KERÜLJÖN CSEPPENKÉNT
EGYENSÚLYBA!
Életünket érdemes
a számunkra legtökéletesebb harmóniában
és minőségben leélni.
A Móksha Cseppek
fokozatosan oldják
a problémákat –
a tudatalattinkban rejlő
negatív programozások
gyökeréig hatolva –, és
az egyensúly megteremtése felé terelnek
minket. A lelkes
Móksha-csapat a külső
és belső harmónia
eléréséhez, „A szeretet
4 minősége” programja
által is szeretne
segítő kezet nyújtani.
Zászlajukon, a Deepak
Chopra által megfogalmazott négy alapminőség szerepel: a rend, az
egyensúly, a fejlődés és
az intelligencia.
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az ízületi gyulladással járó fájdalmaim. A családtagjaim, a barátaim többsége, valamint ismerőseim –
látva a cseppek hatékonyságát, példámon felbuzdulva – lelkes követőimmé, fogyasztókká váltak.
Sok beteg ember van a környezetemben, akiken a hagyományos orvoslás nem tud segíteni,
ezért is keresem folyamatosan az alternatív lehetőségeket. Sokan képtelenek beszélni a problémáikról, ezért nem is vesznek igénybe segítő terápiákat. Őket is megnyugtathatom, a Móksha
Cseppek a lélek szintjén hatnak, így nem is feltétlenül kell tudni, milyen lelki blokkok okozzák az
adott mentális vagy fizikai tüneteket.

A

külső és belső egyensúly nélkülözhetetlen többek között a rohanó világunkban történő eligazodáshoz, a
hirtelen változásokhoz való alkalmazkodáshoz és a személyes fejlődéshez. A harmónia megteremtésének titkaiba ezúttal
Vigné Golyha Ildikó könyvelő, alternatív terapeuta, valamint Móksha-fogyasztó és disztribútor avatja be az olvasókat.
•
Milyen élethelyzet vezette el a Móksha
Cseppekhez?

– Az egyik közeli hozzátartozóm betegsége miatt elkezdtem alternatív gyógymódokkal foglalkozni
2002-ben. Elvégeztem az agykontroll-, a reiki-, a kineziológia-, az EFT- és legfrissebben az „Access
Bars”-tanfolyamokat, és immár negyedik éve nyaranta családállító táborba járok. Ezek a módszerek
mind az elvesztett egyensúly visszaszerzésére törekszenek, ahogy a Móksha Cseppek is. Az EFTtanfolyamon hallottam először a Móksha pozitív hatásairól, és rögtön megnyerte tetszésemet, mivel teljesen mást, sokkal inkább egyedi megközelítést kínált, mint az általam addig ismert szerek. Végzettségem szerint könyvelő vagyok, de az elmúlt években
egyre jobban a természetgyógyászat felé fordult az
érdeklődésem. Az információs terápiával 2011-ben
ismerkedtem meg közelebbről.
Megosztaná személyes tapasztalatait az
Olvasókkal?

– A Móksha Cseppek szedését követően, két hét
után éreztem először a pozitív változásokat. Azóta
jobban alszom, semmivé foszlottak az évek óta viszszatérő gyötrő rémálmaim. A pajzsmiriggyel kapcsolatos laboreredményeim javultak, megszűntek

Ön szerint milyen panaszok esetén hozhatnak javulást a Móksha Cseppek?

– A Móksha-használók között van olyan, akinek
magas, és akad olyan is, akinek alacsony a vérnyomása, és azt tapasztaltam, hogy mindkét esetben normalizálódhatnak a vérnyomásértékek.
A látszólagos ellentétes hatásmechanizmus azért
lehetséges, mert a csepp a szervezet szabályozórendszerére hat. Ismerek olyat, aki két évtizede cukorbeteg, és a Móksha hatására el tudta hagyni a
gyógyszerét. Lelki szinten pedig számos, több éve
megromlott emberi kapcsolat pozitívan rendeződött. Személyes tapasztalataim alapján állíthatom,
hogy a Móksha Cseppek és az EFT együttes használata meggyorsítja a lelki blokkok oldását.
Mégis kire és hogyan hatnak a Móksha
Cseppek?

– Különbözőek vagyunk, tehát mindenki másképp reagál a Móksha Cseppekre, ahogy ugyanaz
a gyógymód sem hat mindenkire egyformán. Nekem személy szerint a Móksha nyugalmat és békét
hozott. Szerintem ennek a készítménynek a szedését a lusta emberek meditációjának is lehet nevezni.
Hozzátenném még, hogy a világ rendkívül gyorsan változik körülöttünk, és csak az tudja megélni a
mindennapjait jól, egészségben és boldogságban,
aki fejlődni képes, aki haladni tud ezzel az átalakulással. Fejlődni pedig csak az tud, aki egyensúlyban
van, aminek megteremtésében óriási segítséget és
támaszt nyújthat a Móksha.
A Móksha-csapat egyik fő célkitűzése, hogy a
csepp eljusson a Föld lakosságának 1 százalékához. Büszkén mondhatom, hogy szülőföldemen,
Kunhegyesen már teljesítettük is ezt a tervet, elértük a Móksha-fogyasztók kívánt létszámát. Remélem, a jövőben egyre többen választják ezt a lehetőséget.
Godit

