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A
Móksha-csapat ez év tavaszától már
nemcsak a fiolákba zárt információs
cseppekkel szeretné támogatni a
külső és belső harmónia megterem-
tését, hanem „A szeretet 4 minősé-

ge”- programmal is. Ennek keretén belül terítékre
kerül a négy alapminőség: a rend, az egyensúly, a
fejlődés és az intelligencia. Novembertől a fejlő-
dés kerül a fókuszba.

•

Kocsis Gáborné Golyha Jutka Kun he gye -
sen él a családjával. Több mint három évtizede
tanít a helyi általános iskolában angol nyelvet, il-
letve több éven keresztül osztályfőnökként is se-
gítette a gyerekek fejlődését. A Móksha Csepp
előnyös hatásairól és személyes tapasztalatairól
kérdeztük.

Hogyan tapasztalta meg a Móksha Csepp
gyógyítóerejét?

– Meglehetősen nehéz élethelyzetben történt,
visszaestem ugyanis a bipoláris depresszióba, és
kórházi kezelésre szorultam. Az orvosom szerint le-
galább 6-8 évig kellett volna antidepresszánsokon
élnem, amit viszont nagyon nem szerettem volna.
Ebben az időszakban ajánlotta nővérem – Vigné
Golyha Ildikó – a Móksha Cseppet. Ő addigra már
nagyon jó tapasztalatokat szerzett, mert rendsze-
res fogyasztója volt a szernek. Akkor éppen nem
igazán éreztem szükségét, mivel jól éreztem ma-
gam, a hullámhegy tetején voltam, ám végül – nő-
vérem határozott kérésének engedve – elkezdtem
szedni az információs cseppeket. Ildikó sokat segí-
tett abban is, hogy legyek kitartó, és ne hagyjam
abba a kúrát. Körülbelül 2-3 hónap elteltével érez-
tem meg a cseppek jótékony hatását. Azóta elkö-
telezett híve vagyok a Móksha Cseppnek, és a kör-
nyezetemben mindenkinek beszélek róla, a leg-
jobb szándékkal tudom ajánlani az embereknek.

Elmondaná, milyen jótékony hatásokat ta-
pasztalt?

– Először is sokkal nyugodtabbá, kiegyensú-
lyozottabbá és energikusabbá váltam. Jóval türel-
mesebben, könnyebben viselem a mindennapi
stresszt, harmonikusabban, tudatosabban élek.
Jobb lett az alvásom minősége, reggelente kipi-
henten ébredek. Télen elkerülnek a betegségek,

pedig azelőtt évente többször is megfáztam, sok-
szor berekedtem, még a hangom is elment. A
pajzsmirigy-alulműködésemre kapott gyógysze-
rem adagját – persze az orvosom jóváhagyásával
– csökkenthettem, mivel javultak a laboreredmé-
nyeim. Elmondhatom azt is, hogy bármilyen ne-
gatív külső hatás ér, és – bár egyre ritkábban – ki-
billenek az egyensúlyomból, igen rövid időn belül
visszanyerem a belső nyugalmamat.

A Móksha Csepp bizonyára nemcsak Önnél
vált be, hanem másoknál is.

– Családom valamennyi tagja és egyre több ba-
rátom, ismerősöm fogyasztja, akik hasonló jó ered-
ményeket tapasztaltak magukon. Van, akinek a
vérnyomását rendezte a Móksha, míg másoknak
az ízületi vagy gyomorproblémáit enyhítette. Már
néhány tanítványom is fogyasztja a szüleivel együtt,
és ennek köszönhetően a gyerekek kevésbé

stresszesek az iskolában például felelés vagy dol-
gozatírás alkalmával. Ezek a srácok láthatóan sok-
kal kiegyensúlyozottabbak, nyugodtabbak és vidá-
mabbak. Könnyebben tanulnak, jobban oda tud-
nak figyelni az ismeretek szerzésére és feladataik
elvégzésére, tehát sokkal jobban teljesítenek.

Mit gondol, a Móksha Csepp vajon támo-
gatja-e a spirituális fejlődést? 

– Mivel a Móksha emeli a rezgésszintünket, tu-
datosabbak leszünk az élet minden területén, nyi-
tottabbá válunk a világra. Állítom, hogy nálam a
cseppek eredményezték azt is, hogy felébredt
bennem a vágy további spirituális tapasztalatok
szerzésére. Elvégeztem az agykontroll-tanfolya-
mot, és rendszeresen járok jógázni. Egyre több
ilyen témájú könyvet olvasok, és közben szinte tel-
jesen leszoktam a TV-nézésről. Úgy gondolom,
mindez önmagában is pozitívan befolyásolja a
mindennapjaimat... Szerintem a Móksha Csepp
nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy elindul-
junk a fejlődés útján. A XXI. század egyik nagy ki-
hívása az, hogy visszataláljunk önmagunkhoz, a
természethez, az egységhez. A Móksha a lélek
gyógyírja is, hiszen támogatja azt, hogy rendben
és harmóniában, tehát egészségben éljünk.
Régóta nem titok, hogy ha a lelkünk rendben van,
akkor a testünk is meggyógyul, egyensúlyba kerül,
és feltárulnak a kapuk a fejlődésünk előtt. 

Godit 

EGY CSEPPA FEJLŐDÉS 
SZOLGÁLATÁBANBár a sorsunkat nem kerül-

hetjük el, de életünket érde-
mes a lehető legtökélete-
sebb minőségben leélni. 
A tudatalattinkban rejlő 
negatív programozások 
eltéríthetnek az útról, blok-
kolhatják a fejlődésünket is.
A Móksha Csepp a problé-
mák gyökeréig hatolva töb-
bek között hivatott a gátak
fokozatos oldására is. 


