Numele meu este Mirela Manciu, ma bucur extraordinar de mult ca l-am intalnit pe Bogdan
si terapia Bowen pe care o practica. Eu de meserie sunt administrator sivanzatoare la un magazine
de fructe-legume. Avand in vedere locul de munca, coloana mea lombara este predispusa la

accidentari fiind nevoita sa car cutiile cu fructe si sacii de legume. De-a lungul timpului am inceput sa
resimt dureri la nivelul lombarului, durerile uneori coborau pe picioare (ce e drept mai rar) dar totusi
deosebit de incomod avand in vedere ca trebuie sa ma misc repede. Intr-o buna zi intra o doamna in
magazin si intrand in vorba cu ea, imi povesteste despre fiul ei si despre domeniul in care lucreaza
acesta. Mi-a captat atentia cand a inceput sa vorbeasca despre tehnica Bowen deoarece am o fetita
de 7 ani cu o scolioza in S. Nu am sa ma lungesc cu povestitul, am ajuns la tratament cu fetita mea
(Denisa) si povestind cu Bogdan despre spatele meu imediat m-a invitat pe cealalta masa de

tratament pe care o avea libera in momentul respectiv. Am participat la 5 sedinte de tratament iar
spatele imi era mult mai bine, am plecat in concediu iar cand am revenit parca mai simteam urme de
durere si am revenit la tratament. Bogdan mi-a zis ca are o procedura pe care nu prea a folosit-o
pana in momentul de fata prea des si a zis ca exista posibilitatea sa dispara durerile de tot, chiar daca
nu o aplica in totalitate correct. Am trecut de acea sedinta, a doua zi au fost mai amplificate durerile
insa urmatoarea zi durerile au disparut de tot, preventive mi-a recomandat sa maim erg la o sedinta
dupa care daca totul e in regula nu mai e nevoie sa particip. In total am facut 7 sedinte si in
momentul de fata lucrez cu spor si nu ma mai deranjeaza spatele. Bogdan m-a invatat si masuri de
protejare a spatelui pentru a preveni inca o interventie prin tratament. Rezultatele sunt vizibile si pe
Denisa dar am inteles ca este un process de vindecare ce necesita mai mult timp (nu mi-a spus cat).
Multumesc Bogdan, Multumesc Bowen, recomand cu caldura. Mirela Manciu
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