
 

Louise 30 år 

Fra uro i kroppen og dårlig søvn – til ro og igen sove igennem en hel nat 

Louise er 30 år gammel og har været i et 8 ugers behandlingsforløb med Kranio-Sakral-Terapi. Da hun starter sover 

hun ikke en nat igennem og føler sig spændt op i kroppen. En uro har længe været forplantet i hendes krop og sind. 

 

Louises historie inden behandlingsforløbet 

Da Louise startede på Kranio-Sakral-Terapi led hun af uro, smerter og spænding i kroppen efter et psykisk ubehageligt 

forhold gennem mange år. Hendes symptomer grænsede sig til PDST-symptomer. Symptomerne havde stor 

indflydelse på Louises søvn og generel livsglæde. Udover den dårlige søvn var der spændinger, der kom igen og igen i 

hendes højre side af hoften. Hun følte hun fik smerter dybt inde i hofteskålen. Det gjorde, at Louise ikke var i stand til 

at løbe lange ture. 

 

Kranio-Sakral-Terapien gav gradvis resultater hos Louise 

Efter Louises 2. Kranio-Sakral-Terapi, følte Louise at hun sov meget bedre om natten og det tankemylder hun tidligere 

gik rundt med – nu næsten var forsvundet. Samtidig var følelsen af, at være på vagt og klar til flugt formindsket rigtig 

kraftigt. Hun følte ikke længere at kroppen var i kamp/flugt ”beredskab” og behandlingen gav hende en ro i kroppen. 

 

I behandlingsforløbet oplevede Louise at hun nu kunne sige fra og ikke i konstant skulle være i beredskab for om 

telefonen ville ringe eller hun ville møde sin ex. kæreste. 

 

Hvordan går det Louise efter behandlingen sluttede 

4. behandling og sidste behandling i forløbet her mærker Louise rigtig meget under behandlingen. Hun kan se farver 

og føler sig tilpas under behandlingen som giver hende en dejlig ro.  

Louise har i det meste af behandlingsforløbet haft et rigtig godt søvnmønster igen og har det nu rigtig godt. 

Tankemylder er væk og hun sover tungt om natten. 


