Hanne deltog i skabelsen af
begge sine børnebørn
Da hverken datteren Lena eller
sønnen Martin
blev forældre, selv
om de brændende
ønskede sig børn,
forsynede deres
mor, Hanne Falslev
Olsen fra Vemmedrup ved Bjæverskov, dem med
små sukkerkugler,
der er homøopatisk medicin. De
indeholder stoffer,
som styrker både
mænds og kvinders hormoner, og
efter blot to måneder var der to børnebørn på vej. Og
endnu en er ved at
gøre klar til landing
■ Hanne Falslev Olsen føler
sig som lykkens gudinde. Eller
måske snarere som familiens
private frugtbarhedsgud, for når
der her hos hende og Jan i huset
i Vemmedrup ved Bjæverskov
suser to små børn rundt og sætter alt på den anden ende, er det
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Bedste blev
lykkens gudinde
ikke mindst hendes skyld, at de
i det hele taget findes.
– Jeg elsker børn, og da vores
egne var fra hånden, begyndte
jeg at glæde mig helt vildt til at
blive bedstemor. Men tiden gik
og gik, og der skete ingenting,
forklarer Hanne, som i de senere
år har taget en uddannelse til alternativ behandler med healing,
kostvejledning, samtaleterapi og
ikke mindst Bachs homøopatiske
blomstermedicin som behandlingsmuligheder.
– Først vidste jeg jo ikke noget
om hvor meget, de unge mennesker ønskede at få et barn, og om
de virkelig prøvede. Man skal
også være diskret og taktfuld
og ikke presse for meget på af
egoistiske grunde, men så kom
det frem lidt efter lidt, at der var
problemer begge steder. Lena og
hendes kæreste Henrik havde i to
et halvt år forsøgt at blive forældre, men Lena blev først gravid,
da jeg havde hjulpet frugtbarheden lidt på vej. Martin og hans
kone Sofie drømte også inderligt
om familieforøgelse, men fik heller ikke deres ønske opfyldt, før

jeg havde fundet mine magiske
sukkerkugler frem. Men så blev
jeg også både mormor og farmor
på 14 måneder, fortæller hun.
Sofie fortæller om sine trængsler for at blive gravid:
– Vi var fra starten, da vi mødtes for tre år siden, enige om, at vi
gerne ville have mindst to børn,
så jeg lagde p-pillerne væk. Da
der intet var sket efter et halvt år,
begyndte jeg at føre regnskab med
ægløsningen og de mest gunstige
tidspunkter at blive gravid på. Jeg
holdt øje med min temperatur,
men resultatet udeblev stadig, så
til sidst besluttede vi at lade os
grundigt undersøge. Det viste sig,
at Martins sædkvalitet var helt i
bund, og lægen på Rigshospitalet
sagde med rene ord: ”Du kan ikke
gøre nogen gravid!”
– Vi blev skrevet op til inseminering, men var meget kede af
det. Der var et halvt års ventetid,
og jeg var ikke glad for udsigten
til at skulle have mange hormoner, så vi begyndte at tænke
alternativt, mens lægens dom
– ”det er umuligt” – hele tiden
sad i baghovedet. Vi ville ikke

få børn, påstod sagkundskaben.
Men nu sparker nummer to ikke
desto mindre i min mave, fortæller Sofie glad.
– Foruden at vi seriøst overvejede fertilitetsklinik, besluttede
vi at forsøge med alternative
behandlinger som akupunktur,
zoneterapi og healing, men så
kom svigermor os i forkøbet.
Hun havde nogle bittesmå sukkerkugler og påstod, at de måske
kunne hjælpe både os og Lena og
Henrik med at få vores største
ønske opfyldt.

Miraklernes tid
– Både Martin og jeg tog to
gange tre sukkerkugler med en
måneds mellemrum, og den 11.
maj 2007, da vi fik den endelige
besked fra Rigshospitalet om, at
hans sæd var uduelig, blev jeg på
trods af al sandsynlighed gravid.
Mit skema fortalte, at jeg havde
ægløsning, og så skete det altså,
fortæller Sofie.
Hun og Martin skyndte sig at
få solgt lejligheden, blive gift og
købe hus, og Sofie afhændede
sin cafe for at blive hjemmegå-

– Jeg er dybt, dybt
taknemlig, siger Hanne, her
med sine små børnebørn,
solstrålerne Emil og Nicoline

ende, så barnet fik de bedst mulige forhold.
– I vores øjne var det jo et under, at vi ventede et barn. Meget, meget mere end at vinde den
store gevinst i Lotto og mindst:
lige så usandsynligt. Det blev til
Emil, som nu er et år gammel og
forsøger at gå de første vaklende
skridt alene. Lægen mente, det
var et mirakel og slog fast, at hvis
vi ville have flere børn, måtte vi
have hjælp af en fertilitetsklinik:
Mirakler sker ikke to gange i
samme familie.
Umuligt eller ej: Sofie er igen
gravid – denne gang helt efter naturmetoden – og Martin tror, at
sukkerkuglerne må have langtidseffekt, for de har ikke taget dem
siden forberedelsen til Emil. Når
den næste fødsel er vel overstået,
rejser de og børnene til Miami i

USA for mindst tre år. Sammen
med en gammel skolekammerat
har Martin oprettet netfirmaet
Trendsales, og det er meningen,
han skal skabe en afdeling af firmaet i USA.
I øvrigt var Martin særdeles
skeptisk med hensyn til sukkerkuglernes forventede virkning,
men han er blevet overbevist. For
som han siger: – To forsøg resulterede i to børn inden for kun et
par måneder, selv om vi havde
prøvet meget længe og oplevet en
række bristede forhåbninger.

Dobbelt lykke
Blot ti år gammel blev Hannes
datter Lena meget syg af tarmlidelsen Colitis Ulcerosa, som
rammer mange unge, uden at
man kan sige hvorfor. Hun blev
opereret flere gange og har således ingen tyktarm. Selv om hun
nu i dag 17 år senere er rask, var
der arvæv, som ifølge lægerne
fremover ville gøre det meget
svært for hende at blive gravid.
Lene og Henrik brugte ingen

Sådan virker
homøopati
Af Familie Journals sundheds- og velværeekspert
Kirsten Aarslev
Ordet homøopati er sammensat af to græske ord, homoios
og pathos, som betyder hhv.
”lignende” og ”lidelse”, og
henviser til homøopatiens
grundregel: Lige skal helbredes med lignende. Altså
det lægemiddel, som i store
doser fremkalder en sygdoms
symptomer hos raske, vil
i små doser helbrede den
samme sygdom, det være sig
fysisk eller følelsesmæssigt.
Populært sagt fungerer
homøopatisk medicin som
en opdragelse af kroppen
– glemte funktioner og balancer genopfriskes, så man
kommer til at fungere godt
igen.
Medicinen optages især
gennem slimhinderne i munden og skal derfor indtages
langsomt, enten via dråber
i vand, som nippes i små
slurke, eller via små tabletter, kugler, som opløses i
munden.
Det almindelige sundhedssystem herhjemme anerkender ikke homøopati, mens
homøopatiske behandlinger
er almindeligt accepterede i
bl.a. Tyskland og England.

Kassen med
blomstermedicin og næsten
mikroskopiske sukkerkugler har gjort
underværker for Martin
og Lene, som
også har fået
bl.a. healing af
deres mor

beskyttelse i to et halvt år, og de
dystre forudsigelser om en fremtid uden børn så ud til at holde
stik. Men ved familiemødet, hvor
også Lenas bror og svigerinde var
til stede, og hvor hendes mor tog
sit lille hjemmeapotek frem, fik
hun også nogle sukkerkugler.
– Jeg fortalte ikke Henrik, at
jeg tog dem, for jeg regnede faktisk bare med, at de i bedste fald
ville stabilisere min hormonbalance og gøre mine menstruationer mere regelmæssige. Jeg ville
rigtig gerne have et barn, men vi
havde ikke det store hastværk.
– Efter at have spist to gange
tre sukkerkugler havde jeg stadig
ikke fået menstruation og følte
mig lidt dårlig med kvalme og
træthed. Jeg overvejede det utrolige: Skulle jeg virkelig være på
vej til at blive mor? Den graviditetstest, jeg købte, viste sig helt
forbløffende at være positiv, så
jeg ringede til Henrik og bad
ham komme hurtigt hjem.
– Mit tonefald var nok lidt
specielt, så han troede, jeg havde

smadret bilen eller sådan noget.
I stedet fik han den gode nyhed,
at han skulle være far, og der var
jubel på alle fronter, fortæller
Lena, der er pædagogmedhjælper. Henrik er elektriker og mærker intet til krisen. Han arbejder
meget, men skal nok sørge for at
få tid til guldklumpen Nicoline,
som 15 måneder gammel er gået
på jagt efter bedsteforældrenes
fem katte.
Nicoline kom verden ved et
planlagt kejsersnit, fordi hendes
mors mange tidligere operationer ikke gjorde en naturlig fødsel
tilrådelig.
– Jeg må indrømme, at jeg
havde plaget de unge mennesker
om at give os børnebørn, for jeg
vidste jo ikke noget om Martins
problemer. Nu går jeg og praler
med, at jeg har deltaget i skabelsen af Nicoline og Emil, og jeg
er dybt, dybt taknemlig, stråler
Hanne Falslev Olsen.
■
PS Læs mere på
www.bach-terapeuten.dk
– Hanne Falsled Olsen kan
kontaktes på
hanne@bach-terapeuten.dk
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Sådan ser en lykkelig
familie ud: Fra venstre Henrik med Nicoline, sønnen Martin og Sofie med lille Emil, de
stolte bedsteforældre Jan og
Hanne samt datteren Lena
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