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MÓKSHA CSEPP  
ELŐADÁS BUDAPESTEN

2015. FEBRUÁR 7. 
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1068 Budapest Benczúr utca 35.
Benczúr Hotel

www.mokshacsepp.hu
Ügyfélszolgálat: 06 20/778-5621

Móksha Csepp az Echo Tv-ben is!
Megjelenünk kéthetente csütörtökön 

a Móksha Világa című műsorban.
Tartsanak velünk ott is!

Régebbi műsorok: 
www.echotv.hu – Archivum

A cseppek rendszeres fogyasztásával visszanyer-
hetjük testi, lelki és mentális egészségünket, tehát
segítik a lelki fejlődést is. A soproni Nap-Ház Natura
Egészségközpont egyik vezetője, Rákos Sándor
szívesen megosztja tapasztalatait olvasóinkkal. 

•

Mióta működik, és mivel várja a vendégeit a
Nap-Ház Natura Egészségközpont?

– A Nap-Ház 2009 októberében nyílt meg.
Alapítói – egy modern gondolkodású baráti társa-
ság tagjai – azt a célt tűzték ki, hogy a tudatosság
útján segítsék embertársaikat az egészségesebb,
harmonikusabb, boldogabb élet felé. A feleségem-
mel mi lettünk az ötletgazdák vezetői, és azóta is
szeretettel várunk ide minden gyógyulni, fejlődni,
szépülni és élni vágyó érdeklődőt.

Mégis miben rejlik a Nap-Ház különleges
vonzereje?

– Az élet minden területén föllelhető hármas-
ság ereje a Nap-Házban is érvényesül (www.nap-
haz.com). A ház egyik bejárata a Naturaboltba nyí-
lik, ahol az egészséges élet testi-lelki-szellemi táp-
lálékaiból válogathat az ideérkező. A polcokon 
bioélelmiszerek és -tisztítószerek, étrendkiegészí-
tők, teafüvek, füstölők, aromák, kristályok, köny-
vek, ajándéktárgyak és az alternatív gyógyászat-
hoz szük séges kellékek sorakoznak. De ki-ki igé-
nye szerint válogathat sok egyéb, olyan speciális,
sőt misztikus tárgy között, amelyek néhány lépés-
nyivel közelebb visznek a boldogabb és egészsé-
gesebb élet felé.

A második bejáraton az Egészség központ nak
abba a részébe juthat a vendég, ahol lehetőség nyí-
lik különféle klubfoglalkozásokra, közös meditáció-
ra és jógára, több mint tízféle masszázs- és terápiás
kezelésre, például kineziológiára, reflexológiára, rei-
kire, Bach-virágterápiára vagy asztrológiái tanács-
adásra. 

A Nap-Ház harmadik bejárata elvezet tevé-
kenységünk harmadik alappilléréhez, az oktatás-
hoz. A barátságos környezetben önismereti és ön-
fejlesztő, természetgyógyászati és masszázstanfo-
lyamokkal várjuk a fejlődni vágyókat. 

Hogyan került kapcsolatba a Móksha
Cseppel?

– Ez elég régi történet, hiszen a Nap-Ház adott
otthont a Móksha-ajánlók első csapatépítő prog-
ramjainak. Itt ismerkedtünk meg a feltalálóval,
Bencze Ilonával, akivel azóta is jó barátságban va-
gyunk. Feleségemmel együtt azonnal elkezdtük
szedni a cseppeket, és pozitív hatásukat tapasztal-
va hamarosan másoknak is ajánlottuk. Szemé lye -
sen meggyőződtünk ugyanis arról, hogy a cseppek
fogyasztásának köszönhetően érzelmileg stabilab-
bakká, kiegyensúlyozottabbakká váltunk.

Igaz, hogy ez az információs készítmény ki-
egészíti, erősíti például a reflexzónamasszázs
jótékony hatását? 

– A talpmasszázs fizikai testre gyakorolt pozitív
hatása közismert, de a lelki tényezőket nem befo-
lyásolja, pedig a holisztikus gyógyászatban ezek is
éppoly fontosak. Amikor egy-egy betegség tünete-
inek hátterében érzelmi okok húzódhatnak meg, a
Móksha Cseppet szoktam segítségül hívni. A ke-
zelés során aztán szinte mindig kiderül, hogy a pa-
naszoknak valóban vannak lelki okai is. A masz-
százs és a Móksha Csepp együttesen szolgálja a
rend, a harmónia, a fejlődés és az érzelmi intelli-
gencia megteremtését, megtartását.

Ezt hogy kell érteni?
– Ha egészségről beszélünk, nem szabad el-

mennünk a szó igazi értelme, az egészség mellett.
Ha valami hiányzik az egészből, az már nem egész,
így nem is egészséges. A rend az egészség egyik
alapköve. Rend nélkül káosz van, és káoszban nem
valósulhat meg a harmónia sem. Az érzelmi tiszta-
ság a második alapkő, hiszen érzelmi problémáktól
terhelten szintén nem lehetünk egészségesek. Az
érzelmi tisztaságot három feltétel megvalósításával
lehet elérni, és ebben nagyon sokat segíthet a
Móksha Csepp, hiszen megkönnyíti a megbocsá-
tást önmagunknak és másoknak, az elengedést,
valamint önmagunk és mások elfogadását. 

Úgy vélem, hogy az ember akkor lehet boldog
és életkedvvel teli, ha harmóniában él önmagával,
másokkal és a természettel egyaránt. Lényünk ré-
sze a természet, amelynek részei vagyunk mi is.
Ezért fontos a hármasság a világban és itt nálunk, a
Nap-Házban is.                                               

Godit

A TUDATOS
EGÉSZSÉG 
SZOLGÁLATÁBAN

Miután a Móksha Csepp
86 növény magas rezgé-
sű információit a szerve-
zetbe juttatja, annak le-
hetősége van rá, hogy ki-
válassza azt az informá-
cióegyüttest, amely
szükséges a felborult
belső egyensúlya helyre-
állításához. Ez a készít-
mény a problémák gyö-
keréig hatolva kioltja a
diszharmonikus rezgése-
ket, oldja a negatív prog-
ramozásokat, így bein-
dulhatnak az öngyógyító
folyamatok. 


