
Birgitte: Kranio-Sakral Terapi har fuldstændigt fået mig tilbage til livet igen 

 
Birgitte 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 Kranio-Sakral Terapi har givet hende ”hverdagen” 

tilbage igen. Du kan læse om Birgittes historie og behandlingsforløb her.  

 

Birgittes historie inden behandlingsforløbet  

 

Birgitte bliver sygemeldt 2 måneder før jeg ser hende i min klinik. Hun bliver pludselig svimmel på 

sit arbejde en dag og må akut til lægen.  

 

Birgitte beskriver sine symptomer som: ”Jeg føler ikke, at mine to halvdele af kroppen hører 

sammen. Det er som om jeg er delt lige igennem fra hoved til fødder”.  

 

Birgitte fortæller, at hun er svimmel hele tiden og ikke kan gå uden en støtteperson. Hun kan ikke 

gå uden for en dør uden ledsager, der fører hende. Hun kan ikke se TV eller læse, da det hele sejler 

for øjnene. 

 

Så tager vores sundhedsvæsen over. Birgitte kommer til forskellige undersøgelser og intet viser sig i 

nogen af de tests og prøver hun gennemgår. Næste skridt blev scanning. Hun ventede på 

konsultation hos en neurolog, da hun kontakter mig igen og siger: ”Jeg skal vist et smut ned til dig 

og prøve Kranio-Sakral”. Jeg beder Birgitte vente til hun har været ved neurologen og sørger for, at 

hun får talt med ham om behandlingen - om det var ok at gennemføre en Kranio-Sakral-Terapi i 

hendes situation. 

 

Birgitte får et stort OK af neurologen, der opfordrer Birgitte til at tage behandlingen. Som han 

sagde: ”gør det endelig”  

 

Birgitte fik overskuddet tilbage allerede efter den første behandling 

 

Birgittes første ord efter behandlingen: ”Hold da op sikke en oplevelse, jeg føler mig allerede meget 

bedre, det er som om, at det lettede i hovedet”.  

 

Vi beslutter, at hun skal have én behandling mere ca. 5 dage efter da Birgitte skal på ferie på 

Rhodos. Normalt skal der helst gå 10-14 dg. Imellem to behandlinger. Men denne situation er meget 

speciel. 

 

Birgitte føler en kæmpe forandring efter anden behandling 

 

Der sker en stor forandring i Birgitte efter 2. behandling. Hun føler sig lettet og svimmelheden er så 

godt som forsvundet. Hun bliver, af mig, opfordret til at tage et par lette massagebehandlinger i 

ferien, for at få løsnet musklerne op. Svimmelheden forsvinder som ”en sky fra solen” og Birgitte 

har det pragtfuld i dag, bare efter to behandlinger. 

 

Jeg takker Birgitte for at jeg må dele hendes historie.  

 


