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Tehnica Wurn 

 Tehnica Wurn este un tratament de masaj, care ajută la creşterea fertilităţii. 
Scade, de asemenea, disconfortul la femeile care au dureri în timpul actului sexual.                             
 Aceasta tehnica a fost descoperita de Larry si Belinda Wurn. Larry Wurn este 
un terapeut licentiat în masaj. Belinda Wurn este un terapeut fizic. Ei au o clinica din 
Gainsville, Florida numita “Clear Passages”. Larry Wurn a dezvoltat initial aceasta 
tehnica, dupa ce sotia sa, Belinda a avut mai multe operatii si radiatii pelvine. La acea 
vreme, ea se confrunta cu dureri din cauza procedurilor. Cuplul a lucrat împreuna 
mai târziu pentru a perfectiona tehnica înainte de a o folosi pe pacientii lor. Aceastã 
tehnica de masaj se adreseaza aderentei tesutului în regiunea pelvina. Traumatisme, 
cum ar fi un prejudiciu sau o interventie chirurgicala poate fi cauza acestor aderente. 
Aceste aderente ale tesutului vor ramâne mult timp dupa ce initial s-a vindecat 
problema.  Odata ce aderentele apar, acestea se pot prezenta ca:                                                           
- dureri de spate, sold sau gât                                                                                                    

- dureri de cap la baza sau partea de sus a craniului sau la tâmple                                          
- durere pelvina                                                                                                              

  - menstruatii dureroase                                                                                                                                    

- dureri în timpul actului sexual                                                                                       

  - constipatie                                                                                                                                                        

- digestie slaba                                                                                                                                                     

- infertilitate                                                                                                      

Terapeutul foloseste mâinile un timp în zonele strânse în ţesuturile corpului 
conjunctiv până eliberează tensiunea. Potrivit terapiei Wurn, această versiune de 
tensiune sugerează o cădere nervoasă, care a aderat structurii. Eliberarea permite 
acestor structuri să se mişte mai liber, în general cu durerea scăzută. "Rezultatul este 
o mobilitate mai bună a ţesuturilor moi, în care pacientul observă că durerea a scăzut 
şi funcţia a crescut". Acest tratament nu este recomandat femeilor cu o infecţie activă, 
cancer, hemofilie, HIV sau celor ale căror trompe uterine au fost închise chirurgical şi 
niciodată redeschise. Nu este, de asemenea, recomandat pentru infertilitatea 
masculină.  

 Primele rezultate                                                                                                                
 El observă că rezultatele iniţiale au fost foarte promiţătoare, datorită efectuării 
studiilor clinice pe site-urile specifice efectului masajului privind inversarea 
infertilităţii:                                                                             

 - deschiderea trompelor uterine blocate;                                                                                                        
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- a crescut funcţia sexuală;                                                                                                            

- a scăzut durerea menstruală şi sexuală                                                                       

   - au scăzut nivelurile de FSH                                                                                            

- a crescut numărul sarcinilor şi rata natalităţii cu terapie administrată înainte de 
transferul FIV.                                                                                                                            
 "Am efectuat două studii înainte să începem o investigaţie ştiinţifică mai 
intensă. În aceste studii, 50 % din femeile infertile au avut sarcini la termen şi un 
supliment de 25 % au avut cel puţin o trompă uterină după tratament”.                                                 
 Terapia Wurn spune că acest tratament nechirurgical a îmbunătăţit 
capacităţile de reproducere la 75 % dintre femei, fără medicamente sau intervenţii 
chirurgicale. "Studiile ulterioare cu mai mulţi pacienţi confirmă aceste rezultate", 
adaugă el. "Aceste rate sunt comparate cu multe tehnici medicale, dar la un cost mai 
scăzut şi fără riscuri de intervenţii chirurgicale sau medicamente."  
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