
 

Charlotte på 29 år:  
 

Kranio-Sakral Terapi har lindret angst og skoliose  

 
Charlotte på 29, som både lider af angst og skoliose to steder i ryggen, har været i et 8-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 en energi og et overskud hun aldrig har 

haft før. Du kan læse om Charlottes historie og behandlingsforløb her.  

 

Charlottes historie inden behandlingsforløbet  

 

”Jeg har skoliose to steder i ryggen, og har prøvet at få behandling hos en fysioterapeut og 

kiropraktor uden den store effekt. Jeg har smerter i lænden, som trækker op til nakken. Jeg føler, jeg 

er låst, hvilket også giver mig hovedpine. En gang imellem har jeg også smerter, der stråler ud bag 

ballen, som opstod i forbindelse med en graviditet. Ingen kan fortælle mig, hvad det er, andet end at 

det har forbindelse til ryggen. 

 

Udover det fysiske er jeg også psykisk udfordret. Jeg har tidligere gået ved en psykoterapeut, som 

fortalte mig, at jeg er særligt sensitiv. Det betyder, at mit nervesystem er meget sensitivt, og at jeg 

ikke kan lukke af for udefrakommende stimulation. Jeg bliver derfor træt og overstimuleret og 

oplever som følge deraf, at jeg er konstant stresset”. 

 

  



Charlotte fik energien og overskuddet tilbage allerede efter de første behandlinger 

 
Allerede i begyndelsen af behandlingsforløbet med Kranio-Sakral Terapi oplever Charlotte en klar 

ændring i sit energiniveau, som giver hende et overskud uden lige:  

 

”Jeg er fuldstændigt blæst bagover og overrasket over, hvad Kranio-Sakral Terapi kan gøre. Efter 

første behandling oplevede jeg at være smertefri samme dag til trods for, at jeg mødte ind til 

behandlingen med smerter. Jeg fik hurtigt en energi uden lige og et overskud, jeg ikke har følt 

længe.  

 

Et par dage efter blev jeg syg. Jeg tror, kroppen var gået i gang med at rydde op. Jeg var stort set 

smertefri og ellers lidt øm, men uden at det generede mig”. 

 

Efter anden behandling med Kranio-Sakral Terapi oplever Charlotte, at hun er i stand til at skubbe 

de negative tanker væk og finde ro:  

 

”Jeg følte igen den her energi og overskud samt evnen til at bevare et positivt sind. Jeg er meget 

sensitiv og har svært ved at finde ro og skille mine tanker fra hinanden. Det negative hænger gerne 

ved. Når jeg har været til behandling, er det som om der ikke er plads til det negative, og at jeg kan 

skubbe de trælse tanker væk og finde ro.  

 

De første dage efter er jeg meget øm i kroppen, træt og tung i hovedet, hvorefter det aftager, og jeg 

får energi og overskud. Min skoliose er kronisk, og jeg har prøvet mange behandlinger, men ingen 

har været så effektive eller blide som Kranio-Sakral Terapi. Jeg er helt målløs, og vil absolut 

anbefale det til andre”.  

 

Hvordan går det Charlotte nu?  

 

Efter tredje behandling har Charlotte det rigtigt godt, og hun er imponeret over, hvilken indvirkning 

det har på hendes liv. Hun har ikke længere tankemylder, og hvis der kommer mange tanker, er hun 

i stand til at skyde dem til siden og glemme dem.  

 

Hun har ikke længere ondt i nakken, og har heller ikke længere spændingshovedpine. Hun er glad 

og har fået et helt andet liv. Hun føler dog nogle gange, at hun kan mærke angsten lidt mere, men at 

hun har fundet en metode til at skyde den væk, så den ikke længere fylder.  

 

Efter fjerde behandling er Charlotte fortsat glad og positiv. Hun har ikke længere 

spændingshovedpine og lændeproblemer. Angsten er minimeret, og når den ”banker på”, vifter hun 

den til side og siger ”Jeg er ikke angst så gå væk. Jeg er glad”.  

 

Charlotte har fået det fantastisk og siger selv: ”Jeg er vildt imponeret over denne behandling, som er 

så stille og som giver så store resultater”.  

 

Charlotte forsætter med opfølgende behandlinger det næste år for at komme helt ovenpå.  

 
 
 


