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Akademia Doskonalenia Zawodowego Naturopata posiada sta
tut niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego dorosłych oraz wpisa
na jest do rejestru instytucji szkoleniowych RIS Warszawskiego Urzędu Pra
cy. Światowa Organizacja Zdrowia WHO w 2003 roku zatwierdziła stano
wisko dotyczące alternatywnych terapii. Opracowała też strategię działania.
Czytamy w niej m.in., że państwa powinny opracować zasady bezpieczeń
stwa, skuteczności i jakości takich praktyk oraz stworzyć nad nimi nadzór.
WHO zaleca też akredytowanie szkół uczących medycyny naturalnej i licen
cjonowanie terapeutów za pomocą odpowiednich instytucji. Absolwenci na
szych szkoleń otrzymują zaświadczenia wg wzoru Ministra Edukacji Naro
dowej potwierdzające zdobycie umiejętności oraz kwalifikacji.
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mały pawilon Centrum Kultury Fizycznej (AOS) U MCS,

Lublin, ul . Langiewicza 22, tel. 502 365 029

Małgorzata Jaruga  człon
kini Cechu Naturopatów i Hipno
tyzerów, posiada państwowe
uprawnienia w zawodzie bioma
sażysty i bioenergoterapeuty. Po
nadto ukończyła trzy stopniowy
kurs nadający tytuł terapeuty
w dziedzinie biologicznopsycho
tronicznych metod odnowy orga
nizmu, a także kurs Life Coach –
terapia systemowa rodzin oraz in
ne stosowane w terapii naturalnej.
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Spotkanie odbędzie się
w poniedziałek 4 stycznia 2016 r. o godz. 18.00

w Galerii Sztuki Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29

www.domkulturylsm.pl
WWssttęępp wwoollnnyy

Bioenergoterapia jest zawodem w rozumieniu Ustawy o zawodach,
oraz zawodem rzemieślniczym. Bioenergoterapeutą można nazywać tylko
osoby posiadające kwalifikacje zawodowe i wykonujące zwód bioenergote
rapeuty.

Bioenergoterapia jest metodą bezpieczną i przynoszącą pozytywne re
zultaty  jest uznaną formą terapii, pozwalającą w naturalny sposób uak
tywnić procesy samouzdrawiania organizmu. Bioenergoterapia to:

• całokształt nieinwazyjnych metod energetycznego oddziaływania na
organizm celem eliminacji stanu chorobowego,
• oczyszczenia ze złogów,
• regeneracji uszkodzonych tkanek,
• przywrócenia sprawności funkcjonalnej poszczególnych narządów.

Polega na odblokowaniu kanałów energetycznych w organizmie czło
wieka – medianach, dzięki czemu organizm sam zwalcza chorobę i wraca
do homeostazy (stan równowagi wewnętrznej organizmu).

Energia w różnych zakątkach świata różnie jest nazywana: chi, ki, qi, prana.

Serdecznie zapraszam
Małgorzata Jaruga
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