Experienta mea Bowtech
Ma numesc Ana, am 27 de ani si locuiesc in Bucuresti.
Merg la sedintele de Bowtech din luna august 2010 cu o frecventa de o sedinta pe saptamana.
Am aflat despre Bowtech de la o prietena, care trecuse ea insasi printr-o terapie Bowtech si fusese
foarte multumita de rezultate. Asa ca am decis sa merg si eu pentru ca durerile de spate devenisera o
problema sacaitoare. Nu mi-as fi imaginat atunci ca problemele mele de sanatate mult mai importante
decat durerile de spate si-ar fi putut gasi alinare printr-o tehnica corporala.
Sa incep cu inceputul: durerile de spate. La 18 ani am facut o miscare brusca si nu am mai putut sa-mi
indrept spatele. Pur si simplu, am ramas intepenita. Medicamentele care mi-au fost prescrise atunci, nu
au avut prea mult efect, din contra, dupa cateva zile, nu ma mai puteam ridica din pat si nu mai puteam
merge. Cateva luni si foarte multe medicamente au fost necesare pentru a-mi reveni. Insa nu complet,
am ramas cu sechele. Durerile de spate reveneau, mai ales daca stateam in picioare sau mergeam mai
mult, daca purtam tocuri sau daca faceam efort fizic ori ridicam obiecte ceva mai grele. Ceea ce ma
speria era faptul ca durerea cobora pe piciorul drept pana in varful degetelor, care, uneori amorteau. Mi
s-a recomandat medicatie simptomatica, iar diagnosticul final a fost “Lumbago”. In timp, durerile din
zona lombara au inceput sa apara si mai sus, in zona toracica. Iar coloana vertebrala devenea din ce in ce
mai curbata inspre abdomen.
Dupa prima sedinta de Bowtech, am constatat ca, dupa aproape 10 ani, imi simt pentru prima data
coloana vertebrala complet intinsa. Uitasem cum este sa simti patul in zona lombara. Si in ziua aceea, nu
am mai avut deloc dureri de spate. Dupa cateva saptamani (6-7), durerile au reaparut, aproape la fel de
puternice ca in criza de la 18 ani. Dar, in alte 2-3 sedinte, au disparut complet. Acum pot spune cu
bucurie ca sunt 2 luni de cand nu m-a mai durut spatele. Si am testat: am reusit sa merg o zi intrega pe
tocuri de 10cm!
Cand am inceput sedintele de Bowtech, credeam ca este vorba despre o tehnica de relaxare. Insa, atunci
cand mi s-a explicat in ce consta tehnica si care sunt efectele, am inceput sa vorbesc despre problemele
de sanatate care ma torturau de cateva luni de zile: bronsita cronica si hiperprolactinemia.
Hiperprolactinemia mi-a fost diagnosticata prin luna aprilie, valoarea acestui hormon fiind de 6 ori mai
mare decat maximul normal. Diagnosticul initial a fost de “Adenom hipofizar”, infirmat in urma
investigatiei RMN. Fiind hipotiroidiana inca din copilarie si avand si istoric de chisturi ovariene si
mamare, medicul endocrinolog a concluzionat ca dereglarea hipofizei a aparut in contextul unei
dereglari hormonale generale. Nu mi s-a prescris un tratament specific pentru hipofiza, ci doar a fost
ajustata schema de tratament pentru glanda tiroida. Atunci cand am vorbit despre aceasta problema,
terapia Bowen a fost orientata in aceasta directie. Dupa numai cateva saptamani, valoarea prolactinei
ajunsese aproape de limita superioara a normalului. Acum, dupa 5 luni, este in limitele normalului si
toate simptomele deranjante au disparut.

In paralel cu interventiile ce vizau aducerea valorii hormonului hipofizar in limitele normale, terapia s-a
ocupat si de bronsita cronica de care nu reuseam sa ma vindec de mai bine de o jumatate de an. In acea
perioada, eram inca fumatoare. In iulie 2009, am ajuns la spital in unitatea de primire urgente, pentru ca
nu puteam respira si simteam ca ma sufoc. Diagnosticul a fost “Pneumonie interstitiala”. Dupa un
tratament cu antibiotic, simptomele au scazut in intensitate, respiratia s-a normalizat, insa am continuat
sa tusesc si sa expectorez. Medicul de familie mi-a spus ca este normal sa se intample asta si ca o sa mai
dureze o vreme. Nu m-am impacientat si nici in sezonul rece nu m-am ingrijorat foarte tare, spunandumi ca este normal sa expectorez secretii dense si inchise la culoare, pentru ca am avut pneumonie si
sunt fumatoare. Nici accesele persistente si epuizante de tuse si nici durerile de gat chinuitoare pana la
pierderea vocii nu ma faceau sa-mi pun probleme. Imi spuneam ca sunt racita, pentru ca este iarna si
pentru ca lucrez cu copii de la care iar mereu virusuri. M-am ingrijorat foarte serios, insa, atunci cand in
secretiile dense si inchise la culoare pe care le expectoram, au aparut firisoare de sange. Dupa cateva
zile, expectoram cu sange. Am mers la medic, am facut o radiografie pulmonara si mi s-a spus ca tesutul
interstitial apare usor ingrosat, dar nu pare a fi vorba despre o infectie, ci doar o consecinta a acceselor
de tuse. Intre timp, aveam perioade in care respiram foarte greu si desi urmam tratamentul prescris,
tusea si secretiile persistau. Apoi, mi-a fost diagnosticata o sinuzita frontala si rinita posterioara. Intr-un
final, dupa luni de zile si foarte multe scheme de tratament ineficiente, un medic pneumolog mi-a spus
sa ma linistesc, ca am bronsita cronica si ca este intretinuta de fumat, sinuzita si rinita posterioara,dar si
de tratamentul necorespunzator al pneumoniei din vara trecuta, iar sangerarea apare din cauza iritatiei
mucoasei.
Saptamani in sir terapia Bowen s-a ocupat de aceste afectiuni. Dupa prima luna, am inceput sa
expectorez din ce in ce mai multe secretii. Tusea innecatoare se rarea si reusisem sa renunt si la fumat.
Cateva luni am expectorat zi de zi secretii inchise la culoare si foarte dense, toate acestea culminand cu
o zi in care nu am putut face nimic altceva, am stat in baie si am eliminat. Dupa aceasta zi, tusea aproape
ca a disparut, nu am mai expectorat decat in cantitati foarte mici si foarte rar, respiratia s-a normalizat.
Intre timp, imunitatea mea a crescut, pentru ca, desi suntem acum in sezonul rece, am reusit sa-mi
mentin sanatatea.
Chiar si micile disconforturi precum indigestia sau durerile de cap au trecut foarte usor si repede cu
ajutorul tehnicii si a terapeutilor mei Bowen.
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