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Ezt a mozgásformát
a gyermek utánivágy hívta
életre. Van egy hosszú,
tudományos neve, röviden
csa k Arwen-tornának nevezik
a tündelányról, aki anya
szeretett,v
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Ez egy gyó9yszermentes, természetes gyógymód
a női egészség, a termékenység helyreállításóért.
Mert anyának lenni és csalódot alapítani orvosi
kezeléses kálvária nélkül is lehet: természetesen,
a nóiséget és az anyaságot is megélve - vallja
Németh Tünde gyógylornász, mozgástanár, az
Arwen-módszer kidol gozója,
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NEMETH TUNDE
GYÓGYTORNÁSZ
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Kellemes, lassú zenére végezzük a jól felépíiett,
tóncos gyakorlatokat. A könnyednek tűnő, nyújtásokra
alapozott mozdulatok azonban komoly koncentrációt és
óllóképességet igényelnek. Olyan izmokat dolgoztatnak
meg, amelyeket mós módszerrel nem Iehet elérni. Tünde
a saját testének jelzéseire figyelve dolgozta ki az Arwenmozgásterápiát, amely ötvözi a hatha jóga, a tajcsi,
a csikung, az Alexander- és a Graham-technika elemeit.
- Nekem voltak termékenységi problémáim, az
első gyerek után nem sikerült a második, Nyolc év
orvosi kezelés után egyre rosszabbul éreztem magam.
Policisztás ovárium szindrómám (PCOS) volt, és egy
petevezetékem. Azt mondták, nem lehet több gyerekem,
de vógytam rő,ezérl kezdtem el kidolgozni ezt
a mozgásterópiát és alkalmazni a női bajokra jó hatású
makrobiotikus diétát. Ez a mozgósierápia helyreállítja
a hormoniermelődést, rendbe teszi az alhasat.
Megszületett a második és a harmadik gyerekem,
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közben tanítani kezdtem a módszert, amely természetes
segíti a női egészség, a termékenység
helyreállítását. Vannak egyéni órák, intenzív és
csoportos tornák. Nagy az érdeklődés, az ország minden
részéből megkeresnek, Győrből, Sopronból, Pécsről is
följárnak. Ma már vannak orvosok, nőgyógyószok, akik
ajánljók betegeiknek ezt a terápiát. Az érdeklődésnek
köszönhetően az Arwen Torna Közhasznú Alapítványnál

eszközökkel

megkezdjük a trénerek képzésétis.

TERFMTŐ ENERGlA

- Atermékenységegy

olyan bennünk, nókben lévő
genetikai kód, egyben bioenergia, amely életet teremt,
harmóniát ad, és ezt természetesen is meg lehet élni
ebben a férfias világban - állítja Németh Tünde.
Az Arwen-terápia a meddóségi problémák, pé|dóul
PCOS, endometriózis, mióma, preklimax, magas
FSH -szint, elhízás, petevezeték-elzáródás kezelésében
bizonyult hatásosnak. Tünde 2OO5 szeptembere óta
csoportos keretek között oktatja ezt a szemléletében és
módszertanában egyedü|álló, Ievédett terápiát.
- Az Arwen-torna önmagában is hatásos, és kiegészítő
módszerként is javasolt, A torna mellett egyéni
konzultáción beszéljük meg a mozgásprogramot és az
egyéb szüksé9es és lényeges életmódbeli változásokat
- foglalja össze Tünde a terópia lényegét, amely
kiegészítheti a reprodukciós kezeléseket.

segíthet?

. Az Arwen-torna oldja
a

feszültséget és

a stresszt.

c Csökkenti

a testsúlyt.
e He|yreállítja az ízületek
mozgékonysá9át.
e Erósíti az
immunrendszert.
* csökkenti az alhasi
gyulladásokat.
e Megszünteti a
menstruációs görcsöket.
3 Segíti a fogamzást, az
egészséges terhességet.
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tavaly júliu§bán
és gyógyszerkezelést kaptam. Mivel nem vagyok
a gyógyszerszedés híve, természetes gyógymódot kerestem, í9y
találtam rá az Arwen-tornára és a makrobiotikus étrendre. Ma, amikor
ideérkeztem, nagyon fájt a hasam, de torna közben elmúlt. Óra előtt
szoktunk beszélgetni a lányokkal. Sokat számít, hogy mé9értik azokat
a folyamatokat, amelyeken keresztülmegyek. Gél a baba, majd két év
múlva, előtte magamat szeretném rendbe hozni.
p NlKl:

- Harmadik stádiumú endometriózissal

megműtöttek,
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- A betegséget évekkel ezelótt egy nagy dózisú antibiotikum-

kúra aktiválta, alma nagysá9ú csokoládéciszta képzódött az egyik
petefészkemen. Négyszer-ötször műtöttek, már nem is számolom.
Közben volt egy vakbélmútétemis, különféle hasi gyulladások,
összenövések bonyolítják a helyzetet. Bár a hormonszintek sem voltak
rendben, mégis sikerült teherbe esnem, de hat-héthetesen elvetéltem.
Mióta tornára járok, és betartom a makrobiotikus étrendet, elmúltak
a fájdalmak, és javultak a hormonértékeim.Készülök a lombikra. Mivel
csak egy petefészkem van, minden második hónapban van esélyem
peteérésre, ezért elé9 nehéz megoldani.
>
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- Több

mint két éve próbálkozunk

a családalapítással. Endometriózis miatt tavaly laparoszkópiát
végeztek, a mútétután szeptemberben kezdtem az Arwen-tornát és
a makrobiotikus étrendet. Január 7-én már tudtam, hogyjön a babá.

EVES, HÁRoM EVE DERÜLT Kl, HoGY ÉNDoMETRlÓzls
NEH§ZíTI, HoGY TEHERBF E§§EN: - Volt három mútétem, már közben
elkezdtem a tornát és a diétát. Á második és a harmadik laparoszkópos
mútétközött volt egy sikertelen lombik, utána azt mondták, egy
százalék esélyem van. Most az újabb lombikra készültünk, amikor
kiderült kilenchetes terhes vagyok. A tornát imádom, formában tart, és
olyan emberekkel találkozom, akik tudják, értik, mit érzek, mit élékát,
mert ugyanazok a gondjaink. Örülünk egymás sikerének.
> KAT| 31

EORi Mlr.lDÖ§szE 26 Éves, ÉsAz oRVo§A §§M GoNDoLTA, HoGY
PETEFÉ§ZEKcl§ZTÁJA L§HET, ezért amikor arra panaszkodott, hogy
fáj az oldala, antibiotikumot írt fel neki. Már három centis volt
a csokoládéciszta, amikor sürgósen megmútötték. A cisztát leszívták,
de ezzel a probléma nem oldódott meg. - Hallottam az Arwen-tornáról,
és amikor Tünde elmondta, hogyan egészítiki a mozgásterápiát
a makrobiotikus étrend, ú9y éreztem, ebben tudok bízni, A diétát
megnehezítette, hogy lisztérzékenyvagyok, ezért Tünde gluténmentes
étrendet állított össze. Elkezdtem á tornát, betartom a diétát, és fél év
alatt két centivel kisebb lett a cisztám. Kiegyensúlyozottabb lettem,
elmúltak a menses elótti sírógörcsök, az érzelmi hullámzások, már
>

ToVÁBBl lNFoRMÁclÓK:
WWW.arwentorna.hu, www.macrobioticum.hu,

Kolimár Éva
www.hazipatika.com

