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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Szybkie zajście w ciążę przestało być rzeczą oczywistą.
Co szósta para starająca się o dziecko ma problemy z zajściem
w ciążę. Niepłodność jest plagą naszą czasów.
Około 30% problemów z niepłodnością leży po stronie
kobiety, kolejne 30% po stronie mężczyzny, a pozostałą część
stanowią przyczyny wynikające z problemów obojga partnerów.
Chcesz wiedzieć więcej o zajściu w ciążę?
Jakie są główne powody problemów z zajęciem w ciążę?
Poznać odpowiedź na często zadawane pytania:
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• Jak przygotować się do ciąży?
• Co ułatwia zajście w ciążę?
• Co zrobić żeby dziecko było zdrowe?
Serdecznie zapraszamy

Zofia Furmańska
Z wykształcenia dietetyk, pielęgniarka z wie
loletnim doświadczeniem.
Zajmujemy się promocją zdrowia opartą na
najnowszych zdobyczach światowej medycyny
naturalnej. Specjalizuje się w terapiach chorób
chronicznych stosując odpowiednio dobraną die
tę, oczyszczanie organizmu oraz zestawy suple
mentów.
Pomaga pokonać barierę między zdrowiem
a chorobą. Zmiana sposobu myślenia prowadzi
tam, gdzie chcesz się znaleźć.
Zmiana diety, używanie przypraw, ziół i su
plementów zawsze daje dobre efekty.

Prowadzenie:
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