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Välkommen till Akademien för Bowenterapi! 
 
Akademien för Bowenterapi startades år 2001 av Monika Lindblom, som också är 
utbildningsansvarig, och blev den första skolan i Sverige som utbildar bowenterapeuter. Syftet 
var att sprida denna högst effektiva terapi i Sverige. 
Monika blev utbildad bowenterapeut 1992 i USA. Därefter har hon tagit ett antal 
fortbildningar, inklusive en mycket omfattande instruktörsutbildning. 
Då Monika ansåg att upplägget i de utbildningar som fanns i USA och England inte tog 
hänsyn till att eleverna behöver gott om tid att öva praktiskt och finslipa sina grepp, lades det 
in extra dagar i utbildningen (se under rubriken ”Målsättning”). 
 
Alla lärare på Akademien för Bowenterapi har, förutom gedigen kunskap inom bowenterapin, 
en stor bredd och kunskap inom flera former av alternativ medicin och terapi. De har också 
diplom i minst 1 års basmedicin, motsvarande högskolenivå. Detta innebär att eleven får en 
djupare förståelse för hur bowen och andra faktorer kan påverka vår hälsa i positiv riktning, 
samt vilka behandlingsprocedurer man ska kan välja i olika situationer. Det innebär också 
större klientsäkerhet, då man lättare kan bedöma hur mycket behandling man kan ge. 
 
Akademien för Bowenterapi är medlem i och godkänd av Skandinaviska Förbundet för 
Komplementär Medicin (SFKM) och Branchrådet för Komplementär Medicin (BKM). 
Diplomerade bowenterapeuter kan bli medlemmar här, samt få certifiering och försäkring. 
Även elevförsäkring kan tecknas under utbildningens gång.  
Även andra förbund godkänner vår utbildning, ring gärna för mer detaljer. 
 
Akademien för Bowenterapi är också godkänd av den engelska organisationen Bowen 
Therapy European Register (BTER) och diplomerade terapeuter kan bli medlemmar även där. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AKADEMIENS MÅLSÄTTNING 
 
Varje elev ska känna sig säker på metoden. Detta uppnås genom: 
 
Begränsat antal elever 
Varje elev ska kunna se vad läraren demonstrerar och varje elev ska få individuell hjälp när de 
olika greppen övas in. Därför håller vi deltagarantalet lågt, högst 12 (i enstaka fall 14) elever 
per lärare. 
 
Gott om tid 
Utbildningen har lagts upp så att det finns mycket tid till praktik. Varje behandlingsprocedur 
övas in flera gånger på olika personer. Tidigare var steg 1 en fyradagarskurs. Vi har valt att 
dela upp detta steg i två tredagarskurser (steg 1a och 1b) med sex veckor mellan. Detta har 
visat sig bidra till större säkerhet och kunskap hos eleverna 
 
Repetition 
Mellan kursstegen ligger alltid en repetitionskurs. Man får gå vidare till nästa steg först när 
man behärskar det man redan har lärt sig. Vid behov kan man delta i flera repetitionskurser. 
Repetitionskurserna och de första två dagarna i steg 3 är också öppna för redan färdiga 
terapeuter, utan extra kostad, i mån av plats. 
 
Tydligt kursmaterial 
Varje behandlingsprocedur beskrivs utförligt steg för steg, så att det är lätt att slå upp om man 
känner sig osäker. Bilder på alla muskler man behandlar finns med i materialet. 
 
Personlig rådgivning 
Varje elev har mellan kursstegen möjlighet att ringa sin lärare för att få vägledning. 
 
Praktik 
Mellan kursstegen ska ett visst antal elevbehandlingar utföras. Eleven för journal på dessa. 
Journalerna gås igenom av en lärare. Eleven får feedback, dels på kurserna och dels skriftligt. 
 
Diplomering 
Då Akademien för Bowenterapi värnar om hög kvalitet hos sina terapeuter, ska metoden 
behärskas mycket väl för att man ska få diplom. Detta vinner både terapeuterna och klienterna 
på. Om skolan anser att eleven behöver extra repetitioner för att uppnå kraven, erbjuds detta 
utan extra kostnad. 
 
Den Bowenmetod som först blev spridd runt i världen genom "The Bowen Therapy Academy 
of Australia" var Oswald Rentschs tolkning av Tom Bowens arbete. Den har därför blivit 
kallad den ursprungliga Bowenmetoden. Tom Bowen utvecklade dock sin metod ända fram 
till sin död. Detta har skriftligen intygats av Bowens sista lärling, dr. Kevin Ryan. Det säjs 
dessutom att Tom Bowen bara lärde ut en bråkdel av vad han kunde. Därför finns det ingen 
skola som lär ut den ursprungliga metoden. De flesta skolor har dock Oswald Rentsch att 
tacka för att terapin fått sån framfart. 
 
I vårt kursinnehåll lär vi ut samma metod som en gång gjordes känd genom "The Bowen 
Therapy Academy of Australia" och Oswald Rentsch. Vi har dock valt ett annat kursupplägg, 
just för att eleverna ska känna sig riktigt säkra på metoden. Vi har också redan i grund-
utbildningen lagt in några extra punkter, som tidigare fanns med i fortbildningar. 
 
Även om terapin undervisas efter en viss struktur, detta för att man ska förstå hur den 
fungerar, är vi alltid öppna för utveckling av terapin och uppmuntrar eleverna att hitta egna 
sätt att behandla. 



VAD ÄR BOWENTERAPI? 
 
Bowenterapin eller bowentekniken är en kroppsterapi olik alla andra. Det är en mjuk, 
smärtfri, korrigerande,balanserande, smärtreducerande, energigivande, stressreducerande och 
effektiv behandling som främjar kroppens läkningsförmåga. Fler och fler kiropraktorer, 
osteopater, zonterapeuter, massörer, sjukgymnaster m.fl. terapeuter, världen över, väljer att 
använda bowentekniken som främsta behandlingsmetod, eftersom den dels ger snabba och 
hållbara resultat och dels avlastar terapeuten. Bowenterapin utövas tydligen också i England 
av en del allmänläkare och kirurger. Operationer av t.ex. ryggar och käkar har i många fall 
kunnat undvikas helt efter 2-3 behandlingar med bowentekniken.  
Många privatpersoner lär sig bowentekniken för att kunna hjälpa familj och vänner. 
 
VAR KOMMER TERAPIN IFRÅN? 
 
Bowentekniken är utvecklad av Thomas Ambrose Bowen, född 1916 i Geelong, Australien.  
Han arbetade som ung inom industrin, men hade också ett stort intresse för idrott och 
kroppsterapier. Så småningom utvecklade han sin egen behandlingsmetod, som sedan blev 
kallad bowentekniken. När han nått 40 års ålder drev han sin egen klinik på heltid. Tio år 
senare behandlade han, med hjälp av en assistent och en receptionist, 13 000 klienter per år. 
Bowen hade 6 lärlingar, under olika perioder, som efter hans död 1982 spred terapin runt om i 
världen. 
 
HUR GÅR BEHANDLINGEN TILL? 
 
Med tummar eller fingrar stimuleras specifika punkter på kroppen. Detta sker genom en slags 
rullning över främst muskler och senor. Rullningen startar en vibration genom kroppens 
vävnader, vilket i sin tur leder till förändringar.  
 
När terapeuten har stimulerat ett visst antal punkter lämnas klienten ifred en liten stund för att 
vila. Detta för att ge kroppen tid att svara på den stimulans den fått. Terapeuten återvänder 
och stimulerar fler punkter med jämna mellanrum. En behandling kan ta allt mellan 
10 och 45 minuter beroende på vad som behandlas.  
 
Ofta är 3-6 behandlingar med en veckas mellanrum tillräckligt för att få hållbara resultat, men 
det kan också krävas längre behandling. Vid akuta problem är det inte ovanligt att 1-2 
behandlingar är tillräckligt.  Det går för det mesta bra att behandla genom mjuk och ledig 
klädsel. 
 
Man kan kombinera bowenterapin med andra kroppsterapier, men ofta är det en fördel att inte 
ge andra behandlingar samtidigt. Det går utmärkt att kombinera bowentekniken med t.ex. 
homeopati, örtmedicin, näringsterapi samt olika former av fysisk aktivitet. 
 
VILKA BESVÄR KAN BEHANDLAS? 
 
Som Bowenterapeut behandlar man inte specifika åkommor, terapin påverkar alltid hela 
människan. Det är kroppen som avgör vad som händer efter en behandling. Därför finns det 
egentligen inga begränsningar för vilka symptom som kan förbättras eller försvinna helt. 
Några exempel är idrottsskador, besvär med rygg, nacke, knän, fotleder, tennis- och 
golfarmbåge, frusen axel, magbesvär, luftvägsbesvär inkl. astma, hösnuva, huvudvärk, 
migrän, njurbesvär och energibrist. Många kommer på bowenbehandling för dess 
stressreducerande och energigivande effekt. Bowenterapi passar människor i alla åldrar.     
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KLIENTFALL 
 
Daglig huvudvärk   Kvinna, 60 år 3 behandlingar 
U. led av daglig huvudvärk sedan flera år tillbaka. Hon var tvungen att ta värktabletter flera 
gånger varje dag för att orka med. Nackröntgen visade att U. hade nedslitna nackkotor. Hon 
fick veta att det inte fanns någonting att göra åt detta. U. provade bl.a. massage, men av det 
blev det ändå värre. Efter en bowenbehandling behövde U. bara ta värktabletter en gång på en 
hel vecka. Efter ytterligare två behandlingar var hon helt besvärs- och medicinfri. Tre år 
senare var hon fortfarande helt fri från huvudvärk. 
 
Axelskada efter fall  Kvinna, 54 år 2 behandlingar 
M. ramlade och bröt sin vänstra axel. Två år senare hade hon fortfarande mycket ont och hon 
kunde inte lyfta axeln mer än 45 grader. Läkarna konstaterade att axeln hade läkt fel och att 
operation var den enda lösningen. Efter första bowenbehanlingen kände M. ingen  
skillnad alls. Efter andra behandlingen var hon helt smärtfri, samt hade fullständig rörelse i 
axelleden. Vid telefonkontakt två månader senare var axeln fortfarande helt besvärsfri. 
 
Bihålebesvär  Kvinna, 42 år 4 behandlingar 
För 20 år sen hade A. brutit  näsan och sedan dess hade hon haft stora problem med sina 
bihålor. Hon led också av en virusinfektion i luftstrupen. För ett  
år sen opererades bihålorna för att det skulle bli mer plats, men utan resultat.  
Bihålorna var täppta, ansiktet svullet, mycket hosta, smärtsam bröstkorg. Uttröttad. 
Under veckan efter första behandlingen blev bihålorna klarare, svullnaden i ansiktet gick ner 
och hon fick mer energi. Efter ytterligare 3 behandlingar var hon så bra att hon klarade av att 
flyga till USA utan besvär. A. fick sen behandling var fjärde vecka som underhåll. 
 
Knäskada   Man, 40 år  4 behandlingar 
När E. var 15 år råkade han ut för en allvarlig sportskada. Höger knä gick ur led och 
knäskålen slets av. Sedan dess hade E. haft konstanta smärtor och svårighet att stödja på 
benet. Som följd hade han också ont i höger höft och rygg. Han tog märtstillande medicin 
regelbundet. Efter första behandlingen försvann ryggsmärtan. Efter andra behandlingen var  
höft och knä mycket bättre. Efter fyra behandlingar bestämde han sig för att sälja sin del av en 
firma och ge sig ut och resa. Knä, höft och rygg helt smärtfria. 
 
Stukad fot   Man, 29 år  1 behandling 
P. hade stukat sin fot kvällen innan. Den var svullen och mycket smärtsam. Han kunde inte 
stödja på den. Efter en halvtimme hade svullnaden nästan gått ner helt och kort efter det 
kunde P. gå normalt på foten. 
 
Menssmärtor  Kvinna, 42 år 3 behandlingar 
E. led sen sju år tillbaka av smärtsam och kraftig mens. Det började efter hon födde sin dotter. 
Hon fick också PMS en vecka före mens. Efter tre behandlingar blödde det mindre vid mens  
och smärtan var nästan helt borta. Knäsmärtor hon hade p.g.a. sitt arbete förbättrades 
på köpet. Hon fick sen en behandling i månaden för att knäet skulle hålla sig smärtfritt. 
 
Luftvägsbesvär  Kvinna, 23 år Ett flertal beh. 
När L. kom i kontakt med parfym och rök fick hon andningssvårigheter. Det räckte med några 
minuters kontakt för att han skulle reagera. Efter de första behandlingarna hostade hon upp en  
stor mängd grönt slem. Så småningom avtog detta och L. blev mindre och mindre känslig. 
Inte helt bra, men ändå så pass att hon kunde vistas i rök- och parfymdoft längre perioder utan 
att bli sjuk. Hon fortsatte att få bowenbehandlingar med jämna mellanrum för att hålla 
andningsvägarna fria. 

 
Copyright 2002 Akademien för Bowenterapi i Norden 

 



HUR FUNGERAR BOWENTERAPIN? 
 
Med tummar eller fingrar stimuleras specifika punkter på kroppen. Detta sker genom en slags rullning 
över främst muskler och senor. Rullningen startar en vibration genom kroppens vävnader, vilket i sin 
tur leder till förändringar. Exakt vad som händer i kroppen när man får en Bowenbehandling är hittills 
ingen som vet säkert. Tom Bowen förklarade, vad man vet, aldrig hur hans metod fungerade, mer än 
att energi tillfälligtvis samlas i ett område som blivit stimulerat. Var energin samlas beror på vilka 
punkter som stimuleras och i vilken ordning man stimulerar dem. 
 
Vad man vet genom terapeuters och klienters erfarenhet är att Bowenterapin: 
 
Stimulerar lymf- och blodcirkulationen  
Detta medför effektivare bortförsel av avfallsprodukter, virus och bakterier. Detta har man även 
kunnat se när man studerat blod genom mikroskop. 
 
Korrigerar 
Det är inte ovanligt att en sned ryggrad eller ett vridet bäcken rättar till sig. 
 
Balanserar 
Klienter rapporterar ofta att de känner sig mer balanserade, både fysiskt och psykiskt. Kroppen söker 
alltid homeostas (jämvikt, balans). 
 
Reducerar smärta 
Det är inte ovanligt att smärta reduceras omgående efter en behandling. Andra gånger sker det mer 
successivt. 
 
Hämmar inflammation 
I England används Bowenterapi ofta inom idrottsmedicinen just därför att den är 
inflammationshämmande. Detta gör att skador läker fortare. 
 
Ökad smidighet 
Musklerna förlängs eftersom spänningarna släpper. 
 
Stimulerar nervsystemet.  
Hjärnan tycks få information om var i kroppen det finns behov av läkning. Det finns t.ex. fall där en 
20 år gammal förlamning har släppt redan efter 1-2 behandlingar. 
 
Frigör blockerad energi 
Klienter rapporterar ofta hur de känner pirrningar, ilningar, värme m.m. spridas i kroppen. 
 
Frigör känslomässiga spänningar 
En klient kan t.ex. börja gråta, skratta eller prata ut. De känslomässiga spänningarna brukar släppa när 
personen är redo för det. Därför upplevs det som positivt. 
Många kommer till insikt och gör förändringar i sitt liv efter att de fått Bowenbehandling. 
 
Reducerar stress 
Bowenmetoden har en lugnande effekt genom att stimulera det parasympatiska nervsystemet. Detta 
har man kunnat mäta fram med apparatur. 
 
Stimulerar utrensningsorganen 
T.ex. genom ökad urinmängd, fler tarmtömningar, upphostningar av slem och ökad svettning. 
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Efter Tom Bowens död har flera teorier om hur Bowenmetoden fungerar vuxit fram. Dessa presenteras 
nedan. Viss forskning har också gjorts. 
 
Fysisk vibration 
När man utför ett typiskt bowengrepp (rullning) kan man jämföra det med att rulla över en 
gitarrsträng. Strängen börjar då vibrera. Vibrationen sprids genom strängen. När man rullar över en 
muskel sker samma sak. Vibrationen sprids genom hela muskeln. Vibrationen i sin tur stimulerar blod- 
och lymfflödet samt slappnar av muskeln. 
Eftersom man oftast rullar över ett par muskler samtidigt, sprids vibrationen åt flera håll. Detta gör att 
ett stort område påverkas av bara ett par rullningar. 
 
Subtil vibration 
När en rullning görs med väldigt lite tryck skapas en subtilare vibration. Man kan jämföra rullningen 
med att flytta vattenytan.  
När terapeuten behärskar att utföra rullningen med rätt fokusering hamnar han/hon i ett meditativt 
tillstånd som tillåter läkning. Forskare har kunnat konstatera att i detta läkningstillstånd släpper våra 
händer ut ett ljus bestående av extremt låga frekvenser (ELF). Frekvenserna av detta helande ljus 
varierar mellan 0.3-30 Hz (7-8 Hz är den vanligaste frekvensen). De lägre frekvenserna har visat sig 
vara samma som våra hjärnvågor. Medicinska forskare har kunnat påvisa att frekvenser under 40 Hz 
kan främja reparation av både hård och mjuk kroppsvävnad. 
Den generella frekvensen som helande händer har är nästan exakt samma som jordens 
elektromagnetiska fält, känt som Schumann-resonansen (1-40 Hz). Det verkar som om en terapeut 
med hjälp av bowenrullningar kan tona in sig med Schumanresonansen, en resonans som främjar 
balans och läkning. 
 
Kommunikation mellan hjärna och kropp 
Bowen Research and Training Institute, Inc. i Florida har gjort en del studier i hur Bowenmetoden 
påverkar kroppen. Man har med hjälp av modern apparatur kunnat fastställa att Bowenterapin 
påverkar det autonoma nervsystemet. 
Hjärnan skickar varje sekund ut 600 000 signaler till kroppens olika delar och information skickas 
tillbaka från kroppscellerna till hjärnan. Eventuellt är det så att Bowengreppen blockerar signaler som 
är på väg tillbaka till hjärnan. Nya signaler skickas då från hjärnan till det behandlade området för att 
"undersöka" vad som händer. Detta medför ökad cirkulation och att problemet i området korrigeras. 
Man tror att detta kan ha med proprioception (djupsensibilitet) att göra, den del av nervsystemet som 
känner av vad som händer i kroppens muskler och senor. 
Receptorer i muskler, senor och leder känner av spänningar, belastningar och andra förhållanden i 
rörelseapparaten. Informationen skickas till hjärnan. En missuppfattning i proprioceptionen kan 
innebära att hjärnan misstolkar kroppens position och försöker kompensera den genom felaktiga 
sträckningar i muskler, ligament eller leder. Detta leder till spänningar och smärta. 
 
Energi genom meridiansystemet 
I varje kropp finns meridianer, kanaler där vår livsenergi (qi) flödar. Dessa löper i hela kroppen från 
topp till tå. De olika meridianerna är relaterade till kroppens olika inre organ.  
Meridianerna har ett visst antal "öppningar" i huden, så kallade akupunkturpunkter. Om energin i en 
meridian blir blockerad kan det leda till olika besvär, t.ex. smärta, spänning och organstörningar. 
Genom att stimulera akupunkturpunkter kan man frigöra den blockerade energin, vilket leder till att 
kroppen åter kommer i balans. 
Greppen i Bowenterapin utförs nästan alltid över en akupunkturpunkt. Kanske är det därför inte så 
konstigt att t.ex. ett magbesvär kan försvinna när man behandlar ett knä. 
 
Fascian som förmedlare 
Fascia, bindväv, omsluter alla våra muskler och organ. Många anser att fascian fungerar som en 
förmedlare mellan olika kroppsdelar. När en del av kroppen blir stimulerad fortplantar sig 
vibrationerna genom fascian till andra delar av kroppen. 
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GRUNDUTBILDNING TILL BOWENTERAPEUT  
 
Steg 1a – 3 dagar 
Behandling för rygg, nacke, axlar, höfter och huvud. Dessa punkter används också som 
grundbehandling, då de påverkar hela kroppen. 
 
Steg 1b – 3 dagar 
Repetition av steg 1a, samt nya punkter för korsrygg, knän, hamstrings, fötter, armbågar, 
underarmar och handleder. 
 
Repetitionskurs A – 2 dagar 
Allt man har lärt sig i steg 1a och 1b repeteras så att varje elev behärskar alla punkterna 
fullkomligt. Diskussioner och råd angående behandlingar som eleverna har hunnit göra på 
hemmaplan. Extra punkter för axlar, skulderblad och lår. 
 
Steg 2 – 3 dagar 
Behandling som går djupare och som också används för annat än muskel- och ledbesvär. 
Punkter för njurar, mage, luftvägar, allergier, svanskota, bäcken, bröstmuskulatur, käkar m.m. 
 
Repetitionskurs B – 2 dagar 
Alla punkter från steg 2 repeteras. Diskussioner och råd angående behandlingar på 
hemmaplan. Nya punkter för bihålor och gallblåsa. 
 
Steg 3, examen – 3 dagar 
Repetition av alla punkter. Praktiskt och teoretiskt prov. 
 
Observera! För att få fortsätta till steg 2 måste man behärska det man lärt sig i steg 1a och 1b.  
För att få fortsätta till steg 3 måste man behärska det man lärt sig i steg 2. Om skolan anser det 
nödvändigt att delta i ytterligare repetitionskurs för att få gå vidare till nästa steg, sker detta 
utan extra kostnad 
 
Mellan steg 1a och 1b är det cirka 6 veckor. Efter steg 1b väljer man sin egen utbildningstakt, 
men mellan steg 1b och 2, samt mellan steg 2 och 3 ska det gå minst 3.5 månader.  
 
För att få erfarenhet och förståelse för hur Bowenterapin fungerar måste man utföra 
klientbehandlingar mellan kurserna. Varje klient ska ges tre behandlingar och man för journal 
över dessa klienter. Mellan steg 1a och b: tre klienter, mellan steg 1b och 2: tio klienter, 
mellan steg 2 och 3: tio klienter.  
Man kan inte gå vidare till nästa steg förrän journalerna gjorda. Feedback ges skriftligen på varje 
journal, samt på kurserna. Man kan också ringa till skolan hur ofta man vill för vägledning. 
 
För att delta i kurserna krävs inga förkunskaper. Många går utbildningen för att kunna hjälpa 
familj och vänner. Intyg erhålles efter varje avslutad kurs. 
 
För att bli diplomerad Bowenterapeut krävs: 
Deltagande vid alla kursstegen. 
Godkänt teoretiskt och praktiskt prov. 
69 praktikbehandlingar och godkänd journalföring. 
Godkänt i anatomi och fysiologi från godkänd skola (minst 80 lärarledda timmar). 
Akademien för Bowenterapi  erbjuder också utbildning i basmedicin. 
 
När man är diplomerad kan man gå med i ett förbund och bli försäkrad. 
 
 



BOWEN, REPETITION AB – 2 dagar 
När man gått hela utbildningen och arbetat ett tag kan man känna att man skulle behöva 
repetera igen. Detta kan varmt rekommenderas. Det är lätt att grepp man inte använt så 
mycket faller i glömska. Då har man möjlighet att repetera de första två dagarna i Steg 3, utan 
kostnad, i mån av plats. Här får man en chans att ”finslipa” sina grepp. Små förändringar kan 
göra att man får en annan effekt. 
 
 
BOWEN - FORTBILDNING – 3 dagar 
För dig som har gått hela grundutbildningen. Här får man lära sig flera nya grepp, bl.a. för 
mage, tarmklaffar, ischias, nacke, cirkulation i benen, bäcken, sacrum, psoas, underben, 
armbågar, biceps, triceps, jetlag, ansikte och huvudpunkter. Här får man också möjlighet att 
dela erfarenheter med andra terapeuter, samt finslipa grepp från tidigare kurser om så önskas. 
 
 
 
LÄRARPRESENTATION 
 
Monika Lindblom – undervisar i grundutbildningen och fortbildningen 
Det var svåra allergier som ledde Monika in på den alternativmedicinska banan. Efter att ha 
blivit frisk med hjälp av Biopati och Bowenterapi blev det naturligt att börja utbilda sig. 
Monika har arbetat med Bowenterapin sen 1992. Hon fick sin grundutbildning i USA genom  
The Bowen Therapy Academy of Australia. Instruktören var Oswald Rentch, en av Bowens 
lärlingar. Monika fick också privatlektioner av Milton Albrecht som senare blev en av USA’s 
främsta Boweninstruktörer. År 2000/2001 tog hon ytterligare kurser i England. 
Under 2001-2003 fick Monika kontinuerliga privatlektioner, samt 500 timmars 
instruktörsutbildning genom Boweninstruktör Jocelin Tennent, som sedan hjälpte till att starta 
utbildningen i Sverige. 
Monika har arbetat som terapeut sen 1989. Hon driver en fullbokad klinik i Skottorp, södra 
Halland. Hon är diplomerad Massageterapeut, Bowenterapeut, Biopat och Integrapractor 
(avancerad kinesiologi). Hon har läst basmedicin motsvarande 40 högskolepoäng.  
Monika är utbildningsansvarig för Akademien för Bowenterapi och för BiopatiAkademin. 
 
Eftersom Monikas kunskap är bred, kan hon bemöta elevernas frågor från flera synvinklar.  
Arbetet som biopat gör att hon kan se orsak och samband på ett djupare plan, vilket göra det 
lättare att välja rätt procedurer. Hon är alltid öppen för frågor och hon är metodisk när hon 
undervisar. 
 
Alla Gontjarenko – undervisar i grundutbildningen 
Alla blev sjuksköterska 1987 och arbetade med detta i ett antal år. 
2001 blev hon massageterapeut och 2002 bowenterapeut och driver numera klinik på heltid. 
Alla har som mål att även bli biopat och har deltagit i en rad kurser inom den utbildningen,  
bland annat i örtmedicin, öronakupunktur, datoriserad test- och behandlingsapparatur, 
näringsmedicin och biopatisk kinesiologi,. Utöver detta har hon gått kurser i 
hårmineralanalys, emotionell balansering och test- och behandlingsapparaten Oberon. 
Hon har flera hundra timmars instruktörsutbildning i Bowenterapi och i augusti 2006 avslutar 
hon sin instruktörsutbildning i Yoga. 
 
Då Alla också har en stor bredd, kan även hon bemöta elevernas frågor från flera synvinklar. 
Hon följer samma metodik i sin undervisning, som Monika gör. Alla är dessutom mycket 
intuitiv och har därför en stor förmåga att känna in var obalanser sitter. 


