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Probleme scheleto-musculare și articulare (accidentări sportive, sciatică, umăr înțepenit, probleme
la genunchi, luxații ale gleznei, restricție de mișcare a gâtului, dureri de spate, boli profesionale, etc).

Afecțiuni ale organelor interne (probleme la rinichi, ﬁcat, vezica biliară, stomac și intestine, etc),
infertilitate, chisturi ovariene și ﬁbroame uterine, dezechilibre hormonale și emoționale.
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Stres și oboseală cronică, migrene și dureri de cap, afecțiuni respiratorii, bronșite și astm, boli ale
sistemului imunitar, sechele după accidente vasculare, alergii, rinite, afecțiuni neurologice și multe
altele...

O terapie beneﬁcă tuturor!
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Ce este Terapia Bowen?
Tehnica Bowen prezintă unul dintre cele mai profunde concepte terapeutice existente în lume, în prezent.
Se bazează pe teoria conform căreia, odată ce s-a realizat relaxarea totală a corpului, se activează abilitatea
proprie organismului de a redresa orice problemă a corpului și a minții, prin readucerea acestora la echilibru
și armonie.
Tehnica Bowen este o formulă unică de re-echilibrare
neuro-musculară. Lucrează atât prin sistemul nervos, la nivel
structural și muscular, cât și prin sistemul circulator și limfatic.
Este recunoscută pentru eﬁciența sa în tratarea afecțiunilor
interne și reducerea duratei convalescenței.
Tehnica Bowen este un concept nou în manipularea corporală,
nu derivă și nici nu este similară nici unei alte modalități de
abordare ﬁzică:
•

Deplasările osoase se re-aliniază deși nu se execută nici o manipulare a articulațiilor sau oaselor, ca în
chiropracție.

•

Tensiunile musculare și încordările se elimină, iar circuitul limfatic normal se restabilește deși nu se
masează mușchii, ca în masajul terapeutic.

•

Meridianele energetice se restabilesc imediat deși practica nu se bazează pe meridiane și nu se aseamănă
nici cu acupunctura, nici cu presopunctura.

•

Echilibrul psihic se normalizează deși nu este necesară invocarea unui răspuns emoțional, ca în cazul
terapiilor ce se adresează minții și corpului deopotrivă.
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V-ați gândit vreodată că ﬁecare celulă a corpului nostru este un întreg Univers în miniatură? Am fost creați
în așa fel încât să putem "funcționa" întreaga viață fără pauze, perfect adaptați la mediul înconjurător și,
cel mai important, organismul nostru a fost dotat cu toate "uneltele" necesare pentru a-și rezolva singur
problemele. Cu alte cuvinte, corpul nostru are abilitatea de a se vindeca pe sine, așa cum demonstrează
ﬁlozoﬁa Bowen, odată ce atinge o stare de relaxare profundă.
Delicatele mișcări Bowen reactivează, practic, "Doctorul Interior", într-o manieră neinvazivă și naturală.
Orice dezechilibru sau dizarmonie existente în organism pot ﬁ remediate prin reactivarea "matricei"
originale, adică a programului optim de funcționare pentru toate sistemele.
Terapia Bowen este potrivită și folositoare oricui, de la nou-născuți la persoane în vârstă. Oferă alinare
sportivilor, femeilor însărcinate și persoanelor cu nevoi speciale. Se adresează organismului la toate
nivelele: ﬁzic, chimic, mental și emoțional și dă rezultate în tratarea afecțiunilor acute, cronice,
neurologice sau psiho-somatice.
Tehnica Bowen are un efect de relaxare foarte profundă, la nivelul întregului corp și facilitează
declanșarea mecanismului de auto-vindecare. Cu toate acestea, nu este nevoie să ﬁți bolnavi sau să vă
doară ceva pentru a beneﬁcia de pe urma unui tratament Bowen! Prevenția este mai bună decât tratarea
și toată lumea se simte mai bine cu Bowen! Nu există, practic, contraindicații și nici nu poate face nici un
rău!
Mecanismele declanșate de un tratament
Bowen în cadrul sistemului nervos sunt
foarte subtile, iar corpul continuă să
lucreze câteva zile după ședință. Din acest
motiv, este ideal să se evite alte terapii
corporale câteva zile înainte și după o
ședință Bowen, pentru ca reacția
organismului la tratamentul Bowen să nu
ﬁe întreruptă.

O terapie beneﬁcă tuturor!
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Probleme ale urechii

Dureri de cap
Alergii

Probleme mandibulă
Probleme respiratorii
Probleme ale pieptului
Probleme la cot
Dureri de spate

Dureri de gât
Probleme la umăr
Probleme digestive
Colici
RSI
Sindrom de tunel carpian

Sarcină; probleme de fertilitate
Dureri pelviene
Probleme menstruale
Sciatică
Probleme genunchi

Întinderi inghinale
Dureri musculare

Probleme cu gleznele
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