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Katarzyna Magdalena Gołąb, dyplomowana hipnoteraputka szkoły dr.Kaczorowskiego, dyplomowana bioteraputka
wg. Master Choa Kok Sui, dyplomowana II stopnia Reiki w. Usui Shiki Rioho oraz z linii genetycznej i urodzenia
jasnowidz i wizjonerka.

Od lat stosuje psychoterapię oraz leczy powyższymi metodami, przywracając biopsychiczną równowagę organizmu.
Leczy również na odległość. Jako jasnowidz i medium potrafi kontaktować z „tamtym światem" jak i diagnozować
przyszłe i teraźniejsze losy pacjenta. W Krakowie prowadzi swój salon , w którym wyzwala potencjał wśród swoich
pacjentów. Długoletnie zgłębianie wiedzy duchowej i terapeutycznej jak i poznawania własnych predyspozycji , z
którymi przyszła na świat pozwala jej głęboko wnikać w problematykę pacjenta oraz werbalnie nakierować na
prawidłowe ścieżki życia. Dodatkowo przy użyciu bioterapii oczyszcza aurę, co wiąże się z usuwaniem blokad w
organizmie oraz złogów , które w

następstwie przemieniają się w chorobę. Już wiedza potwierdza fakty jasnowidzów , że chorobowy stan powstaję
najpierw na poziomie/planie duchowym , następnie , nie wyleczony przemienia się w niekorzystne zmiany w ciele.
Doskonale przy użyciu czułego oka jasnowidza problemy te można , a nawet się zaleca leczyć także hipnoterapią ,
która jak w przypadku bioterapii często potrzebuje kilku zabiegów. Relaksacja , hipnoza wprowadza wyciszenie i
optymizm na głębokich poziomach podświadomości pacjenta co rozpoczyna drogę ku zdrowiu i sukcesowi własnego
życia. Z każdym pracuję się inaczej , mimo stosowania tych samych utartych technik . Każdy w swoim indywidualnym
świecie ma prawo odzyskać wiarę i siłę w możliwości jakie stawia przed nim życie. Z psychologicznego punktu
widzenia , traumatyczne , często zakryte przez podświadomość przeżycia , nie pozwalaja nam ruszyc dalej, wyzbyć
się nawracających kłopotów życiowych i zdrowotnych , jak i powoddują rozczarowania i depresje. Medycyna
alternatywna obecnie na całym świecie współpracuję z medycyna konwencjonalną uzyskując zaskakujące rezultaty.
Jednostki skazane na śmierć odzyskują zdrowie i doskonale polepszają swoje życie i karierę. Naukowcy prześcigają
się w zrozumieniu „ niewyjaśnionego" . To co dla starożytnych było faktem , dziś , nam współczesnym już faktem nie
jest. W obecnej dobie rozkwita przybliżenie nieświadomego do nieświadomego. Katarzyna Gołąb zaprasza do
konsultacji.
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W gabinecie dr. Kaczorowskiego przyjmuje na terminy, w zależności od zgłoszeń.
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