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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Który z tematów nurtuje Cię najbardziej?
• pamięć i czujność...
• jędrność skóry...
• energia w Twoim organizmie…
• fałdki na brzuchu…
• ruchomość stawów i siły mięśni...
• sfera seksualności...
Czujesz, że Twój zegar biologiczny jest nieubłagany...
Czy czekasz, aż niepokojące Cię objawy nasilą się i będzie się musiał za
jąć Tobą lekarz?
Chirurgia i leki chemiczne, choć nieocenione w wielu sytuacjach, za
wsze niosą za sobą ryzyko poważnych skutków ubocznych.
Wiele osób czuje się bardziej osłabionych w wyniku leczenia i przepro
wadzanych zabiegów medycznych niż z powodu dla którego poddali się
leczeniu.
Starzenie się nie oznacza „zużywania” się ciała. Jeśli się starzejesz, to
tylko dlatego, że istnieją jakieś niedobory lub została zachwiana natu
ralna równowaga, co hamuje właściwą regenerację Twoich organów.
Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie niedobory i brak równowagi
można korygować.
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Korzystaj z najlepszych odkryć medycyny naturalnej
Serdecznie zapraszamy na spotkanie!

Agata Gawlikowska

Z wykształcenia chemik i dietetyk, terapeuta
z wieloletnim doświadczeniem, specjalizuje się w te
rapiach chorób chronicznych stosując odpowiednio
dobraną dietę, oczyszczanie organizmu oraz zesta
wy suplementów.
W praktyce stosuje metody terapeutyczne Ger
sona, Małachowa, Siemionowej, Clark oraz Tomba
ka. Specjalizuje się w diecie ortomolekularnej, która
doskonale odżywia komórki.
Pomaga pokonać barierę między zdrowiem a cho
robą. Zmiana sposobu myślenia prowadzi tam, gdzie
chcesz sie znaleźć. Zmiana diety, używanie przypraw,
ziół i suplementów zawsze daje dobre efekty.

Prowadzenie:
Małgorzata Jaruga
i gość specjalny Agata Gawlikowska
Spotkanie odbędzie się
w czwartek 26 kwietnia 2018 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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