
Du er ikke alene!

Når fertilitet er en udfordring

Selvom det at bevare håbet kan være svært,  
er der stadig grund til at gøre noget godt  

for krop og sind. 

Oplev den naturlige ro og balance som et forløb 
med akupunktur, fagprofessionel vejledning 

samt muligheden for at kunne dele bekymringer  
og tanker med ligesindede, kan give dig. 

Om mig
Min passion for akupunkturen opstod for flere 
år siden, da jeg selv modtog behandling for 
barnløshed. Her mærkede jeg virkningen på 
både krop og sind. Jeg har ikke et øjeblik for-
trudt den rejse det dagligt er at give sig hen til 
den traditionelle kinesiske behandlingsform. 
Jeg bliver fortsat overrasket over den energi 
vores krop rummer samt potientialet, når blot 
der er balance i energierne. 

Jeg har tidligere arbejdet som sygeplejerske 
i 12 år, blandt andet på skadestuen/mod-
tagelsen og hos en praktiserende læge som 
konsultationssygeplejerske. I 2010 valgte jeg 
at hellige mig akupunkturen i min klinik og jeg 
sætter en ære i, at hver enkel klient føler sig 
tryg og unik, da det er, hvad vi alle er!

Jeg ser frem til at møde dig.

Sygeplejerske og Akupuntør

Klinik Naturligvis
Gårdrækken 23, Valløby, 
4600 Køge
Tlf:  6077 0052
Mail: line@aku.nu
web: aku.nu

Når du mærker ubalance, opgivenhed og mod-
løshed, men tænker, at det nok bare er sådan 
at vente på graviditet, så er det måske nu, du 
er klar til den positive forandring akupunktur 
kan skabe i din krop og i dit sind. 

Kom med i et forløb bestående af en individuel 
session med mig kombineret med mødet med 
4-7 andre kvinder i lignende fertilitetsudfor-
dringer. 

Jeg starter løbende nye hold op, og du er me-
get velkommen til at kontakte mig for at høre 
nærmere. 

Line Jensen

Klinik Naturligvis

” En rejse på 1000 mil 
begynder med 1 skridt ”

- Laozi



Fertilitetsgrupper 
Jeg har løbende opstart af mindre fertilitets-
grupper for kvinder, der oplever udfordringer, 
frustrationer og følelsen af at være alene eller 
der gentagne gange har oplevet abort.

Kom med i en gruppe med ører, der oprigtigt 
lytter og tør rumme og som ønsker at forstå. 

Ring gerne med spørgsmål og få en uforpligtende 
samtale 6077 0052 eller skriv en sms  
- så ringer jeg tilbage til dig. 

Læs mere på aku.nu under fertilitet.

Forløb på 6 møder
Vi starter med en individuel journaloptagelse og 
liggende akupunkturbehandling, præcist tilpas-
set og tilrettelagt efter dig og din krops behov. 

De efterfølgende fem møder, som afholdes med 
en uges mellemrum, er i en gruppe med 4-7 
kvinder, der også oplever fertilitetsudfordrin-
ger og de frustrationer, der følger med. 

Møderne afholdes i rolige, behagelige omgi-
velser på min gård i Vallø. Hvert møde starter 
med en times afslappende NADA øreakupunk-
tur og derefter en time med samtaler i gruppen 
om, hvad der fylder hos jer - eksempelvis 
svære følelser, håb og om, hvad det betyder for 
dig, når alle andre bliver gravide. 

Hver gang vil der være et overordnet emne 
suppleret med punkter til selvtryk, medita-
tionsøvelser og kostsnak m.m., som du kan 
afprøve hjemme for at skabe balance i krop og 
sind i en svær og udfordrende tid.

Grupperne opstartes løbende fra 4 tilmeldte.

Individuelle behandlinger
Jeg giver dagligt akupunktur til en lang række 
lidelser - blandt andet:

• Graviditetsgener
• Astma og allergi
• Angst og stress
• Sportsskader
• Tennisalbue
• Søvnløshed

Døjer du med andre gener, er du velkommen til 
at kontakte mig og høre nærmere. 

 

• Nedsat sædkvalitet
• Gigt og inflammation
• Vægttab og rygestop
• Stofskifteproblemer
• Forhøjet blodtryk
• Gener ifm. kræftforløb


