
 

 

Mia 19 år 

Eksamenspres, tankemylder, angst og smerter i kroppen - til ro og glæde 

Mia var 19 år og i gang med, at færdiggøre 3. på gymnasiet. Hendes forældre var lige blevet skilt, og hendes far 

diagnosticeret med kræft for fjerde gang, hvilket naturligvis påvirkede Mia meget. Hun havde en følelse af 

anspændthed i kroppen, mange bekymringer, ofte hovedpine, svært ved at koncentrere sig, en del tankemylder, flere 

rygsmerter og spændinger i kroppen og svært ved at sove. 

 

Mias historie inden behandlingsforløbet 

Da Mia startede på Kranio-Sakral-Terapi led hun af spændinger i kroppen, bekymringer over faderens sygdom, lettere 

angst, hovedpine og en snarlig eksamen i gymnasiet. Det havde en stor indflydelse på Mias søvn og generel livsglæde. 

Hun skulle være den glade pige trods de mange små problemer i dagligdagen. 

 

Kranio-Sakral-Terapien gav gradvis resultater hos Mia 

Mia sover meget bedre og mindre spændt i nakke og ryg allerede efter første Kranio-Sakral-Terapi. Tankemylderet er 

blevet mindre – og så trods den forestående eksamen.  

Hun er utrolig glad og føler der sker en masse i behandlingen allerede. Mia kunne tydeligt mærke forskel på søvnen. 

Hun sover meget bedre, og vågner ikke lige så ofte, som hun gjorde før behandlingen startede 

 

Hendes koncentration var også lidt bedre efter 1. behandling end normalt – så tankemylderet og eksamenstankerne 

kunne holdes væk. 

 

Mia: ”Det er skønt at kunne mærke nogle forskellige forskelle allerede” 

De efter følgende behandlinger gav Mia mere og mere ro og hun blev gladere og gladere når hun kom i klinikken. 

 

Hvordan går det Mia efter behandlingen sluttede 

Mia kan helt klart mærke at Kranio-Sakral-Terapi hjalp på hendes søvn. Angsten kunne hun nu styre. Hun har dog 

aldrig fået medicin for angsten – men den er til at skubbet væk. Nakke- og rygspændinger er helt væk og hun er klar til 

eksamen uden stress og nervøsitet eller angst. 


