Numele meu este Ioana Mihut, am 29 ani si doresc sa impartasesc cu cei interesati experienta
mea Bowtech.
In ultimii 2 ani, dupa o sarcina si o nastere nu tocmai usoare, mi-au aparut diverse probleme de
sanatate, majoritatea minore e adevarat insa toate adunate ma deranjau. Printre acestea as putea
enumera: durere de spate- coloana, de genunchi, tulburari de vedere, circulatie periferica deficitara,
constipatie, oboseala, insomnii, iritabilitatea nejustificata, stres, si un rezultat Papnicolau II/III care
repetat la 6 luni a devenit III Ascus (desi inainte de sarcina rezultatul a fost Pap I). Toate aceste probleme
nu erau justificate de nistre analize proaste sau in cazul Papanicolau-ului de rani pe col, sau prezenta
virusului HPV. Eram un caz atipic.
Incercand sa diminuez efectele problemelor de sanatate, am apelat la diverse terapiibioenergie, remedii florale si in final bowen. Daca primele 2 mentionate, pe mine nu m-au ajutat,
terapia Bowen a “provocat” o schimbare majora in propriul organism asta in ciuda faptului ca eu
incercam si aceasta terapie doar din curiozitate (avand in vedere experientele anterioare) fara sa-mi fac
prea mari sperante.Asadar efectul a fost cu adevarat o surpriza pentru mine.
Asadar, toate problemele mentionate mai sus s-au rezolvat dupa 7 sedinte. E adevarat ca
“vindecarea” unor afectiuni nu poate fi sustinuta de rezultatul unor analize medicale insa in ceea ce
priveste rezultat Papanicolau, nu poate exista nici un dubiu cu privire la eficienta terapiei Bowtech- de la
Pap III ASCUS am ajuns in 6 luni la un rezultat Pap I/II absolut normal pt o femeie care a nascut natural.
Pe mine tehnica bowen m-a ajuta si indirect deoarece am dus-o si pe fiica mea de 1 an si 9 luni
la terapie la Oana Haragus (pe care o recomand cu caldura). Dintr-un copil super agitat care se trezea de
10 ori pe noapte, un copil suferind de dermatita atopica, a ajuns acum sa doarma mult mai bine, sa se
trezeasca de 2 ori pe noapte iar dermatita sa nu ne mai supere decat ocazional.

Asadar, Bowen face bine oricui indiferent de gravitatea afectiunii. Este o tehnica de incredere
(nu sustin ca altele nu ar fi insa pt mine fara rezultat ) pe care o recomand oricui mai ales ca e noninvaziva si chiar determina relaxare si buna dispozitie.
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