co przekłada się na całkowitą harmonię 
i uzdrowienie. Uzdrawianie duchowe 
jest stosowane również na odległość,
ponieważ energia nie zna granic. 

Z uzdrawianiem duchowym wiąże się 
coś więcej niż przywracanie fizycznego 
ciała do harmonii. Najważniejszym aspektem duchowego uzdrawiania jest to, 
aby człowiek został przebudzony, tak aby mógł dalej wzrastać duchowo 
i podnosić swoją świadomość.  Duchowy uzdrowiciel tu na Ziemi 
jest tylko narzędziem, przez które Bóg okazuje swoją łaskę i miłość.  Dlatego też 
duchowe uzdrawianie danej osoby nie wpływa tylko na jedną dolegliwość, 
a na całą osobowość człowieka. 

MASAŻ UZDRAWIAJĄCYMASAŻ UZDRAWIAJĄCY

Stanowi połączenie kilku różnych rodzajów masaży.
 Jest to masaż energetyczno-mięśniowo-powięziowy, który  został opracowany 

indywidualnie  i jako jedyny na świecie jest wykonywany wyłącznie w Ośrodku Eden. 
Jest to masaż o bardzo wysokim poziomie energetycznym ingerujący
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w całe nasze ciało a nawet układ kostny. Już w trakcie wykonywania zabiegu przy 
chorobach typu np.  skrzywienie lub skręcenie kręgosłupa następuje natychmiastowa 
poprawa lub całkowite uzdrowienie. 
Już w trakcie masażu, lub po nim, 
ustępują wszystkie dolegliwości 
np. wewnętrznych organów, 
mięśni, układu krwionośnego, 
limfatycznego , bóle kości, stawów, 
bóle reumatyczne, kręgosłupowe,  
rwa kulszowa oraz wszelkie 
zmiany zwyrodnieniowe. 
Masaż eliminuje też problemy 
z nadciśnieniem, jak również rozpuszcza dolegliwości wywołane przez  torbiele i guzy. 
Po masażu zaobserwować można od razu korzystne zmiany zachodzące w naszym 
wyglądzie fizycznym tj. wygładzenie zmarszczek, poprawienie jędrności 
i elastyczności ciała, lekkości  oraz redukcję celulitu. Masaż oczyszcza i odtruwa 
organizm z toksyn oraz przywraca prawidłową przemianę materii i likwiduje  nadwagę. 
Odblokowuje też różnorodne ograniczenia na poziomie emocjonalnym i duchowym. 
Dzięki masażowi energetycznemu pozbędziemy się wszelkich lęków, depresji i blokad, 
a także uwolnimy się od obciążających wzorców myślowych i dotychczasowych 
przyzwyczajeń. O zaletach masażu uzdrawiającego można by mówić bez końca. 
Jest to masaż, który przywrócił do zdrowia osoby nawet po ciężkich urazach tj. zawały, 
wylewy czy udary. Masaż energetyczno-mięśniowo-powięziowy  przywraca naszemu 
ciału pełną harmonię na wszystkich poziomach naszego życia i ciała. 

RADYKALNE WYBACZANIERADYKALNE WYBACZANIE

- to  sesje grupowe 
polegające na wybaczaniu 
wszystkich aspektów swojego życia, 
a co za tym idzie pełne uzdrawianie 
na wszystkich poziomach
naszego istnienia 
- fizycznego, duchowego itp.

TETHA HEALINGTETHA HEALING
 
- technika uzdrawiania energią ze źródła. Każdy z nas posiada klucz do  własnego zdrowia,
ciała i witalności. Metoda Theta Healing pozwala nam na natychmiastową zmianę naszych 
poglądów i schematów, na których opieramy nasze decyzje ,a uczymy się ich w dzieciństwie.



REGRESINGREGRESING
 

-  to praca na podświadomości,
uwolnienie wszystkich blokad, 

uczuć oraz innych negatywnych energii.
To również uwolnienie od chorób: 

depresji, nerwic, leków, 
fobii, strachów itp. 

Regresing jest wspaniałym narzędziem 
samopoznania i samorozwoju. 

Przeznaczony jest dla wszystkich osób 
chcących się rozwijać i uzdrowić swoje życie.  Regresing umożliwia jednak 
zmianę myślenia i stwarza możliwości otwarcia się na nowe postrzeganie 

świata i rzeczywistości. 
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NUMEROLOGIA 

Numerologia to sztuka i system interpretacji 
potencjału i możliwości twórczych człowieka 
zawartych w jego dacie urodzenia,
oraz w nadanych imionach i nazwiskach.
Jej twórcą i pierwszym nauczycielem był 
Pitagoras (żył w Vl w.p.n.e.) Liczby emitują 
energię i ta energia ma wpływ na wszystko, czego 
doświadczamy. Przez fachowe obliczenia można dowiedzieć się jaki charakter, 
pragnienia , czy ambicje ( lub ich brak) posiada dana osoba. Nasza data urodzenia 
ma również wpływ na to jakich partnerów przyciągamy do swojego życia 
i czy będziemy spełnieni w miłości (analiza partnerska). Sama data urodzenia 
(droga życia), to kombinacja cyfr, która sprawia ,że  tak a nie inaczej przebiega
nasze życie. Dokonujemy takich a nie innych wyborów ,przyciągamy takich, a 
nie innych partnerów, wykonujemy taki a nie inny zawód. Znając numerologię 
możemy tak wykorzystać  wibrację liczb, by w pełni korzystać z potencjału, 
który posiadamy. Numerologia daje nam odpowiedź, dlaczego pewne rzeczy nam 
w życiu nie wychodzą lub nam się nie udają... Numerolog wyliczy też 
najkorzystniejszy czas na ślub,czy datę założenia firmy. Poprzez transformację 
numerologiczną uzupełni te energie, których nam brak.

NUMEROLOGIA
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AURAAURA

SESJA UZDRAWIANIA

PRZED W TRAKCIE PO

Ukazuje nam nasze dalsze ciała energetyczne, z których możemy odczytać
stan, w jakim jest nasze ciało, umysł i dusza.
Z tego, co nam wiadomo, Ośrodek Eden,  jako jedyny w Polsce zakupił od 
amerykańskich naukowców urządzenie służące do przeprowadzenia 
badania biopola człowieka, jego punktów energetycznych (czakr), 
stanu psychicznego, duchowego oraz ciała fizycznego. 
Już w 1666 roku Izaak Newton jako pierwszy zaobserwował tworzącą się 
tęczę kolorów, która, jak potem potwierdził, otacza człowieka i każdą rzecz. 
Współcześni naukowcy również dowodzą tego, że nasza Aura oraz 
punkty energetyczne dotyczą wszystkich aspektów naszego życia, 
przez co ukazują nam w jakim stanie psychicznym,
emocjonalnym, fizycznym czy duchowym znajdujemy się
obecnie oraz obrazują one zaburzenia lub dolegliwości, 
które mogą wystąpić teraz lub w przyszłości. 
Urządzenie AURA do pomiaru biopola człowieka posiada 
trzy programy. Każdy z nich przedstawia inne parametry 
pomiarów energii badawczej ciał. 
Urządzenie do pomiaru aury posiada sensory, które
odczytują z biopola naszego ciała energetycznego, 
przez co uzyskujemy obraz tego, co dzieje się z naszym ciałem
energetycznym, fizycznym oraz poszczególnymi czakramami,
które odpowiadają za konkretne aspekty naszego życia tu na 
Ziemi. Pierwszym z trzech programów jest to AURA STAR, 
który przedstawia aurę człowieka oraz czakramy poprzez
ukazanie różnych kolorów w różnych obszarach, 
które posiadają pewne znaczenie i odzwierciedlają emocjonalne 
i psychiczne predyspozycje o danej osobie. 
Widać potencjał osobisty, rodzaje znaków, ale także problemy 
i zaburzenia które mówią nam o naszym stanie teraz czy w przyszłości. 
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Drugi i trzeci program AURA PRO ukazuje nam rzeczywistą naszą postać 
oraz obecność aury wokół naszego ciała fizycznego, która ukazuje się nam już jako 

przepływające,  mieszające się kolory . W tym programie zostają ukazane
 poszczególne różnokolorowe barwy, które wypływają w danej chwili z czakr, 

co mówi nam o ich stanie zdrowotnym, emocjonalnym itp.
Znajduje się również wykres przedstawiający określoną część ciała i narządy 

w ciele człowieka np. mózg, serce wątrobę ,nerki itp. 
W drugim programie AURA można również zweryfikować zgodność par 

oraz wykonać zabieg energetyczny, który obrazuje jak przepływa energia 
z uzdrowiciela do osoby uzdrawianej. Ten program posiada tak wielkie możliwości, 

że obserwując swoją aurę możemy myślami przywołać określoną intencję 
np. radości, miłości itp.pod wpływem której nasza aura zmienia kolory. 

Możemy również zobaczyć jaki wpływ mają na nas np. kryształy. 
Biorąc kryształ do ręki w naszym polu pojawiają się kolory obrazujące 

energię uzdrawiającą.  Zaś program 3D ukazuje odzwierciedlenie całego 
naszego ciała fizycznego, gdzie możemy zobaczyć na swoim ciele 

każdą jedną czakrę z osobna, gdzie ukazane są wypływające z niej kolory z przodu, 
jak i z tyłu naszego ciała.  Widzimy je obracając swoim całym ciałem  

lub zginając się do przodu lub do tyłu. 
Po każdej analizie otrzymują Państwo ponad 40 stronnicowy raport 

z wykresami jakie niedobory żywieniowe posiadamy, 
jaki jest stan fizyczny meridianów, w jakiej planecie się znajdujemy 

oraz jak ona na nas oddziałuje itd. Możliwości urządzenia są naprawdę niesamowite. 
Można dowiedzieć się bardzo wiele o sobie, o swoim życiu i swoim potencjale.

Tak naprawdę program weryfikuje nas bardzo szczegółowo, co pomoże nam teraz, 
jak i w dalszym naszym życiu.

ODPROMIENNIKI ODPROMIENNIKI 
Poprawiają energetykę wody, napojów gorących, zimnych, 
pożywienia. Oczyszczają z toksyn, podnoszą odporność, 
uzupełniają witaminy, mikroelementy. Nadają wodzie 
subtelny smak, delikatność. Poprawiają przemianę 
materii, poprawiają smak, służą ogólnej rewitalizacji.
Np.: picie wody wpływa uzdrawiająco na nasz organizm, 
oczyszcza go z toksyn, bakterii, podnosi energię życiową, 
reguluje przemianę materii i gospodarkę wodną ciała, a przede wszystkim nadaje 
niesamowitą strukturę wodzie, co przekłada  się na nasze zdrowe życie. 
Uzdrawiająca moc wody wpływa na  nasze ciało fizyczne pomagając  nam być zdrowym 
wręcz nawet uzdrawiając w nas wszystkie choroby czy dolegliwości w naszym ciele. 
Dostępne już od 20 zł
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BIŻUTERIA, KRYSZTAŁYBIŻUTERIA, KRYSZTAŁY
- 2500 szt asortymentu, już od 2,5 zł. 
Kryształy posiadają w sobie energię Matki Ziemi, 
która pozytywnie oddziałuje na ludzki organizm. 
W zasadzie każdy minerał wywiera pozytywny 
wpływ na organizm człowieka. Jednak 
oddziaływanie poszczególnych kamieni 
może się różnić w zależności od ich indywidualnych 
właściwości. Są kamienie, które uzdrawiają 
ciało fizyczne, są takie, które regulują energię 
i funkcjonowanie czakr, są też takie, które usuwają 
stres i leczą duszę.

FENG SHUIFENG SHUI
Feng Shui opiera się na założeniu, że mieszkanie 
stanowi odzwierciedlenie wnętrza 
jak i stanu zewnętrznego swego właściciela. 
Wszystko, co tworzymy i czym się zajmujemy 
zabarwiamy unikalnością swej osobowości, 
w ten sposób dając wyraz naturalnej skłonności do samoekspresji, dlatego też u nas 
możesz nabyć różnorodne remedia do poprawienia swojego stanu życia rodzinnego 
zawodowego  zdrowotnego. Asortyment już od 2,5zł.

MATRYCA ENERGETYCZNAMATRYCA ENERGETYCZNA
- Jest to energia tkwiąca w każdym z nas. 
Zmiany, których możesz doświadczyć 
w trakcie wykonywania matrycy energetycznej 
są nieograniczone. Tak naprawdę zabieg działa 
na zmianę wszystkich dziedzin życia człowieka. 
Poprawa następuje natychmiast w zdrowiu 
fizycznym, życiu materialnym, w związkach 
oraz w sprawach zawodowych. 
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