
PRACOWNIA NATURY

Kim jestem? W szerszym ujęciu Naturoterapeutką.

Obszary terapii naturalnych zostały nazwane i wpisane
przez Ministerstwo Pracy na oficjalną listę uznawanych za
wodów:

• naturopatia (nr rej. zawodu 323009  terapie pole
gające na stosowaniu naturalnych metod)

• biomasażysta (nr rej. zawodu 323003 – zabieg
masażu energetycznego w celu relaksacyjnym, profilaktycz
nym i poprawy ogólnego stanu zdrowia.

• bioenergoterapia (nr rej. zawodu 323002* praca
z bioenergiami, korygowanie biopola, wyrównywanie po
tencjałów, polaryzacja)

Posiadam wszelkie uprawnienia i kwali
fikacje do ich wykonywania, ale nie ograni
czam się tylko do nich. Terapie naturalne to
moja pasja, ponieważ dzięki nim mogę sku
tecznie wspierać osoby, które zwracają się do
mnie o pomoc w trudnych sytuacjach życio
wych. Dlatego stale rozwijam i doskonalę swo
je zdolności, a także zdobywam nowe doświad
czenia, korzystając z wiedzy najlepszych tre
nerów. Ponadto ukończyła trzy stopniowy kurs
nadający tytuł terapeuty w dziedzinie biolo
gicznopsychotronicznych metod odnowy or
ganizmu, kurs Psychodietetyki oraz inne sto
sowane w terapii naturalnej. Jestem również
Członkinią Cechu Naturopatów i Hipnotyzerów.

W swojej pracy diagnostycznoterapeutycznej wykorzystuję terapie na
turalne znane zarówno w czasach starożytnych jak i obecnie, nowoczesne te
rapie, zabiegi, których celem jest profilaktyka i diagnostyka zdrowia. Stoso
wane metody pobudzają naturalne zdolności każdego organizmu do samo
wyleczenia.

Opierając się na filozofii medycyny biologicznej postrzegam człowieka
w sposób holistyczny, a przeprowadzona diagnostyka bada zaburzenia narzą
dów i tkanek już na poziomie komórkowym.

Małgorzata Jaruga
SERDECZNIE
ZAPRASZAM

Możliwości wykorzystania
urządzenia QUANTUM zostaną za
prezentowane podczas spotkania na
chętnej osobie wyłonionej spośród
uczestników.
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 bezpieczny i szybki sposób na pozyskanie informacji
o nieprawidłowościach w naszym organizmie

PRACOWNIA NATURY
Ul. Wojciechowska 7

tel. 502 365 029



Spotkanie odbędzie się
w poniedziałek 22 maja 2017 r. o godz. 18.00

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

www.domkulturylsm.pl
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Nowoczesna diagnostyka i tera
pia bioinformacyjna wspomaga lecze
nie wielu schorzeń, dolegliwości bó
lowych oraz uzależnień bez wykorzy
stywania metod farmakologicznych.
Jednym z wielu urządzeń diagnostycz
nych obecnie stosowanych na rynku
jest kwantowy analizator QUANTUM.
To innowacyjne urządzenie wykorzy
stuje połączenie najnowszych techno
logii w dziedzinie fizyki kwantowej,
bioinformatyki, elektroniki i innych
nauk. Dzięki niemu możemy dowie
dzieć się, jakie mamy nieprawidłowo
ści w organizmie.

Urządzenie zostało skonstruowa
ne w oparciu o badania naukowe prze
prowadzane na astronautach. Dokład
ność i precyzja stały się obligatoryj
nym elementem dla tych pomiarów.
Nie ulega wątpliwości, że w obecnych
czasach innowacyjność i elektronika
zrewolucjonizowały cały świat. Ana
lizator daje możliwość wykrycia na
bardzo wczesnym etapie zaburzeń
energetycznych w komórkach, które
to zaburzenia prowadzą do zachwia

nia równowagi energetycznej w orga
nizmie, a co za tym idzie do rozwoju
szeregu chorób. Głównym atutem te
go badania jest możliwość działań pro
filaktycznych poprzez ustalenie nie
doborów energetycznych w komórkach.

Co diagnozuje to urządzenie?
Urządzenie QUANTUM analizu

je około 36 obszarów naszego organi
zmu takich jak np.: 1. Funkcje jelita,
2. Funkcje wątroby (np. zawartość
tłuszczu w wątrobie), 3. Funkcje pę
cherzyka żółciowego, 4. Funkcje
trzustki, 5. Funkcje nerek (kwas
moczowy, białkomocz), 6. Funkcje
płuc (pojemność życiowa i całkowita
płuc, odporność dróg oddechowych,
zawartość tlenu w tętnicach), 7. Mózg
(stan ukrwienia tkanki mózgowej,
miażdżyca naczyń mózgowych, stan
unerwienia czaszkowego, indeks pa
mięci), 8. Pierwiastki śladowe
(wapń, żelazo, cynk, selen, fosfor, po
tas, magnez, miedź, kobalt, mangan,
jod, nikiel, fluor, molibden, wanad,
cyna, krzem, strontu, boru) i innych
28 obszarów…
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Nowoczesna diagnostyka i terapia bioinformacyjna – co to takiego?




