
 

Tanja på 37 år:  
 

Kranio-Sakral Terapi har fået hende tilbage i job efter sygemelding med stress 

 

Tanja på 37 år, der har været sygemeldt med stress, har været i et 6-ugers behandlingsforløb med 

Kranio-Sakral Terapi hos mig. Hun har sagt ja til at dele sin historie og fortælle om, hvordan 

behandlingen har fået hendes stress under kontrol og givet hende lyst og mod til at vende tilbage til 

sit arbejde. Du kan læse om Tanjas historie og behandlingsforløb her.  

 

Tanjas historie inden behandlingsforløbet  

 

”Jeg er sygemeldt med stress hvilket udmønter sig i fysiske smerter i kroppen – særligt i 

maveregionen. Derudover har jeg nogle rygproblemer, som jeg frygter, bliver forværret over de 

næste seks måneder, da jeg er gravid. Jeg har læst og hørt mange gode ting om Kranio-Sakral 

Terapi, og er overbevist om, at det vil kunne hjælpe på mange af mine skavanker”.  

 

Kranio-Sakral Terapi har forbedret både nattesøvn og velvære i kroppen  

 

Allerede efter første behandling mærker Tanja en klar forbedring. Hun sover bedre om natten og 

kan igen begynde at mærke ro og velvære i kroppen:  

 

”Efter første behandling blev min nattesøvn betydeligt forbedret. Jeg har haft en dybere og mere 

roligere søvn og vågner mere veludhvilet op. Jeg plejer at være træt når jeg vågner, da jeg vågner 

mindst en gang i timen i løbet af natten. På grund af min tilstand af stress har jeg i lang tid ikke 

kunnet mærke ro i min krop, da stresshormonerne havde fået overtaget.  

 

I løbet af de sidste to uger har jeg i længere perioder mærket ro og velvære i kroppen, som jeg i lang 

tid har savnet. Jeg oplever det som om behandlingen har dæmpet stresshormonerne og gjort plads til 

de mere behagelige af slagsen”. 

 

Efter anden behandling med Kranio-Sakral Terapi føler Tanja sig fyldt med indre styrke og en 

følelse af lethed, som hun i lang tid ikke har haft:  

 

”Jeg kørte hjem med en lethed i kroppen og en følelse af at kunne se lyset for enden af tunnelen – 

en følelse af indre styrke som i en meget lang periode har været overdøvet af stress og uro”. 



 

Hvordan går det med Tanja efter behandlingsforløbet?  

 

Efter tredje behandling fortæller Tanja, at det går rigtig godt. Hendes stress er kommet under 

kontrol, og hun har fået ro i krop og sind. Tanja er næsten tilbage på fuldtid igen i sit job efter flere 

måneders sygemelding. Efter behandlingen forventede hun at være tilbage på jobbet i løbet af to 

uger.  

 

Kranio-Sakral Terapi har gjort en stor forskel for Tanja og hendes stress. Hun er meget glad og 

følger op på behandlinger det næste års tid for at komme helt ovenpå, så bivirkningerne fra hendes 

langvarige stress helt forsvinder ud af kroppen.  

 

Hun siger selv: ”Jeg er utroligt positivt overrasket over, hvad en så blid behandling kan gøre for 

noget, der har fyldt på så negativ en måde”.  

 
 


