Ma numesc Briciu Alina, am 35 de ani si m-am prezentat la cabinetul Oanei prima
data in vara anului 2015 deoarece aveam furnicaturi pe piciorul drept si o
stransoare de glezna. Fusesem la neurolog care imi daduse antiinflamatoare, eram
programata pentru RMN in octombrie, asa ca am incercat sa vad daca ma poate
ajuta in problemele mele cu coloana. Dupa cateva sedinte stransoarea de la glezna
a disparut complet si furnicaturile s-au rarit, apoi au si disparut. Uneori mai
reveneau dureri sau mici furnicaturi dar dupa sedinta dispareau.
Durerile de sold si de genunchi datorate coxatrozei pe care o am au trecut de
fiecare data dupa sedinta si daca revin tot cu terapia Bowen, la Oana le tratez.
Ce mi-a placut cel mai mult la Oana e ca scopul ei e sa faca tot ce poate sa-l ajute
pe pacient, atat prin terapia Bowen, cat si prin alte metode.
Prin toamna mi-am dus si fetita de 6 ani, in primul rand m-am gandit pentru alergii
dar avea si alte probleme, o anxietate de separare de mine foarte puternica. De
multe ori cand ii era frica, facea pisu des (fara a-i iesi nimic in urocultura). Dupa
cateva sedinte au fost primele nopti consecutive in care fetita mea nu s-a trezit sa
faca pisu noaptea. In alergii nu am vazut imbunatatiri dar in cazul anxietatii s-au
vazut imbunatatiri semnificative, au fost situatii in care am ramas surprinsa de
reactia ei.
Dupa RMN m-am ales cu un episod de vertij tare nasol, a tinut vreo 3 saptamani cu
ameteli si greata, am fost la medicul de familie, la ORL, din nou la neurolog, luam
betaserc, milgama si antiinflamatoare dar nu simteam imbunatatire. Apoi Oana a
zis ca imi va face o procedura mai puternica si apoi am luat o pauza de doua
saptamani. Treptat simptomele au trecut si sper sa nu mai revina vreodata.
Atat eu cat si fetita mergem in continuare o data pe luna pentru intretinere si daca
am ceva dureri imediat o sun sa vad daca ma poate primi la o sedinta.
Multumim Oana pentru tot ce ai facut pentru noi (si inca faci )
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