TERAPIE NATURALNE / BIOREZONANS
NATURY
(wstępna systematyka ze względu na źródła i cechy oddziaływującego naturalnego
czynnika – energii)

Zakres i zasięg
NATUROTERAPII
Diagnozy i zewnętrzne
energo-informacyjne
oddziaływania terapeuty

Diagnozy i
zewnętrzne
oddziaływania
terapeuty o
charakterze
fizycznym

Zewnętrzne
oddziaływania
terapeutyczne
naturalne - materią
nie i ożywioną oraz
jej produktami

Zewnętrzne
oddziaływania
mechaniczne wibracje

FIZJOTERAPIA *
Fizykoterapia
Metoda leczenia
wykorzystującą

Dieta (z
stgr. δίαιτα diaita
– "styl życia") –
sposób

zjawisko reakty- wności

odżywiania.
Dietetyka

organizmu na bodźce.

Bioenergoterapia,
radiestezja terapeutyczna,
TCM,
homeopatia

Terapie manualne
(do cz. terapii
manualnych* rości
Fizjoterapia)

Terapie minerałami/
roślinami/ wydzieliną
ludzi, owadów,
zwierząt …

Terapie dźwiękiem.

Bez i ze wspom.
technicznym np:
akupunktura /
Elektroakupun-ktura;
Aurikopunkt /
elektroaurip. itp.
Biorezonansowe: Clark,
Voll`a,
Homeopatia
(odw. spinu - na
prawoskrętny!).

Masaże*

Jonoterapie,
koloroterapie;
krio-hydroaromaterapie* – ze
wsparciem
technicznym

Muzykoterapia;
Kamertony;
Misy i gongi ;
bębny …

Terapie :
metalami: np.
magnesami,
minerałami litoterapie; roślinami
- soki, nalewki ...;
wydzieliną ludzi
np.: urynoterapia,
strupy, ślina...
owadów - apiterapia,;
zwierząt –
hirudoterapia,, śluz
ślimaków;
dogoterapia,
hipoterapia

Muzykoterapia:
- m. klasyczna,
- sakralna
- relaksacyjna
- medytacyjna

- B. - historyczna i klasycy
XIXw.
- B. XXw. –energoterapia i
biochemia.
- B. XXI w. – współcz.
Kwantowy model
energoinformacyjny –
Wielopoziomowość zjawisk i
synergia procesów.
Odwoływanie się do naukowych
podstaw, psychosomatycznej
oraz biocybernetycznej
interpretacji przebiegu terapii.
Profesjonalizacja zawodu, nacisk
na BHP pracy z energiami tak od
strony Terapeuty jak i Klienta
oraz prawne i fizjologiczne
granice operowania czynnikami
terapeutycznymi.

Kręgarstwo
Refleksoterapia

Masaże*:
klasyczny,
segmentarny.
limfatyczny ..
Biomasaże:
Klimuszki,
Ma-uri, Lomi-Lomi,
CzaszkowoKrzyżowa;
Relaksacyjne*

Kręgarska
chiropraktyka /
osteopatia

Refleksoterapia:
Ciała, rąk, stóp…
Akupresura,

Inne np. masaż
wibracyjny +
mikrowibracje
biologiczbne

Wibrujące pasy
odchudzające.
Vitafon mikrowibracje
Bicze wodne
masujące.

Kamertony:
(masaż dogłębny
komórkowy)
Emitery m.cz. i w.cz.
głośnikowe/ strunowe itp.
Dźwięki: np.
alikwoty, ultra i
infradźwięki ...

Terapeutyka/
medycyna ludowa

I.: Balneoterapia.
Klimatoterapia.
Hydroterapia
Kinezyterapia
T. Manualne:
M.leczniczy
II.: Fizykoterapia

Terapeutyka
dietetyczna i
wsparcie terapii
dietą

Autoszczepionki
np.: bańki;
Diatermie, okłady

Bodźce nat. statyczne i
dynamiczne
Terapie elektrostymulacyjne –
impulsami i polem EM.
Metody szczeg:. np.
Zenni

Diety : profilaktyczne,
terapeutyczne –
wzmacniaj. i
odchudzaj.
(Ponad 160 diet,
z tego ¾
odchudzaj.)

Okadzanie;
zdejmowanie
chorób np. świecą,
jajem;
zdejmowanie
uroków … tabu,
szeptuchy,

II ujęcie F:
termoter,
hydroter,
magnoter,
aktynoter,
ultrasonoter
M.klasyczny
segmentarn
centryfugal,
leczniczy,
relaksacyjny

Prawa w
fizykoterapii:
Arndta- Schulza;
Dastre`a Morata;
Du Bois
Reymonda;
GrotthusaDrapera;
Stefana
Boltzmana.
(Wszystkie pr.
fizyki!)

makrobiotyka;
kuchnia 5 przemian;
wegetarianizm
/weganizm; diety:
optymalna;
proteinowa . Posty,
głodówki

Oddziaływania
autoregulacyjne

Medycyna
domowa - naturopatia

Profilaktyka i
harmonia z
Przyrodą w tym
minionych
cywilizacji –
Esencja rad na
przetrwanie w
poradach med.
ludowej wszystkich
kontynentów.

Terapie oparte o
samoleczenie
Autohipnoza,
autorelaks, …

BSM (model
neurofizjologiczny);
E. Monahan- model
psychotroniczny (energioinformacyjny)
…

Psychoterapia np.:
psychosomatyka,
hipnoza, relaks … i
inne TN

Mapy ciała:
PAB; multiplikow -alność homunculus.
Mapy prof. Guseppe
Calligarisa

Np. masaż
chiński pkt.;
Irydodiagnostyka;
Placce;
Pozytywne
myślenie, terapie
przez twórczość
np.: arteterapia

Samodoskonalenie techniki wschodnie,
duchowe…

10 przypraw:
oregano, natka
pietruszki, ziel.
herbata, papryka,
granat, chilli,
czosnek, kurkuma
(ostryż), szafran,
imbir.
10
naturaln.
antybiotyków
czosnek, cebula,
żurawina, propolis,
tymianek, oregano,
bazylia, szałwia,
cynamon, sosna
zwycz..

Opr. autorskie: J M Mackiewicz

Polska Szkoła Naturoterapii – Polska Szkoła Bioenergoterapii – Polska Szkoła Biomasażu.
Wspomaga leczenie – przynosi ulgę i liczne pożytki – oddziałuje na przyczyny dolegliwości.

HARMONIA Z NATURĄ JEST NIE DO ZASTĄPIENIA!!!

