
Kaj je NANO MASAŽA, kako deluje ter njen namen in rezultati?

Beseda NANO predstavlja mikroskopsko majhnost, mero za medatomske razdalje za energijo.
Latinsko iz grščine (gr.Nanos) pomeni pritlikavec –palček.

Nano v matematiki in fiziki pomeni miljardinko enote npr.nanoamper (nA) –enota mikroskopskih tokov
itd. Nano energija je življenska energija, ne bioenergija, jo pa inducira, prihaja iz univerzuma.

Nano masaža je energijska sprostitev pri kateri se uporablja naravna izvorna življenska energija.
Vzpostavlja ravnotežje telesnih energij na vseh nivojih (fizičnih, čustvenih, umskih in na nivoju
zavesti), ki ga z vsakodnevnim nepravilnim načinom življenja, stresom, nervozo ipd. , porušimo. Nano
energija vpliva na vsako celico v našem telesu, obnavlja njen program po principu nanotehnologije na
naraven način in jo hkrati čisti starega načina delovanja, ne vpliva le na naše fizično in psihično
počutje, temveč pospeši metabolizem tudi na duševnem delu, zato je primerna za vsakega
posameznika oz. posameznico.

Je nova metoda uporabe življenske energije, ki:

 ni masaža, a vendar masira
 ni zdravljenje, a vseeno krepi zdravje
 ni lepotni tretma pa vseeno povečuje udeleženčevo privlačnost
 prinaša najglobji mir, sproščenost, kreativnost,…

Rezultati:

 pridobitev nove življenske energije, novih moči in volje do življenja
 odprava stresa
 pridobitev mladostnega zunanjega videza in privlačnosti
 izboljšanje medsebojnih odnosov
 pridobivanje notranjega miru
 močnejša motivacija za delo
 razumevanje svojega partnerja, izboljšanje odnosov v obstoječi zvezi
 pridobitev znanja, izkušenj na višjem nivoju zavesti
 to in še veliko več…

Ker v organizmu deluje na najnižjih nivojih, nivojih celic in atomov, je za lažje razumevanje ta metoda
najbližja nano tehnologiji, s katero se znanost pospešeno ukvarja, saj ta prinaša radikalne spremembe
v človeškem življenju. Na tem področju se v praksi uporabljajo npr. nano materiali, silicijevi, ogljikovi
nano premazi, zdravljenje z blatnimi nano kroglicami in podobno. Gre za površinsko strukturo z nano
zaščito.

Princip nano masaže izvira iz oblike sproščanja po metodi uporabe čiste pozitivne življenske energije,
ki je bila v poznih 90-ih letih razvita na Academy Phenomena, TeAnan, Nova Zelandija. Osnove te
metode pa izvirajo od kitajskega Taa, Ji Dinga, Qi Gong, Kung Fuja, Shen Qija do ugotovitev sodobne
znanosti na področju nanotehnologije in kvantne fizike.
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