
 

Sara på 29 år:  
 
Fra depression og stress til glæde og gode dage   
 
Sara på 29 år, som har bipolar lidelse, og lider af depression og medfølgende stress, har været i et 
12-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 skabt store og gennemgribende 
ændringer for hende i sit liv. Du kan læse om Saras historie og behandlingsforløb her.  
 
Saras historie inden behandlingsforløbet 
 
”Jeg har i mange år levet med depression og kæmpet for at komme igennem gymnasiet og 
pædagoguddannelsen, og var egentligt også begyndt en på kandidatuddannelse.   
 
I løbet af pædagoguddannelsen blev jeg indlagt på en åben afdeling på psykiatrisk hospital i 
Risskov. Men jeg fik det til at fungere, og tog hver dag afsted til både praktik og arbejde. Jeg 
færdiggjorde pædagoguddannelsen med et flot resultat trods omstændighederne.  
 
Men så gik den heller ikke længere. For en måned efter jeg startede på kandidatuddannelsen i 
pædagogisk psykologi, gik det helt galt. Jeg havde brug for at trække stikket og havnede på den 
delvist lukkede afdeling, hvor jeg endte med at være i et halvt år. Her modtog jeg elektrochok 18 
gange, som et forsøg på at se, om ikke det kunne hjælpe mig. Men det havde ikke nogen virkning.  
 
Lige nu stresser jeg indvendigt, hvilket gør mig trist til mode. Jeg oplever at have mareridt, der er 
så voldsomme, at det kræver, at jeg bliver akut indlagt på psykiatrisk afdeling”.  
 
Kranio Sakral-Terapien har gradvist hjulpet de gode dage på vej  
 
I løbet af behandlingsforløbet med Kranio-Sakral Terapi har Sara oplevet en gradvis forbedring af 
sit sind, og allerede efter første behandling, kunne hun mærke en klar forbedring:  



 
”Jeg har efter første behandling haft meget få tanker. Det er som om min hjerne ikke er på 
overarbejde, ligesom jeg ikke bliver irriteret over småting, som i de sidste mange uger”.  
 
Herefter er det kun gået én vej for Sara, der efter tredje behandling oplevede at få det gradvist 
bedre og bedre med og i sig selv:  
 
”Siden i fredags har jeg igen været nede i gear og uden de helt vilde tanker, hvilket er skønt. 
Derudover kæmpede jeg som sagt med nogle forfærdelige mareridt om natten. Jeg var indlagt på 
psykiatrisk modtagelse en enkelt nat forrige weekend i forbindelse med at min kæreste tog afsted 
på koloni med sit arbejde. Jeg var meget nervøs for at mareridtene ville gøre mig ”syg” igen, og at 
jeg var nødt til at tage medicin for at sove.  
 
Jeg har ikke taget medicin siden han tog afsted, og jeg har sovet uden at få mareridt. Det er en 
kæmpe lettelse, at jeg bare kan sove, selvom jeg ligger, og er nervøs om aftenen. Jeg tror på, at 
Kranio-Sakral Terapi også har hjulpet mig på den front.  
 
Jeg er heller ikke lige så træt som efter de første behandlinger. Jeg sover ikke længere til langt op 
ad dagen – jeg vågner nu tidligere og keder mig, indtil jeg skal afsted på arbejde. Det er fremskridt, 
og selvom det er kedsomhed, er det langt bedre end stress, bekymringer og pres”. 
Under den sidste del af behandlingsforløbet fortæller Sara mig, at hun har fået en melodi i 
hovedet, som giver anledning til bekymringer hos hende. Jeg beroliger hende med at fortælle, at vi 
andre også har det sådan, når en melodi bliver til en ”ørehænger”, og hun har bare haft 
tankemylder og angst. Sara bliver lettet og glad over at få at vide, at det er helt normalt.  
 
Hvordan går det Sara nu?  
 
Efter sjette behandling har Sara det fantastisk. Hun er en glad kvinde, som ikke længere har dårlige 
dage. Mængden af medicin er også blevet nedsat, og hun har det generelt bare dejligt.  
 
Hun fortsætter med at få Kranio-Sakral Terapi det næste år med et interval på 2-3 måneder 
mellem behandlingerne.  
 

 

 

 


