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A
külső és belső egyensúly nélkülöz-
hetetlen többek között a rohanó vilá-
gunkban történő eligazodáshoz, a
hirtelen változásokhoz való alkalmaz-
kodáshoz és a személyes fejlődés-

hez. A harmónia megteremtésének titkaiba ezúttal
Vigné Golyha Ildikó könyvelő, alternatív terapeu-
ta, valamint Móksha-fogyasztó és disztribútor avat-
ja be  az olvasókat. 

•

Milyen élethelyzet vezette el a Móksha
Cseppekhez? 

– Az egyik közeli hozzátartozóm betegsége mi-
att elkezdtem alternatív gyógymódokkal foglalkozni
2002-ben. Elvégeztem az agykontroll-, a reiki-, a ki-
neziológia-, az EFT- és legfrissebben az „Access
Bars”-tanfolyamokat, és immár negyedik éve nya-
ranta családállító táborba járok. Ezek a módszerek
mind az elvesztett egyensúly visszaszerzésére tö-
rekszenek, ahogy a Móksha Cseppek is. Az EFT-
tanfolyamon hallottam először a Móksha pozitív ha-
tásairól, és rögtön megnyerte tetszésemet, mivel tel-
jesen mást, sokkal inkább egyedi megközelítést kí-
nált, mint az általam addig ismert szerek. Végzet tsé -
gem 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 visz-
szatérő gyötrő rémálmaim. A pajzsmiriggyel kap-
csolatos laboreredményeim javultak, megszűntek

az ízületi gyulladással járó fájdalmaim. A családtag-
jaim, a barátaim többsége, valamint ismerőseim –
látva a cseppek hatékonyságát, példámon felbuz-
dulva – lelkes követőimmé, fogyasztókká váltak.

Sok beteg ember van a környezetemben, aki-
ken a hagyományos orvoslás nem tud segíteni,
ezért is keresem folyamatosan az alternatív lehe-
tőségeket. Sokan képtelenek beszélni a problé-
máikról, ezért nem is vesznek igénybe segítő terá-
piákat. Őket is megnyugtathatom, a Móksha
Cseppek a lélek szintjén hatnak, így nem is feltét-
lenül kell tudni, milyen lelki blokkok okozzák az
adott mentális vagy fizikai tüneteket.

Ön szerint milyen panaszok esetén hozhat-
nak javulást a Móksha Cseppek? 

– A Móksha-használók között van olyan, akinek
magas, és akad olyan is, akinek alacsony a vér-
nyomása, és azt tapasztaltam, hogy mindkét eset-
ben normalizálódhatnak a vérnyomásértékek. 
A látszólagos ellentétes hatásmechanizmus azért
lehetséges, mert a csepp a szervezet szabályozó-
rendszerére hat. Ismerek olyat, aki két évtizede cu-
korbeteg, és a Móksha hatására el tudta hagyni a
gyógyszerét. Lelki szinten pedig számos, több éve
megromlott emberi kapcsolat pozitívan rendező-
dött. Személyes tapasztalataim alapján állíthatom,
hogy a Móksha Cseppek és az EFT együttes hasz-
nálata meggyorsítja a lelki blokkok oldását.

Mégis kire és hogyan hatnak a Móksha
Cseppek? 

– Különbözőek vagyunk, tehát mindenki más-
képp reagál a Móksha Cseppekre, ahogy ugyanaz
a gyógymód sem hat mindenkire egyformán. Ne -
kem személy szerint a Móksha nyugalmat és békét
hozott. Szerintem ennek a készítménynek a szedé-
sét a lusta emberek meditációjának is lehet nevezni. 

Hozzátenném még, hogy a világ rendkívül gyor-
san változik körülöttünk, és csak az tudja megélni a
mindennapjait jól, egészségben és boldogságban,
aki fejlődni képes, aki haladni tud ezzel az átalaku-
lással. 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 százaléká-
hoz. Büszkén mondhatom, hogy szülőföldemen,
Kunhegyesen már teljesítettük is ezt a tervet, elér-
tük a Móksha-fogyasztók kívánt létszámát. Re mé -
lem, a jövőben egyre többen választják ezt a lehe-
tőséget.

Godit

KERÜLJÖN CSEPPENKÉNT
EGYENSÚLYBA! 

Életünket érdemes 
a számunkra legtökéle-

tesebb harmóniában 
és minőségben leélni. 

A Móksha Cseppek 
fokozatosan oldják 

a problémákat – 
a tudatalattinkban rejlő
negatív programozások
gyökeréig hatolva –, és

az egyensúly megterem-
tése 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 megfogal-
mazott négy alapminő-

ség szerepel: a rend, az
egyensúly, a fejlődés és

az intelligencia. 


