a szelkesztő lcve
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I\Ieked csak htnned kel1
Vajon melyikút a könnyebb? Beülni egy orvosi vizsgálóba, engedelmesen

hagyni

a

különbözó

hormoninjekciók, gyógyszerek beadását,

inszeminálni, lombikozni, vagy elindulni egy másikúton, ami legalább
olyan kitartást és elszántságot igényel, de természetes eszközökkel8yó-

gyít?Az oívosi kezelések éppúgykívánnak hitet
zalmat, mint

a

és bi-

természeles gyógymódok, ebben te-

hát megegyeznek. Demégis, mi alapján döntiink,

amikor keressük

a

mielőbbi megoldást? Egy lombik-

program koreográfi áját már az elsó konzultációk al-

kalmával ismertetik

a

párokkal - aki volt már ilyen

helyzetben, tudja, miról beszélünk. A pontos idözítés
kulcsfontosságú:

a

punkció,

a

beültetés és a tesztelés

nap.ia aZ elóre me8telvezett forgatókónyv

szerint

me8y, a 8épezet §Zakszerúen Zakatol: akták, Iabor, a

sikerarány 30 százalék. Mindennek altelnatívájaként

ottvan Tünde és az általa kifeile§ztett Arwenmoz8ástechnika (cikkünk a 24. oldalon), amellyel nók
száZainak segít a gyeTmekáldás útjában álló akadályok leküzdésében. A rendszeresen végzendő torna

mellé szigorú életmódváltást is elóír, részletes étrendi
elóírásokat ad, új napirendet kell kialakítani- kihívás
itt is akad bőven. A kérdésekkel teli, de bizakodó ta-

nítványai atanfolyam alattTünde minden szavátis§Zák, hisz ú8y döntötiek, saját maguk teszik rendbe viharvert hormonrendszerűket, és feléb-

Iesztik

a

nói egészségbe vetett hitüket. Az út talán hosszabb, kiszámítha-

tatlanabb, mint e8y eltervezett lombikprogramnál, de az életmódváltás
sikere, a magunkkal való mindennapos töródés százszázalékosan me8té-

rül - reméIhetóleg e8y mielőbbi pozitíVteszt formáiában.
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sztlr kicgyt,ttsti lyrrzr)( l llolnro-

VeZetii s7akcllll)0r l'i8yelcllll)c

rlllis szabályozását,,iavítiák a
k islrledencei szervek vérellátá-

veszi, hogy nróg azok is vógre
tudják hajtani a feladatokat,

siit, iótékonyan stimulálják a

akiknek állandó fájdalmaik
vannak az alhasi gyulladások
miatt. A gyakorlatsorok éppen

r

]VIT.]i i

tilTASA. egészség

,F;i(l

l)as és alhas stagnáló

immun-

sejtieinek múködését, így §e8ít-

ciszták felszívódását, a kíVánt telhes§é8létlejöttét é§ an
nak bizton§á80s kiholdását. EZZel a teTápiával aZ orvosi
kezelések és beavatkozások
ve a

,.]

. ,

i],,! l]]'d- ülóclsZeI

ták aZ orv()s()k a lralrrradik
gyermekc. Aztita nrlir Icngete8

.lLi}(:ía)se

,,Bár a mozgáS

mindig

i§

hormonkezeIés, mesterséges
megtermékenyítés, lombikprogram - eredménye§sége is

része

níigyrigyiíszirt i prrllllílrnáik

progIam kidolgozásának akkor,
kezdtem neki, amikor nem jött
össze a második babánk,"
íneséli NémethTünde, 8yógy

nlcggy(il.ayítiisiibitll, (le aZ
cgószs(lgcs (1lct l)l(i(l illapiainak

módszer létrehozóia, Dia8
nózisa: policisZtás oVáf itll1la

clsajiil íliisiilra

tt tis

la tilltt.szttistiltct

e8yéni tapa§ztalataim és kutatásaim alapián a mozgásrendszerbe szervesen illeszkedó saját gyakorlataimmal"
- mondja
Tünde. ,,A moz8ássolozat ló-

Az AHWliN lrlrly ,
llwllN l()íl]it cí.!y komplex
^Z ^
1.1y(il.iy

l('l(,sil(.l l, AZ A llW l]N_tol,na ön,

volna az állapota, hancnr nr(-|ll
rosszabbodott is. Akkor hatii
rozta el, hogykezébe veszi sil
ját gyógyulását é§ sokévcs
szakmai kutatómunka és í]yil
korlati tapasztalatai alapjiil]
megalkotta a speciálisan ttók|c

ttlltgiilrit tt vitgy kicg(tsZílíj keze-

(1s l ll(

ként anaerob elemekból épül,

)zl]iistcriil)iiis

túle§ett, de nemhogy javtlIt

^"

ezek az elemek egészülnek ki az

t.

|)í)Hritlll, Ill(,ly(.I I'ii l( l() hossZú
(1v(,k il lillt (l()l!]()7(){ l ki ós t(jké-

progIam,,mellékhatásakónt

formációkat hozunk Iétre, és

lt(iiiintudat-

szindróma. sorstársaihoz hasonlóan ó is SZámos kivi7sl]ii
láson, gyógyszeles kezelóscll

adaptált gyógy- és mozgástclii,
piát, aZ ún, ARWEN_tornilt,

,,Jóga- és hasi légzéshez kötött,
úgynevezett köIköröS mozgás-

níitiirsi1 llil k segítctt, ncm csak

volt az életemnek. azARWEN-

toInász és moz8áspedagógtts,

növelhető.

mivel tapasZtalataim sZeTint a
nagy oxigénfelvételt igényló, aeIob mozgáSformák hatására a
gyulladáSos folyamatok Iosz-

l

szabbodnak."
A toma u8yan intenzív elókifej-

litzllill(j, jóga,
ltlgzrisl, tis itigit itlitllgyakorla
l()kril (ilIiil, illkilll]til7Za ir tai
lrisktittl is

it

lkit ltt

t t ttg, itz A lr,xittttlel- és
it,itltitttl tt.1,1tttik;t t,lcltteit, és

té§t i8ényel, de a

t,lr i, r,s ik
(

slx.(,iiilis ll]()Zí]ásele
lll(,k(,l,
l(.l ill il l kl)lll1rlcx moz-

(,Hy(,(|i,

E,

i

^ lr ltrrzzii
gi-tsllr.tttr.i
kitpcsolt lég-

ztisszlrlrli lyr lzi'tssit l gytigyíta-

illl iVi/iiliiik

szervezet

sZületett meg má§odik, majd

l]itk.

teliesenváratlanul hisZen

iiltgyrrllyitrr tllct,ltitt)izInusait,

elóttc nleddőnek nyilVánítot-

clíiscgit ik

lr

il

kiizlxlrlti iclcgrend-

É

e

mozgásteíápiát

ezért fékezó hatásúak, nem sti
mu|áIják túl a nói szervezetet,
nem okoznak nagy hasi vérbő
séget, csillapítják a fájdalmat és

lelki trrulrka" rrrondja Tünde.
Aki valódi eredményt szeletne
elérni, nem spórolhat.ia me8 a
tudato§ étkezésre való áttérést.
,,Sok olyan nóve] taláIkoztam,
aki bár Vékonyvolt, de mégsem
e8é§Zséges, mert a sZelvezete

súlyos tápanyaghiánnyal küZdött, A tapa§ztalataink azt mu
tatják, hogy a szervezet energi-

csökkentik a gyulladást, kímélik zálá§áIa, revitalizálására a
és elősegítik a belsó nói nemi
makrobiotikus étkezés a legaI§Zeryek fiziológiás múködéSét.
kalmasabb, amely aZ ö§szetett
A gyakorlatok kivite]ezése a horszénhidIátok, védó hatá§ú nö
monIend§Zelle is poZitívan hat:
Vényi fehérjék fogyasZtását
regulália a hoTmon§zinteket, így szorgalmazza. Szemes gabo,
aTSH-§zintet is, c§ökkenti az
nákközül a barna Iizs és a köinzulinkiáramlá§t a szénhidrát- les a le8éItékesebbek, éS ajánfelhasználás fokozott emelé§élott a shiitake gomba étkezésbe
vel, melynek következtében a

plogesztelonszint emelkedik. A
gyógyuIáshoz azonban rendszeres végzéseszüksége§:

mini-

mum 4 hónapi8hetente 3-4 al
kalommal.

ARWEN-táplálkozás
,,AZ

ARWEN,progIamnak csak

egy íé§ze a mozgá§terápia,

ugyanilyen fonto§ a megfeleló
táplálkozás, a test Valódi tápanyagokkal való feltöltése é§ a

való iktatása i§, melt egyedülálló, tumoíképzódést gátló
anyagot taltalmaz és aZ im-

munrendszert erósíti" - magyarázza a szakember.
AZ egyénre szabott makro-

biotikus elvek szerinti étkezéstöbbek között

csökkentett cu-

koItaItalmának köszönhetóen
visszafo8]'a a túlZott inZulinkiáramlást, nöVeli a pIo8eszteron- é§ csökkenti az ösztlogén-

szintet,

L-l'ill

