Nazywam się Małgorzata Jaruga, jestem dyplomo
waną terapeutką naturalnych metod odnowy organizmu,
psychodietetykiem, biomasażystką, w tym również dia
gnostą składu organizmu urządzeniami biorezonansu.
Terapie naturalne to moja pasja, ponieważ dzięki nim
mogę skutecznie wspierać osoby, które zwracają się do
mnie o pomoc. Dlatego stale rozwijam i doskonalę swoje
zdolności, a także zdobywam nowe doświadczenia, korzy
stając z wiedzy najlepszych trenerów.
Proponuję bezpieczne, skuteczne i łatwe rozwiązania,
sięgając wyłącznie po proste i naturalne rozwiązania bez
skutków ubocznych.
Czym się zajmuję i w czym pomóc?
• Szeroki zakres diagnostyki przy pomocy urządzeń biorezonansu
(Quantum oraz Scaner 3 D)  wykrywa i lokalizuje na bardzo wczesnym eta
pie przyczyny problemów zdrowotnych, np. pasożyty, bakterie, m.in. bore
liozę, grzyby, odwodnienie organizmu, zakwaszenie, niedobory mineralno
witaminowe itp. Podczas diagnozy kompleksowo, bezpiecznie i bezinwazyj
nie dowiesz się, jakie są nieprawidłowości w organizmie, a następnie po
znasz ich przyczyny i możliwości usunięcia.
• Zabiegi, które stanowią uzupełnienie do postawionej wcześniej dia
gnozy. Wiele z nich bazuje na wielowiekowych tradycjach. Są to m.in. bio
terapie – masaże, które przywracają przepływ energetyczny w ciele, masa
że dźwiękiem – przy użyciu dźwiękowych mis himalajskich, świecowanie
uszu i wiele innych dopasowanych indywidualnie do potrzeb klienta. Zabie
gi uwalniają ciało od napięć, stresu i odprężają, pomagają odzyskać siły i chę
ci do zdrowego funkcjonowania.
• Terapie ziołowe  uzupełnieniem diagnozy i terapii jest skorzysta
nie z ziołowych preparatów, które bezpiecznie i skutecznie odkwaszą i oczysz
czą organizm, a następnie przywrócą jego funkcje.
• Zajęcia grupowe m.in.: koncerty dźwiękiem przy użyciu himalaj
skich mis dźwiękowych, seans relaksacyjny i odprężający. Ćwiczenia rucho
we i oddechowe.
• Wykłady nt. naturalnych metod odkwaszania, oczyszczania organi
zmu oraz powrotu do homeostazy.
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Podobnie jak codzienny prysznic czy mycie zębów regularne oczysz
czanie organizmu jest czymś koniecznym.
Oczyszczanie organizmu jest zabiegiem niezwykle istotnym, po
nieważ nasze ciało na co dzień gromadzi toksyny, pochodzące z pro
duktów spożywczych, zanieczyszczonego powietrza, leków, a dodając
do tego nieustanne problemy, pośpiech, zrozumiemy, że wypełniamy
się negatywnymi czynnikami, których koniecznie trzeba się pozbyć.
Trudno ich uniknąć, trudno też się ich pozbyć bez większego wy
siłku. Czasem jednak wystarczy zastosowanie kilku prostych sposo
bów, by odzyskać siły, zapomnieć o problemach z żołądkiem, zacząć
się efektywnie wysypiać.
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Jeśli chcesz pomóc swojemu organizmowi w walce z toksynami,
to przyjdź na spotkanie!

Jeśli Twoja odporność znacznie spadła, czujesz się zmęczony, chciałbyś
ciągle spać, a Twoja cera wygląda fatalnie to znak, że czas na gruntowne
oczyszczanie organizmu!

Badania naukowe wielokrotnie wykazały, że diety odchudzające
nie są skuteczne. Jest gorzej. Ludzie zamiast trwale schudnąć przy
bierają po nich na wadze. Trzeba jak najszybciej oczyścić organizm!
Oczyszczanie organizmu, zwane też detoksykacją, to nie jest ko
lejna moda – to obecnie konieczność. Prawidłowe przeprowadzenie
tego procesu pozwala odzyskać energię, radość życia, pozbyć się wie
lu dolegliwości, a w przyszłości poważnych chorób.

Podczas spotkania odpowiem na pytanie  jakie są nierozłączne warunki
zdrowego i bezpiecznego oczyszczania organizmu?
Korzystaj z najlepszych odkryć medycyny naturalnej
Serdecznie zapraszamy na spotkanie!
Prowadzenie: MAŁGORZATA JARUGA

Spotkanie odbędzie się
w poniedziałek 25 marca 2018 r. o godz. 16.30
w Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29, www.domkulturylsm.pl
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