Kim jestem? W szerszym ujęciu naturoterapeutką.
Obszary terapii naturalnych zostały nazwane i wpi
sane przez Ministerstwo Pracy na oficjalną listę uznawa
nych zawodów:
• naturopatia (nr rej. zawodu 323009  terapie
polegające na stosowaniu naturalnych metod)
• biomasażysta (nr rej. zawodu 323003 – zabieg
masażu energetycznego w celu relaksacyjnym, profilak
tycznym i poprawy ogólnego stanu zdrowia.
• bioenergoterapia (nr rej. zawodu 323002*
praca z bioenergiami, korygowanie biopola, wyrównywanie potencjałów,
polaryzacja)
Posiadam wszelkie uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonywania,
ale nie ograniczam się tylko do nich. Terapie naturalne to moja pasja, po
nieważ dzięki nim mogę skutecznie wspierać osoby, które zwracają się do
mnie o pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Dlatego stale rozwijam
i doskonalę swoje zdolności, a także zdobywam nowe doświadczenia, ko
rzystając z wiedzy najlepszych trenerów. Ponadto ukończyłam trzy stop
niowy kurs nadający tytuł terapeuty w dziedzinie biologicznopsychotro
nicznych metod odnowy organizmu, kurs psychodietetyki oraz inne sto
sowane w terapii naturalnej. Jestem również członkinią Cechu Naturopatów
i Hipnotyzerów.
W swojej pracy diagnostycznoterapeutycznej wykorzystuję terapie
naturalne znane zarówno w czasach starożytnych, jak i obecnie, nowo
czesne terapie, zabiegi, których celem jest profilaktyka i diagnostyka zdro
wia. Stosowane metody pobudzają naturalne zdolności każdego organi
zmu do samowyleczenia.
Opierając się na filozofii medycyny biologicznej postrzegam człowie
ka w sposób holistyczny, a przeprowadzona diagnostyka bada zaburze
nia narządów i tkanek już na poziomie komórkowym.
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Zbliżają się chłodniejsze miesiące, a w tym Święta, spotkania
z rodziną, znajomymi i wiele cudownych chwil.

Odporność organizmu zostaje wystawiona na ciężką próbę.
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To ostatni dzwonek, aby pomyśleć o sobie oraz najbliższych
i nie spędzić jesiennozimowych dni leżąc w łóżku z bólem
głowy, katarem i gorączką.

• Profilaktyka
• Dieta
• Suplementy

Prowadzenie:
Małgorzata Jaruga
i gość specjalny
Spotkanie odbędzie się
w poniedziałek 23 października 2017 r. o godz. 17.00
w Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29
www.domkulturylsm.pl
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