
        
 
 
        Nu stiu cum as putea intitula aceste rinduri : declaratie , marturie ? mai degraba “Scrisoare 
de multumire” ! 
       Ma numesc Paraschiv Gabriela si am 49 de ani , am facut cunostinta cu terapia bowen acum 
doi ani , cind viata mea devenise tot mai greu de trait . Eram diagnosticata cu dubla hernie de 
disc , cu complicatii neurologice , am urmat ub tratament clasic care a reusit sa ma recupereze 
fizic partial , dar psihic de abia incepea calvarul : nu mai puteam dormi , eram depresiva , aveam 
dureri in toate articulatiile si nu mai puteam sa merg , am fost la reumatologie si am primit 
diagnosticul de fibromialgie si tratamentul pe masura afectiunii . Trebuia zilnic sa inghit un 
pumn de medicamente , antiinflamatoare , neuroleptice , somnifere , antidepresive . Viata aceea 
mi se parea de netrait avind in vedere ca starea mea se agrava in loc sa se amelioreze . M-am 
rugat sa gasesc o alta solutie caci aceasta imi era foarte clar ca nu va acea un rezultat favorabil 
pentru mine. Am inceput sa caut si o prietena mi-a recomandat cabinetul doamnei Lucia Nita . 
Am gasit aici ceea ce nici macar nu indrazneam sa cred ca exista : terapia Bowen , era o 
necunoscuta pentru mine , dar mi s-a explicat in ce consta si cum functioneaza . M-am agatat ca 
de o ultima speranta , si asteptarile mele nu au fost zadarnice . Eram dependenta de medicamente 
care nu ma ajutau cu nimic , de abia putem sa merg si nu exista un loc din mine care sa nu ma 
doara , incepind cu degetele de la picioare si terminid cu articulatiile temporo - mandibulare . 
Am inceput tratamentul si starea mea s-a modificat de la o saptamina la alta  , organismul meu 
lupta singur fara otravuri si chimicale . Singur a hotarit ordinea in care se ameliorau afectiunile 
mele , si usor , usor mi-am dat seama ca m-am vindecat si de afectiuni mai vechi pe care ma 
obisnuisem sa le am si cu care am crezut ca voi convietui pina la moarte . Astazi nu mai iau nici 
un fel de medicament si viata mea decurge normal , muncesc cel putin 10 ore pe zi si multe din 
problemele mele sint o amintirire, merg cite 3 km pe zi , cu toate ca acum 3 ani neurochirurgul 
mi-a spus ca nu voi mai merge decit cu orteza la picior . Recomand din tot sufletul aceasta 
terapie , sa aveti incredere ca va trezi la viata organismul vostru rapus de munca si stres .Si 
pentru ca m-am hotarit sa-l intitulez scrisoare de multumire  : incep prin ai multumi lui 
Dumnezeu ca a ingaduit descoperirea acestei tehnici de vindecare , ca mi-a indreptat pasii catre 
ea si nu in ultimul rind vreau sa multumesc acestor doamne minunate din cabinetul doamnei 
Lucia Nita care mi-au reat sanatatea si dorinta de a trai din nou . Vreau sa multumesc si celor 
care au avut rabdare sa citeasca aceste rinduri si le doresc sanatate maxima . pentru cine doreste 
confirmarea acestor rinduri pot pune la dispozitie si numarul meu de telefon  : 0723279206 
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