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Mikor és hogyan találkozott a Móksha
Cseppel?

– Több mint három éve egy stresszes
élethelyzetben Dr. Domján László
hívta fel rá a figyelmemet, és azóta is
fogyasztom. Saját magamon megta-
pasztaltam, hogy a csepp hatéko-
nyan segít a stressz kezelésében, az
egyensúly megteremtésében.

Mégis milyen változásokat
idéz elő a Móksha Csepp a fo-
gyasztóknál?

– Folyamatosan figyelemmel kísérem és
tanulmányozom a csepp hatását, és a fo-
gyasztói között sok-sok olyan boldog em-
bert látok, akik folyamatosan jó irányba vál-
toznak. A legtöbb problémánk ugyanis –
gyereknek és felnőtteknek egyaránt – lelki
eredetű. Azt látom, hogy akik kellő ideig sze-
dik a cseppeket, nagyobb önbizalommal
rendelkeznek, lelkileg erősebbek, kiegyen-
súlyozottan élnek, és ennek köszönhetően
megszabadulhatnak bizonyos kellemetlen
testi tünetektől. A gyerekek fel tudják venni a
tempót az óvodában és az iskolában, a fel-
nőttek jól kezelik a stresszt, az idősek életé-
ben pedig eljön a másodvirágzás ideje. 

Az élet egyik nagy kihívása az, mennyire
tudjuk megvalósítani az álmainkat és öröm-
mel megélni a sorsunkat, amiért ide szület-
tünk. Igaz, néha látszólag minden ellenünk
van, a hétköznapok akkora terhet jelente-
nek, hogy sokan épp csak túlélik őket. Nos,
a Móksha élni tanít – tudatosan, örömmel és
bátran élni!

A Móksha-csapat nemcsak cseppekkel,
de a Móksha TV adásaival is pozitív üzenete-
ket, az életet támogató információkat közve-
tít. Kizárólag olyan híreket, beszélgetéseket
és tudósításokat sugároz, amelyek az embe-

reket boldogabbá teszik. Egyrészt hétközna-
pi emberek szólalnak meg az adásokban,
másrészt olyanok, akik a puszta létezésükkel

is tanítanak. Ez Bencze Ilonának, a
cseppek feltalálójának a tudatos
döntése és célja. Amire fókuszá-
lunk, és amit erősítünk, az nem más,
mint hogy örömöt sugározzunk, és
erőt vigyünk a nézőink életébe. Ez
nem valamiféle rózsaszínű ködösí-
tést, hanem inkább választást jelent.

Mi azt választottuk, hogy az élet napos olda-
lára állunk. A Móksha TV nézőinek nemcsak
a derűt, a nyugalmat garantáljuk, hanem arra
is megtanítjuk őket, miképp tehetik boldoggá
és teljessé az életüket.

Ön Innerwise® coach-ként is dolgozik.
Beavatná az Elixír olvasóit e módszer
lényegébe? 

– Az Innerwise® lényege a belső böl-
csesség, amellyel a terapeuta kapcsolatot te-
remt, méghozzá intuíció útján. A kezelések
során a kliens megtanul a belső sugallataira
és a megérzésére hallgatni. Szerintem ez a
harmonikus élet titka. 

A Móksha Csepp fogyasztása is támo-
gatja ennek a módszernek a hatékonysá-
gát? 

– Aki már hosszabb ideje fogyasztja a
Mókshát, az tudja, hogy a csepp képes ma-
gas szintre emelni az intuíciót. Elmélyíti példá-
ul az Innerwise®-zal való munkát, ahogy más
terápiákat is ragyogóan kiegészít. Azért is
szoktam ajánlani a cseppeket a képzéseimen
részt vevőknek, mert oldják a lelki elakadáso-
kat, és növelik a teremtőképességet. Ennek
köszönhetően képesek lehetünk megterem-
teni a bőséget az élet minden területén, testi-
lelki szinten éppúgy, mint a kapcsolataink-
ban, a hivatásunkban, a pénzügyeinkben.

A meseíró hétvégeken az IgazMese
módszerével tanít meseírást. Mi ennek a
lényege?

– Az IgazMese módszer röviden: megtaní-
tom a résztvevőket, hogyan írjanak mesét bel-
ső erejük, kreatív énük, inspiráltságuk segít-
ségével akkor is, ha még soha nem írtak.
Varázslatos élmény mindegyikünk számára
egy-egy meseíró hétvége. A Szeretet útja cí-
mű mesekönyvet egyébként a Móksha élet-
jobbító hatása inspirálta. Kilenc igaz történetet
ültettem át a mese világába, a könyv különle-
gessége pedig varázs- és gyógyítóerejében
rejlik. A szeretetmesék megtörtént esetekről,
életekről, sorsok jobbra fordulásáról szólnak 
vagyis az életben fölmerülő problémákról és
gondokról, illetve azok pozitív megoldásáról,
amiben a Móksha oroszlánrészt vállal. 

Godit 

A Szeretet útja című mesekönyv
kapható a Móksha webáruházban,
az agykontroll webáruházban, 
valamint a www.igazmese.hu-n.

KREATIVITÁS 
CSEPPENKÉNT
A Móksha 86+2 virág rezgéséből álló szer, amely lelkileg stabillá,
összességében kiegyensúlyozottá tesz. Támogatja a kreativitást és
a tudatosságot, segít a nehézségek megoldásában. Kiss Liza
nemcsak a Móksha ajánlásával, hanem tanárként és Innerwise® 
coach-ként is a fejlődést szolgálja. Meseíró hétvégéket vezet, ahol 
az IgazMese módszerrel tanítja a meseírás tudományát.


