
Sådan behandler jeg:
AKUPUNKTUR

Liv & Sjæl har spurgt akupunktør Rikke Godthjælp, hvordan hun 

behandler i vores nye serie ”SÅDAN BEHANDLER JEG”, hvor vi 

i hvert nummer vil interviewe en ny behandler i Danmark.

Og vi er meget glade for at kunne starte med Rikke Godthjælp, 

som er akupunktør med base i klinikken i København. Udover 

akupunktur tilbyder hun også auriculoterapi og posturologi. Hun 

afholder desuden kurser og foredrag. 

Hvad går din behandling ud på? 
Akupunktur er en gammel kinesisk medicin, den er en del af 
det såkaldte TCM (Traditional Chinese Medicin), der er en 
fem-delt opfattelse af verden, hvor det handler om energi og 
om den måde, som vi lever på. De fem dele er: akupunktur, 
urter, qi gong, kost og boligindretning. Fem dele, som alle skal 
være i balance, hvis vi – både i sjælen og i kroppen – skal have 
det godt med os selv og vores omverden.

Akupunktur handler derfor om at balancere systemet, så 
kroppen kan helbrede sig selv. For at opnå dette benytter man 
i akupunktur nåle, som behandleren sætter i bestemte punkter, 
hvor nålene lukker op for energien eller trækker energien 
rundt i kroppen. Hele kroppens energisystem er nemlig som 
infrastrukturen i en by eller et land. For at vi skal have det 
godt og være sunde, raske og stærke, skal vores infrastruktur 
kunne transportere energi frit rundt, så maden kan ernære 
vores celler, immunforsvaret kan forsvare os, nerverne kan 
sende information om behag eller ubehag osv.

Jeg benytter så akupunktur i kombination med auriculote-
rapi og auriculomedicin, som er en vestlig teknik, der benytter 
ørets reflekszoner. Hele kroppen er nemlig reflekteret i øret, 
som er et effektivt mikrosystem, hvor vi let og hurtigt kan 
hjælpe kroppen til at rette op de steder, hvor det ikke funge-
rer optimalt. Når vi sætter nåle i ørene, er det som at fortælle 
kroppen, ”at lige her i det her område er der noget, der ikke 
spiller, som det skal”. Øret er med andre ord et oversigtskort 
over hele kroppen, og ved at sætte nåle der kan vi afhjælpe 
problemer i hele kroppen og sørge for, at energierne kan flyde 
frit og godt alle steder.

Men jeg bruger også posturologi, som er en anden effektiv 
måde at rette kroppens skævheder på, da det letter både fysisk, 
funktionelt og psykisk. Posturologien benytter øreakupunk-
turen som redskab – men også indlægssåler, der ved sensorisk 
tryk under fødderne kalder på hjernens opmærksomhed og 
hjælper den til at rette op på ubalancerne.

.

Hvilke dårligdomme 
virker behandlingen på?
Der er i grunden ikke noget, som ikke kan behandles med 
akupunktur. Men omvendt står ingen behandlingsform stærkt 
alene. Akupunktur er jo også en del af de fem retninger, og det 
er vigtigt at huske, at patienten skal være med i processen, 
hvis der skal ske en bedring. 

Her kommer spørgsmålet så “skal man tro på det, for at det 
virker”. Men nej, det er ikke det, jeg mener. Tværtimod handler 
det om at spise sundt og tage vare på sig selv – men også om 
at erkende, at man nogle gange skal ændre sin hverdag, for at 
energien kommer på rette spor igen. 

Men jeg behandler meget smerter i led og muskler, psykiske 
ubalancer som stress, depression, angst og bekymringer. Fer-
tilitet og andre hormonelle ubalancer som hedeture, men-
struationssmerter m.m. Fordøjelsesproblematikker, fødevare-
intolerancer og allergi er også på listen. Man bruger også 
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akupunkturen til afvænning af misbrug af både medicin, hårde 
stoffer, alkohol, sukker m.fl. samt som støtte ved kræftbehand-
ling. Autoimmune sygdomme som for eksempel sklerose, hud-
lidelser som akne, psoriasis, eksem m.m. 

Hvordan behandler du? 
Når man kommer første gang hos mig, sætter vi os ind i et 
behandlingslokale og tager en snak, mens jeg udfylder journa-
len. Jeg spørger ind til, hvad problemet er – og ud fra svaret 
kommer forskellige tillægsspørgsmål, så jeg kan finde ud af, 
hvor ubalancen kan ligge. 

For det centrale er den enkelte klient og den aktuelle tilstand. 
Derfor bruger jeg også ved hver behandling meget tid på at 
spørge ind. Det er heller ikke de samme nåle, der bruges hver 
gang – og de isættes heller ikke de samme steder. Punkterne 

vælges ud fra ubalancemønstret og den aktuelle tilstand – altså 
hvad sker der lige nu i dit liv. 

Men en ting er den fysiske behandling – noget andet er det 
psykiske. Det er nemlig mere end vigtigt, at kemien passer 
mellem behandler og klient. For det er kun dem, som vi føler 
tiltro til, at vi åbner os over for – og som kan hjælpe os. 

Når jeg har en klient, er det derfor essentielt, at vi er på 
bølgelængde med hinanden. At jeg lytter og skaber et trygt 
rum. 

Man siger også, at intentionen ligger i nålen, og med det 
mener man, at behandlerens (min) energi går ind i klientens 
og virker – men bedst, hvis klienten har tillid til, at jeg kan 
hjælpe. Det er også derfor, at det er vigtigt, at man vælger sin 
behandler – som man vælger sin læge. For det er med akupunk-
tur, som det er med traditionel lægevidenskab – det virker, men 
det virker bedst, når man er på bølgelænge med hinanden.

Almindelige danske 
kvinders erfaringer med akupunktur

Jeg lider af psoriasis – og især om vinteren, når det er koldt og 
tørt, er det slemt. Så slemt, at jeg indtil for to år siden brugte 
bunker af binyrebarkhormon-creme for at kunne holde det bare 
nogenlunde i ro. Men alle ved jo, at for meget binyrebarkhormon 
er skidt, så jeg havde det ikke godt med det, men hvad kunne 
jeg gøre? Jo, jeg kunne prøve akupunktur. Jeg har altid været 
en af dem, der har troet på, at naturen er den bedste til at hel-
brede os, så jeg prøvede – og det virkede. 

Jeg bruger godt nok stadig binyrebarkhormon-creme, men 
ikke nær så meget. Min psoriasis er også blevet mindre, så det 
virker rigtig godt. For jeg er nødt til at få nogle behandlinger hver 
vinter – men det er også i orden. Hellere bruge pengene på 
naturens egne energier end på kemi fra industrien.
Mette, 39 år

Da jeg kom i overgangsalderen, blev jeg hårdt ramt af hedeture 
og humørsvingninger – og intet hjalp. Ikke før jeg begyndte at 
gå til akupunktur. Jeg havde ellers aldrig troet på de der alter-
native behandlinger. Men en veninde rådede mig til at prøve, 
og først ville jeg ikke, da jeg mente, at det var penge ud ad 
vinduet. Men jeg skal da lige love for, at jeg blev klogere, da jeg 
endelig kom af sted. Akupunkturen virkede ikke fra den ene dag 
til den anden, men allerede efter første behandling fik jeg det 
bedre – og så gik det ellers rask fremad. I dag er jeg stadig 
meget glad for, at jeg gjorde det – og jeg vil klart anbefale 
akupunktur til alle.
Gitte, 60 år

Jeg gik ned med stress i foråret – og er først nu begyndt at 
arbejde igen, og det takket være akupunktur. For uden nålene 
– og den psykologiske behandling, der også ligger i at tale med 
min søde akupunktør, så havde jeg ikke været ovenpå igen nu. 
Men det er jeg, også selvom det er ved at blive mørkt igen, og 
jeg lider af vinterdepression. Men mon ikke jeg kan få bugt med 
den også? Jeg fortsætter i hvert fald hos min akupunktør vinte-
ren over.
Anja, 52 år

Jeg var bange for at gå til tandlæge – og gjorde det meget 
sjældent som ung, hvilket var dumt. For nu har jeg flere rodbe-
handlede og kronebelagte tænder, som jo er svagere end andre 
tænder. Men det ændrede sig, da jeg fik en ny tandlæge, som 
bruger akupunktur, når jeg skal have renset tænder og lignende. 
Det virker i den grad både beroligende og smertedæmpende 
på mig, når han sætter nålene i. Så for mig har akupunkturen 
taget tandlægeskrækken, så jeg nu kommer til tandlæge de 
faste to gange om året. 
Dorte, 46 år

EFTERLYSNING:

Hvem skal vi interviewe 

næste gang? Er du behand-

ler – eller kender du en 

behandler, som du synes, at 

vi skal tegne et portræt af i 

serien ”SÅDAN BEHAND-

LER JEG”? Så send os 

endelig en mail på redak-

tion@livogsjael.dk. 
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