
Melinda története: 
 
„Kedves Tünde, 
Már akartam írni neked, csak vártam, hogy hátha megkapom a vérvizsgálat 
eredményét, hogy azt is megoszthassam veled. 
 
Az ultrahangon minden szuper, a baba megfelelő méretű és van szívhang. Vettek le 
vért, hogy megnézzenek több értéket is, majd holnap utána kérdezek, hogy azt 
esetleg megkaphatnám-e. 
... 
Nagyon nagy köszönettel és hálával tartozunk neked, nélküled nem sikerült volna 
eddig eljutnunk és ezt a babát is elvesztettük volna. Senki nem tudott úgy segíteni 
nekünk, ahogy azt te tetted.” 
 
 
 
"Kedves Tünde! 
ÖRÖMHÍR 
Örömmel szeretném bemutatni neked a mi kis ARWEN babánkat. Csatoltam egy 
fotót róla. Május 13-án látta meg a napvilágot makk egészségesen, tele életerővel. 
Ezt a kis csodát mind neked köszönhetjük, a támogatásod és javaslataid nélkül most 
nem tarthatnánk őt a karunkban. Nagyon büszke vagyok arra, hogy mindezt  
természetes úton vittük véghez, az ARWEN torna, az általad javasolt étkezés, illetve 
a folyamatos kontroll révén sikerült elkerülnöm egy mesterséges beültetést, ami 
valószínűleg a meglévő endometriózisom állapotán sokszorosan rontott volna. 
Mielőtt eljöttem hozzád már volt két vetélésem, a nőgyógyászok azt állították, hogy 
ez sokszor megtörténik, azonban én tudtam, hogy valamilyen más probléma van itt a 
háttérben.  
Voltam meddőségi klinikán, ahol nem sikerült kideríteniük mi a bajom, csak annyit 
közöltek velem, hogy természetesen már nem fogok valószínűleg teherbe esni, mert 
nincs rendes peteérésem, illetve a petefészkem  már a kimerülés szélén áll. 
Megcáfolva mindezt, másfél hónap diéta és torna után természetesen teherbe estem, 
persze ez a terhesség is úgy kezdődött mint a többi, vérezgetéssel. Miután pozitív 
lett a tesztem, te egyből elküldtél egy vérvizsgálatra, hogy kiderítsük, mi lehet a baj. 
Már az első vizsgálat után megtaláltad az okát a vérezgetésnek. Az előző két 
terhességemnél egyik orvosnak sem  jutott eszébe, hogy mi lehet az oka a 
vérezgetésnek. Végig te segítettél beállítani a megfelelő mennyiségű gyógyszert, 
amit a terhességem végéig folyamatosan korrigáltunk.  Olyan átfogó segítséget 
kaptam tőled, amit egyik orvostól vagy meddőségi központtól sem kaphattam meg. 
Mindig hálásak leszünk neked ezért." 
 


