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|| Lotte Balle Lunen er både uddannet sygeplejerske, sundhedsplejerske og akupunktør. Hun har sin egen klinik på Vestergade i Silkeborg, hvor hun blandt andet hjælper barnløse med at blive gravide via
nålene, der blandt andet kan styrke livmoderen og give de mest optimale forhold for en graviditet. Hun har dog også fokus på meditation og ro, da de barnløse typisk er meget stressede over ikke at få
deres drøm til at lykkes.

Gravid med hjælp fra nåle
Lotte Balle Lunen fra
Silkeborg har fokus på at
hjælpe barnløse kvinder
med at blive gravide. Det
sker med akupunktur, og
hendes erfaring viser, at
mange bliver gravide inden
for de første par måneder
af behandlingen

le kan ventetiden og bekymringerne for, om det
overhovedet lykkes være så altoverskyggende,
at det kan være svært at fungere samtidig med,
at man skal besøge fertilitetsklinikker, tage hormoner og være væk fra sit arbejde uden måske
at kunne forklare hvorfor.
En af dem, der har specialiseret sig i at hjælpe
disse kvinder og deres partnere er Lotte Balle Lunen fra Silkeborg. Hun driver sin egen akupunkturklinik på Vestergade og er samtidig uddannet
som sygeplejerske og sundhedsplejerske. Lotte
Balle Lunen er overbevist om, at nålene kan være
et godt redskab til at få en graviditet til at lykkes
samtidig med, at kvinderne eksempelvis også er
i behandling på en fertilitetsklinik.

Nåle styrker livmoderen
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BARNLØSE At blive gravid er ikke lige let for
alle.
Faktisk har 20 procent af alle par problemer
med det på den ene eller anden måde. Og for nog-

- Det er der også flere undersøgelser, der viser.
Man kan faktisk øge chancen væsentligt, når behandlingen på en fertilitetsklinik suppleres med
akupunktur. Nålene er nemlig blandt andet med
til at styrke livmoderen, øge dens blodcirkulation
og forbedrer slimhinden ved at gøre den tykkere.
Man kan sige, at akupunkturen gør forholdene
for en graviditet mere optimale, siger Lotte Balle
Lunen og fortsætter:
- Og jeg kan rigtig godt lide, når vi tør bruge
den bedste viden fra vor vestlige medicin sammen med den kinesiske medicin og lader dem
supplerer hinanden. Derfor er jeg også meget
glad for, at jeg kan bruge min faglighed som

sygeplejerske og kombinere den med akupunktur, siger hun.
Flere af de kvinder, der kommer for at få akupunktur hos Lotte Balle Lunen har da også netop
valgt hende, fordi hun kan lidt af hvert og har
en faglighed som sygeplejerske, forklarer hun.
Og den første konsultation tager ofte halvanden
time, hvor kvindens menstrurationscyklus, kost
og livsførelse gennemgåes minutiøst.
- Der kan være rigtig mange grunde til, at det
kan være svært at blive gravid. Både de helt
uforklarlige årsager, men også hormonforstyrrelser eller alderen kan være en væsentlig faktor. Samtidig gør jeg meget ud af, at kvinderne
også kommer til at være trygge og slappe af,
for mange er meget stressede omkring et forløb,
hvor en graviditet ikke er lykkes endnu, siger
Lotte Balle Lunen.

ønsker sig noget så inderligt, siger hun.
Lotte Balle Lunen oplever, at en stor del af
de barnløse kvinder bliver gravide inden for de
første par måneder, hvor de kommer hos hende.
Nogle i forbindelse med, at de også går i fertilitetsbehandling, men der er også flere, som
klarer det selv derhjemme uden anden hjælp end
nålenen i ugens løb.

Afspænding og meditation
Noget af det, som hun bruger nålene til er at
få menstrurationscyklussen helt på plads, da
mange af kvinderne har en stor uregelmæssighed i deres ægløsning og cyklus.
- Der er nok ikke mange steder, man går så
meget op i menstruration som hernede hos mig.
Men det er meget, meget vigtigt at vide en masse
om den, så jeg kan ramme rigtigt med nålene. Jeg
arbejder også med afspænding og meditation, da
det hjælper kvinderne at slappe af, finde ro og
trække vejret rigtigt i den her proces, hvor man

|| Hver gang en kvinde, der har været i
behandling hos Lotte Balle Lunen, er blevet
gravid, så lægger Lotte Balle Lunen en bold i sin
krukke, så hun bliver mindet om, at akupunktur
kan hjælpe. Det er dog nok ikke alle, der husker
at melde tilbage, men de seneste år er der
kommet 72 bolde i krukken.
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AKUPUNKTUR
OG BARNLØSHED
Ifølge svenske, tyske og en dansk undersøgelse er der en øgning fra 26,3
procent til 42,5 procent i antallet af
registrerede graviditeter, når IVF-behandling (reagensglas-befrugtning)
suppleres med akupunktur
Akupunkturen skulle have den effekt,
at den blandt andet forøger blodcirkulationen i livmoderen og forbedrer
slimhinden. Dette kan ses ved en
scanning
Den er også med til at integrere
udefrakommende hormoner med
egne hormoner og mindske bivirkninger som eksempelvis hovedpine og
utilpashed
Akupunktur skulle også kunne
afspænde livmoderen, afbalancere
kroppen, forbedre sædkvaliteten,
styrke immunforsvaret og mindske
risikoen for abort
Akupunktør Lotte Balle Lunen forklarer dog, at akupunkturens begrænsning går, hvor kroppens begrænsning
er. Akupunkturens rolle er at stimulere, hvis det kniber, mens kroppen
skal gøre arbejdet

LOTTE BALLE LUNEN
Uddannet sygeplejerske, sundhedsplejerske og TCM Akupunktør (RABmedlem)
Har taget et to-årigt meditations- og
selvudviklingskursus
Indehaver af sin egen akupunkturklinik på Vestergade i Silkeborg. Her
hjælper Lotte Balle Lunen blandt
andet barnløse kvinder

- Når en kvinde er blevet gravid, så lægger jeg
altid en farvet bold i en skål hernede på klinikken for at minde mig selv om, at mit arbejde
virker.
- De senere år har jeg puttet 72 bolde i, og det
er jo kun dem, der har husket at vende tilbage
til mig med de gode nyheder. Det er ikke sikkert,
at jeg er førsteprioritet hos alle, når det endelig
lykkes, siger Lotte Balle Lunen og fortsætter:
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Akupunktur hjalp Ester
og Emil til verden
Helene Firouzian fik for 4,5
år siden Emil, mens Zara
Bjørnholt har født Ester
for godt to måneder siden.
Begge kvinder har fået
akupunktur hos Lotte Balle
Lunen, da de ikke kunne
blive gravide
AF SANNE HELENE HØJBJERG
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BØRN Miraklet er sket. Helene Firouzian og
Zara Bjørnholt er begge blevet mødre til hvert
deres barn. Noget som de i flere år har længtes
efter og forsøgt på sammen med deres partnere,
men uden held. Det fik dem uafhængigt af hinanden til at søge hjælp hos akupunktør Lotte
Balle Lunen på Vestergade, der har specialiseret
sig i at hjælpe barnløse med at få deres inderligste ønske opfyldt. Her er nålene nøgleordet.
Og da vi mødes har 28-årige Zara Bjørnholt
taget sin godt to måneder gamle datter, Ester,
med ned til akupunkturklinikken, så Lotte Balle
Lunen selv kan få hilst på hende, mens vi snakker om vejen til at få en graviditet til at lykkes.
- Vi havde prøvet at blive gravide i et godt
stykke tid, og vi var også begyndt i fertilitetsbehandling uden nogen effekt. Og det var derfor,
at jeg helt tilfældigt faldt over, at Lotte måske
kunne hjælpe os. Vi ville så gerne have drømmen til at lykkes snart, siger Zara Bjørnholt og
fortsætter:

Pause fra behandling
- Efter jeg stoppede med p-piller, så fik jeg voldsomt ondt i maven, når jeg skulle have min menstruration, der også var uregelmæssig. Nogle
gange besvimede jeg endda også, og det var
meget ubehageligt. Da jeg kom ned til Lotte, så
følte jeg virkelig, at jeg blev lyttet til. Hun ville
vide alle detaljer om menstrurationen og satte
alt ind på at hjælpe mig af med smerterne og
med at blive gravid, siger hun.
Mens Zara Bjørnholt fik akupunktur hos
Lotte Balle Lunen, valgte hun og partneren at

tage en pause fra fertilitetsbehandlingen, da det
sled på kroppen. De havde brug for lidt ro i et
par måneder var planen.
- Efter blot nogle måneder, så var der helt
styr på menstruationen, og smerterne var væk.
Det var fuldstændig fantastisk. Samtidig hjalp
Lotte mig også med en masse afslapning og
meditation, så jeg bedre kunne slappe af og
trække vejret. Det har jeg også brugt siden og
til fødslen, siger Zara Bjørnholt.
Og efter et par måneder med akupunkturbehandlingen skete miraklet også:
- Jeg blev gravid! Og tænk sig at det bare skete
helt naturligt uden behandling udover nålene.
Det var så dejligt, og jeg er overbevist om, at det
er Lottes skyld, at det lykkedes for os lige dér
og uden nogen anden hjælp. Med det samme fik
jeg en voldsom kvalme, men vidste heldigvis,
hvor jeg kunne finde en god hjælp, siger Zara
BJørnholt.

Kost og motion
Også Helene Firouzian har kun godt at sige om
den behandling, hun har fået hos Lotte Balle
Lunen og om, hvordan akupunktur kan hjælpe
kroppen. Det fik hun nemlig Emil, der nu er
4,5 år, ved.
- Jeg var jo 37, da jeg blev gravid, og vi var
også i gang med fertilitetsbehandling. Uden
held. Og da jeg googlede lidt rundt, faldt jeg
tilfældigvis over Lotte. At hun selv er sygeplejerske som mig, var også med til at gøre, at jeg
valgte hende, for det følte jeg mig meget tryg
ved, siger Helene Firouzian
Og som med de andre kvinder, der kommer
i akupunkturklinikken, så fik også Helene Firouzian gennemgået sin kost, motionsvaner og
menstruration grundigt ved første konsultation.
- Det var måske lidt grænseoverskridende at
skulle tale om dens konsistens, farve og udseende, men jeg forstod hurtigt, at det var vigtigt
for Lotte, så hun kunne vide, hvordan nålene
skulle placeres. Hun var også utrolig god til
at skabe en ro omkring mit ønske, og jeg følte
hendes optimisme omkring, at det her projekt,
det skulle nok lykkes, siger Helene Firouzian
Og det gjorde det for efter noget tid, så stod
også Helene Firouzian med en positiv test.
- Med den fuldkomne lykke kom også den
ængstelse for at miste, og jeg blev ved med
at komme i klinikken et godt stykke tid for at

slappe af og finde ro. Det blev et slags tiltrængt
helle for mig i en travl hverdag. Og så også for
at få hjælp til min kvalme, siger hun.
Både Helene Firouzian og Zara Bjørnholt er
enige om, at hvis de får brug for hjælp i deres
liv, så vil de altid opsøge akupunktur og allerhelst Lotte Balle Lunen som noget af det første.
Helene Firouzian har allerede været der med en
nøddeallergi, og Zara Bjørnholt har også tænkt
sig at komme igen, når Ester en dag forhåbentligt skal være storesøster.

Med den fuldkomne
lykke kom også den
ængstelse for at miste,
og jeg blev ved med at
komme i klinikken et
godt stykke tid for at
slappe af og finde ro
HELENE FIROUZIAN

|| 41-årige Helene Firouzian er overbevist om,
at det var nålene, der gjorde, at hun endelig
blev gravid. I dag har hun sønnen Emil på 4,5 år
og ved, at der altid er god hjælp at hente ved
akupunktur. Det har hun også senere brugt
mod sin nøddeallergi.

Lykkes ikke for alle
- Men nogle af dem begynder så at komme for at
få hjælp til deres graviditetskvalme eller gener
senere i graviditeten. Andre hører jeg ikke fra,
før de måske står herude foran mit vindue med
deres barn for at vise det stolt frem. Det gør
mig altid så glad.
- Faktisk har jeg i sin tid drømt om at blive
jordemoder, men det her er bedre. Det er så fantastisk at hjælpe de her kvinder med at få de
børn, de så højt ønsker sig, siger hun.
Lotte Balle Lunen er dog også godt klar over,
at det ikke lykkes for alle. Heller ikke selvom der
bliver sat mange nåle i over længere tid.
- Det er jo selvfølgelig meget trist, men jeg gør,
hvad jeg kan. Nålenen kan dog kun stimulere
kroppen til at yde det, den skal. Akupunkturens
begrænsning er der, hvor kroppens begrænsning går, siger Lotte Balle Lunen.
Lotte Balle Lunen har været uddannet akupunktør siden 2004.

|| Zara Bjørnholt fra Silkeborg blev mor til
Ester for et par måneder siden. Efter hun fik
akupunktur hos Lotte Balle Lunen så lykkedes
det nemlig endelig at blive gravid - endda mens
hun holdt pause fra fertilitetsbehandlingen.

