Nume si prenume: D. Maria, Iași
Varsta: 2,9 ani
Telefon/,adresa de e-mail: catalina_danga@yahoo.com
Diagnostic: Epifiză nedezvoltată la piciorul stâng
Alergie la albuș

Stare inainte de tratament Bowen:
După vârsta de 1 an, când fetița noastră încerca temerară mersul în piciorușe, am observat un ușor
șchiopătat. Nu am intervenit cu nimic, am lăsat ca micuța să se deprindă cât mai bine cu mersul,
sperând că lucrurile se vor îndrepta de la sine.
Însă după 8 luni, în urma unui control ortopedic, s-a constat că, într-adevăr, piciorul stâng era mai scurt
cu 2,5 cm față de cel drept. Ni s-a recomandat încălțăminte ortopedică și revenirea la control după
împlinirea vârstei de 3 ani, pentru a evalua oportunitatea unei intervenții chirurgicale de alungire a
membrului, alte metode medicale cunoscute de îmbunătățire a posturii neexistând.
Stare dupa tratamentul Bowen:
In ciuda diferentei de lungime a picioruselor, Maria si-a dezvoltat echilibrul in mers, nu schiopata,
atunci cand sarea pe loc se desprindea cu ambele picioare de la sol, nici nu se impiedica in mers.
Pe langa faptul ca au aparut imbunatatiri pe partea legata strict de problema pentru care am
apelat la Simona initial, am observat si alte aspecte pozitive atat in sanatatea cat si starea de
spirit a micutei noastre eroine. Nu a mai racit tare, incat sa stea acasa, desi este in colectivitate,
la cresa, de la 1 an si 4 luni. Are incredere in ea. Nu vine la Simona ca la un doctor, desi vede
halate albe si totul se petrece la o clinica medicala. Vine la o prietena de joaca si de alint. Plus ca
am capatat si eu incredere ca totul evolueaza inspre bine. O recomand pe Simona ca terapeut
Bowen. Si se stie bine ca o mama cu copii mici nu este usor de induplecat si de multumit cand
vine vorba de sanatatea celor mici. Simona este o buna profesionista, scrupuloasa si aproape de
pacient pe tot parcursul tratamentului.

Sunt de acord ca aceasta marturie sa apara pe website-ul terapeutului Simona Pantiru: DA
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