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Hver fjerde dansker har 
brugt alternativ behand-
ling, viser undersøgelse. 
Vi ser nærmere på de 
mest populære alterna-
tive behandlingsformer 
og hvad de kan tilbyde.  

Af Anni Larsen

Kranio-sakral terapi
og helende hænder

Hvad er 
alternativ behandling?

I undersøgelsen defineres al-
ternativ behandling som brug 
af behandlere uden for det 
almindelige sundhedsvæsen. 
Afgrænsningen af, hvad der 
er alternativ behandling, og 
hvad der ikke er, ændrer sig 
over tid, og grænsen mellem 
alternativ og konventionel 
behandling er ikke altid let at 
drage. Eksempelvis har enkel-
te af de nuværende alternative 
behandlingsformer og tilbud i 
løbet af de seneste årtier vun-
det indpas i det konventionel-
le behandlingssystem, f.eks. 
akupunktur og zoneterapi. 
Endvidere blev kiropraktik tid-
ligere betragtet som en alter-
nativ behandlingsform, men 
er i dag en behandling, som 
den offentlige sygesikring 
yder tilskud til, og som derfor 
nu betragtes som en behand-
lingsform, der hører under det 
etablerede sundhedsvæsen. 

Hvad bruges 
massage til?

Massage bliver brugt til at 
behandle forskellige fysiske 
og psykiske symptomer samt 
med henblik på afspænding og 
velvære. Massage bruges også 
til at øge fleksibilitet og be-
vægelighed i muskler og led.
Massage bruges for eksempel 
mod:

• Akutte eller kroniske 
muskellidelser, ømme og 
overbelastede muskler

• Søvnløshed og angst
• Hovedpine og migræne
• Smerter i ryg, bækken, 

skuldre og arme.
Alternativ behandling er populært
I alt 27,5 % af den voksne befolkning 
har brugt alternativ behandling inden 
for det seneste år. Dette svarer til, at 

knap 1,3 millioner voksne i Danmark har 
brugt én eller flere former for alternativ 

behandling inden for det seneste år.

Hvad gør man, hvis lægen har undersøgt en fra top til tå, men smerterne 
bare ikke vil gå væk? Eller man måske bare ikke føler, at man har det 
så godt, som man kunne? Så kigger mange danskere mod alternative 

behandlingsformer.

Ifølge en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, der udkom 16. 
januar 2019, så har mere end hver fjerde af de adspurgte i 2017 benyttet sig af 
en eller anden form for alternativ behandling indenfor det seneste år. Det svarer 
til, at knap 1,3 millioner voksne i Danmark har brugt én eller flere former for 
alternativ behandling inden for det seneste år. I 2005 var det en femtedel. Og 
samlet set har der været en stigning i andelen, der nogensinde har brugt
alternativ behandling (altså enten inden for det seneste år eller tidligere), fra 
44,4 % i 2005 til 54,8 % i 2017.

De mest populære alternative behandlingsformer
Men hvad er det nu lige kranio-sakral terapi er for noget, og hvad bruger man of-
test healing til? Få overblikket over de fem mest brugte alternative behandlinger 
blandt danskerne her:

Massage, osteopati 
og andre manipulative terapier

Massage er en behandlingsform, 
hvor behandleren (massøren) 
bearbejder klientens krop med 

forskellige greb og teknikker. Typisk bru-
ger massøren hænderne, men massøren 
kan også bruge underarme, albuer eller 
fødder. 

Massage bruges af såvel autoriseret sund-
hedspersonale som af forskellige alterna-
tive behandlergrupper. Her ser vi på den 
form for massage, som praktiseres af al-
ternative behandlere. 

Der er mange forskellige former for mas-
sage. Nogle former for massage fokuserer 
hovedsageligt på det fysiske. Det gælder 
f.eks. fysiurgisk massage. Her fokuserer 
massøren på kroppens anatomiske struk-
turer og fysiologiske processer og stryger, 
gnider og ælter muskler over hele krop-
pen. 

Andre former for massage fokuserer 
både på det fysiske (kroppen) og på det 
følelsesmæssige, mentale samt på for-
skellige former for energier. Det gælder 
f.eks. healingsmassage, Nordlys massage 
og MA-URI massage. 

I Nordlys Massage arbejder behandleren 
ud fra teorier om aura og chakraer (en-
ergifelter), og som en del af massagen 
søger massøren også at påvirke klientens 
energier. 

I MA-URI massage arbejdes også med 
såkaldt livsenergi, som her kaldes Mauri, 
og det sker blandt andet ved at kombin-
ere massagen med dans og musik. 

Det er almindeligt, at massører kombin-
erer teknikker og greb fra forskellige 
massagevarianter eller udvikler egne 
greb og måder at udføre en bestemt mas-
sageform på. 

Hvordan foregår massage?

Den første behandling begynder med en grundig 
samtale, hvor massøren danner sig et indtryk af 
det problem, som klienten henvender sig med. 
Massøren spørger typisk ind til:

• Symptomer
• Sygdomshistorie
• Ønskede resultater af behandlingen

Massøren undersøger de områder, hvor klienten har 
smerter, nedsat bevægelsesfrihed eller andre gener 
for at afgøre, hvor problemerne er, og hvor meget 
tryk områderne kan klare.

Massøren beder klienten om at klæde sig af i det 
omfang, som er nødvendigt for at udføre behandlin-
gen, og om at lægge sig på en massagebriks i en 
behagelig stilling. 

Den del af kroppen, som ikke skal masseres, 
dækkes med et lagen. I nogle massagevarianter 
foregår massagen i en stol eller på gulvet. For at 
hjælpe klienten til at slappe af, sætter mange 

massører afslappende musik på under massagen. 

Massøren masserer dernæst de områder på krop-
pen, der skal behandles. Fremgangsmåde og teknik 
varierer afhængig af massagevariant. I nogle vari-
anter anvender massøren olie, creme, æteriske olier, 
varme- og kuldepakninger, sten, krystaller, trommer 
eller røgelse.

Mange bliver tørstige efter massage, så derfor anbe-
faler mange massører, at klienten efter behandlingen 
drikker rigeligt med vand. 

Kroppen kan reagere forskelligt på en behandling 
med massage. Reaktionerne kan eksempelvis være:

• Afslapning og afspænding
• Velvære
• At du falder i søvn
• At din kropsfornemmelse bliver an-

derledes.

Mange massører kombinerer massage med andre 
behandlingsformer som f.eks. samtaleterapi eller 
healing.
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Akupunktur
Hvad bruges 
akupunktur til?

Akupunktur bruges ved en 
række akutte og kroniske syg-
domme og lidelser samt som 
forebyggende behandling. Ifølge 
akupunktører bruges akupunk-
tur eksempelvis ved: 

• Hormonelle forstyrrelser
• Immunsygdomme
• Højt blodtryk og kreds-

løbslidelser
• Eksem astma, allergi og 

høfeber
• Kvalme og opkastning.

Akupunktur bruges ofte til 
smertelindring, eksempelvis 
ved:

• Migræne/hovedpine
• Ryg-, nakke- og iskiass-

merter
• Gigtsmerter
• Knæsmerter
• Menstruationssmerter.

Akupunktur bruges som 
supplement flere steder i det 
offentlige sundhedsvæsen, bl.a. 
på en række sygehuse.

Akupunktur er en del af Traditionel 
Kinesisk Medicin (TCM). TCM er 
en flere tusind år gammel lægevi-

denskab fra Østen med eget diagnose- og 
behandlingssystem, der på mange måder 
adskiller sig fra den vestlige terminologi.

Akupunktur betyder behandling med 
nåle og er en afbalancerende behandling. 
Dermed behandles hele kroppen/mennes-
ket og ikke blot de enkelte symptomer. 
Hensigten med akupunktur er at skabe 
balance mellem Yin og Yang samt sørge for, 
at livsenergien Qi kan cirkulere frit og i de 
rigtige retninger i kroppens energibaner, 
meridianerne. Ubalance eller blokering i 
energibanerne kan medføre smerter eller 
sygdom.

Ved akupunkturbehandling indføres 
tynde, sterile éngangsnåle i udvalgte aku-
punkturpunkter på kroppen. Punkterne 
har via energibanerne forbindelse til hele 
kroppen og dens funktioner. Herved stim-
uleres kroppens egen evne til at genoprette 
balancen og få kroppen til at fungere bedre.

Der findes forskellige former for akupunk-
tur, og hver behandling har sin virkning og 
sit formål. 

Hvordan foregår akupunktur?
Den første behandling hos en akupunktør 
begynder med en grundig samtale, hvor 
akupunktøren danner sig et indtryk af det 
problem, som klienten henvender sig med. 

Akupunktøren kan bruge forskellige 
metoder til at finde frem til, hvor behan-
dlingen skal sætte ind. Nogle akupunktører 
bruger tungediagnose, pulsdiagnose og iri-
sanalyse som udgangspunkt for behandlin-
gen.

På baggrund af samtalen og en eventuel 
analyse af tunge, puls eller iris udvælger 
akupunktøren en række akupunkturpunk-
ter. 

I nogle tilfælde kan behandlingen være 

mere standardiseret, hvor klienter med en 
bestemt lidelse behandles via bestemte ak-
upunkturpunkter, som er givet på forhånd. 
Det er ifølge akupunktører en tilgang, der 
er mest udbredt i den vestlige verden. 

Selve behandlingen foregår ved, at aku-
punktøren fører tynde, sterile nåle gen-
nem huden og placerer dem i de valgte 
akupunkturpunkter. Akupunktøren sætter 
langsomt nålen i punktet og roterer den 
hvis nødvendigt, indtil akupunktøren kan 
mærke, at nålen sidder rigtigt. Denne for-
nemmelse af nålens rigtige placering kal-
des for ’De Qi’, som betyder ankomst af Qi, 
dvs. at energien igen flyder i kroppen, som 
den skal.

Som regel vil klienten også få en fornem-
melse af en slags strømning fra nålen ud i 
vævet, når nålen sidder rigtigt. Derudover 
kan klienten opleve varme eller kulde, når 
nålen sættes i.

Klienten sidder eller ligger med nålene 
i kroppen i typisk 20-30 minutter.  Antal-
let af nåle varierer meget fra behandling til 
behandling, men typisk bruges der mellem 
3-16 nåle.

Den første behandling varer typisk én til 
halvanden time. Efterfølgende behan-
dlinger tager som regel en halv time til tre 
kvarter.

Ifølge akupunktører vil kroppen ofte rea-
gere på akupunktur, eksempelvis kan kli-
enten opleve:

• Afslappelse eller træthed
• Forøget energi og velvære
• Kløe, summen eller prikken i kroppen
• Varme- eller kuldefornemmelser.

Både alternative behandlere og auto-
riserede sundhedspersoner, som f.eks. 
læger, udfører akupunktur.

Zoneterapi
Hvad bruges 
zoneterapi til?

Zoneterapi bruges både til at behan-
dle akutte og kroniske sygdomme og 
til at fremme velvære og styrke et i 
forvejen godt helbred. Zoneterapi 
bruges for eksempel mod:

• Kolik og fordøjelsesproblemer
• Led- og muskelsmerter
• Stress
• Kredsløbssygdomme
• Allergi, astma og luftsvejslidelser
• Hormonelle lidelser som ure-

gelmæssig menstruation og 
PMS

Zoneterapi er kort fortalt en be-
handlingsmetode, hvor man med 
trykpåvirkninger ét sted på krop-

pen søger at forbedre funktionen et an-
det sted. Teorien er, at hele kroppen 
(makrosystemet) kan findes afspejlet i 
delområder af kroppen (mikrosystem-
er), som kommunikerer og vekselvirker 
med helheden.

Den mest udbredte form for zone-
terapi er fodzoneterapi, hvor fødderne 
ses som et mikrosystem. Hver fodzone 
anses at svare til et bestemt område i 
kroppen, og ved at påvirke zonen med 

en særlig manuel trykteknik opnås en 
effekt i kroppen.

Det er det ene kendetegn ved zone-
terapien. Det andet er, at terapeuten 
arbejder holistisk. Det vil sige, at hun 
eller han sammen med klienten ser 
på vedkommendes hele situation med 
fokus på både funktionsforstyrrelser, 
årsager og kroppens selvhelbredende 
kræfter. Det tredje kendetegn er derfor, 
at klienten er en tæt samarbejdspartner 
under hele behandlingen, og at hun 
eller han også tager et ansvar på sig for 
at få kroppen i balance og ligevægt igen.

Hvordan foregår zoneterapi?

Et behandlingsforløb med zoneterapi varierer afhængigt af 
klientens sundhedstilstand og tilpasses den enkelte. 

Den første behandling begynder altid med en grundig 
samtale, hvor zoneterapeuten danner sig et indtryk af de 
symptomer og gener, som klienten henvender sig med. 
Derefter undersøger zoneterapeuten klientens fødder og 
vurderer spændinger og ømhed i reflekszonerne. Zone-
terapeuten mener nemlig, at hvis en del af kroppen ikke 
fungerer optimalt, bliver de tilsvarende reflekszoner ømme 
ved massage. 

Zoneterapeuten afgør på baggrund af samtalen og under-
søgelsen, hvilke reflekszoner der skal behandles. Herefter 
behandler terapeuten de udvalgte zoner med massage og 
forskellige former for tryk. 

Under behandlingen masserer zoneterapeuten føddernes 
under- og overside med lette tryk og skifter hele tiden mel-
lem højre og venstre fod, da reflekszonerne gennemgås 
i en bestemt rækkefølge. Trykket på foden justeres efter 
klientens individuelle smertetærskel. 

Ved de ømme reflekszoner forsøger zoneterapeuten at 
massere ømheden væk eller formindske den. Når øm-
heden er forsvundet, mener zoneterapeuten, at forstyr-
relsen i den tilsvarende kropsdel er fjernet. 
Ved efterfølgende konsultationer følger zoneterapeuten 

op på forandringer i klientens symptomer siden sidste be-
handling og tilpasser behandlingen til klientens aktuelle 
tilstand. 

Behandling hos en zoneterapeut varer typisk en halv til en 
hel time. Hvor mange behandlinger der er nødvendige, af-
hænger af problemet. Ved akutte problemer, kan klienten 
ifølge zoneterapeuter ofte nøjes med få behandlinger, 
mens kroniske problemer som f.eks. allergi kræver flere 
behandlinger.

Kroppen kan reagere på zoneterapi på forskellige måder. 
Zoneterapeuter opfatter reaktionerne som en del af helbre-
delsesprocessen. Nogle typiske reaktioner er:
• Afslappethed, træthed og mathed
• Smertelindring, kriblen eller snurren i det syge krop-

sområde
• En følelse af pludselig varme eller kulde i kroppen
• Urin og afføring ændrer karakter
• Humørsvingninger f.eks. glæde, lettelse, vrede, irrita-

tion osv.
• Øget produktion af sved, urin og afføring.

Ifølge zoneterapeuter vil du som regel kunne mærke en 
effekt af zoneterapeutisk behandling inden for få dage i 
form af mere modstandskraft, bedre humør, bedre søvn 
og færre smerter. Problemer, der har stået på i lang tid, vil, 
ifølge zoneterapeuter, være længere tid om at forsvinde.
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alternativ behandling

Hvordan foregår healing?

Healing
Hvad bruges 
healing til?

Healing bliver brugt ved mange 
forskellige fysiske og psykiske symp-
tomer. Ifølge healere henvender 
klienter sig typisk med:

• Hovedpine
• Rygproblemer
• Depression, sorg og stress
• Bivirkninger af kræftbehan-

dling

Healing bruges også til personlig og 
åndelig udvikling.

Healing er en behandlingsform, hvor en behandler (en healer) søger at 
skabe balance i klientens energi. Behandlingen (healingen) sker ved 
at behandleren overfører udefrakommende energi via sig selv (ka-

nalisering) til klienten.
Ordet ”healing” er engelsk og betyder "helende" eller at "hele". Healing 

bygger på den opfattelse, at der i og omkring kroppen cirkulerer en energi, 
ofte kaldet livsenergi. Sygdom og lidelser ses som et udtryk for, at der er 
blokeringer og ubalance i energistrømmen. Ved healing søger healeren at 
genskabe balancen i kroppens energi ved at tilføre ekstra energi der, hvor der 
er blokeringer og ubalance. På den måde mener healere, at kroppens evne til 
at helbrede sig selv styrkes. 

Udgangspunktet for healing er idéen om, at healeren er forbundet med 
en udefrakommende energi, som via healeren kanaliseres videre til klienten. 
Nogle healere mener også, at energien kan komme fra healeren selv. Ifølge 
healere er energien selv i stand til at finde frem til, hvor der er blokeringer og 
ubalance i kroppens energi, eller healeren kan guide energien på vej.

Ifølge healere påvirker følelser og tankemønstre energien i kroppen og 
dermed helbredet. Healere arbejder derfor også med at bearbejde følelser og 
tanker i forbindelse med behandlingen – som regel ved hjælp af en samtale 
før og under healingen.

Der findes mange forskellige tilgange og teknikker i heal-
ing. Behandling hos en healer afhænger derfor af den en-
kelte healers uddannelse og erfaring. Mange healere har 
videreuddannet sig over flere år, andre har en mere per-
sonlig tilgang til healing. For at du kan være sikker på at få 
den bedste behandler for dig, skal du være kritisk og stille 
spørgsmål.
Det er vigtigt at du føler tillid til at den valgte healer, og 
at vedkommende har erfaring i netop dine udfordringer. Vi 
anbefaler at du spørger om:

• Har healeren uddannet sig indenfor sit fag og hvor 
meget?

• Har healeren erfaring med at behandle klienter 
med dine udfordringer?

• Er healeren medlem af en brancheforening? - 
       (dette er din garanti for at du kan klage over evt.  
       fejlbehandling).

Behandling hos en healer vil typisk indledes med en sam-
tale, hvor healeren spørger ind til:

• Sygdom og symptomer
• Sygdomsforløb og tidligere/nuværende 
       behandling
• Medicinforbrug

Healingen kan både foregå ved, at healeren holder 
hænderne direkte på kroppen, eller helt uden at healeren 
rører klienten. Som oftest vil klienten ligge påklædt på en 
briks, mens healingen foregår. Healere kan bruge forskel-
lige hjælpemidler i forbindelse med healingen som f.eks. 
krystaller, musik, billeder og klokker.

De fleste healere ser det som en væsentlig del af behan-
dlingen, at klienten får bearbejdet følelser og tanker, som 
kan have negativ indflydelse på klientens velbefindende. 
Samtale om tanker, følelser og oplevelser før, under og 
efter healingen er derfor en vigtig del af behandlingen hos 
de fleste healere.

Ifølge healere kan klienten opleve fysiske og psykiske 
reaktioner både under og efter healing. Reaktionerne kan 
være:

• Afslappethed og træthed
• Mere energi og overskud
• Følelser som glæde, lettelse, vrede eller irritation
• Følelse af varme eller kulde
• Snurren i kroppen.

Afhængig af hvilken healingsform din behandler anvender, 
kan en konsultation vare fra 1 - 2 timer. Hvor mange behan-
dlinger man skal have, varierer afhængigt af hvilket problem 
man henvender sig med og hvilken healingsform, der anv-
endes. I de fleste tilfælde kan man, ifølge healere, forvente 
at skulle op på 4-6 behandlinger, før man kan mærke et 
resultat.

Der er mange måder at heale på, og det er kun dig selv, der kan 
svare på, hvilken der er den rigtige for dig. Så føl efter inde i dig 
selv og gå efter den healing, som din krop, dit sind og din sjæl 
føler tiltrækning mod. Der findes også flere typer af healing end 
de her nævnte, som blot er nogle af de mest udbredte.

Klassisk healing
Ret beset er der ikke noget, der hedder klassisk healing, men 
i mangel af bedre udtryk bruger vi det her, når vi skal beskrive 
den healing, som er en af de mest udbredte i Danmark, og 
som typisk består i, at healer og klient mødes – som regel hos 
healeren. Her starter man med en samtale, hvor man finder ud 
af, hvad problemet er – og også får talt om, hvilke redskaber 
der eventuelt skal bruges, når der skal overføres energi. Det 
kan for eksempel være krystaller, klokker eller fjer ud over de 
hænder, som er det allermest anvendte – og det centrale. Men 
også musik, røgelse eller andre dufte kan ledsage en healing, 
hvor det handler om at give slip på spændingen og blokeringen 
i kroppen, i sindet og i sjælen, og her tilfører healerens hænder 
den nødvendige energi, ved at hænderne i reglen holdes over 
kroppen. Clairvoyance og åndelige vejledere kan også være en 
del af den klassiske healing. 

Reikihealing
Klassisk healing er som bekendt kendetegnet ved, at den i 
reglen ikke er fysisk. Men det er reikihealing, som i sin oprin-
delse er japansk, men nu er udbredt til resten af verden. En 

reikihealer kanaliserer den universelle livsenergi over på kli-
enten ved at lægge sine hænder på patientens krop i bestemte 
positioner for på den måde at løsne blokeringer, så livsenergien 
kan strømme frit – og patienten kan blive helbredt. Massage 
kan også være en del af en reikihealing, som ligesom al anden 
healing virker på både sjæl, sind og krop, for de tre er jo for-
bundne.

Chakrahealing og farvehealing 
Det var i det gamle Indien, at man for mange tusinde år siden 
fandt ud af, at mennesket har nogle energicentre, hvor ener-
gien roterer. Disse centre kaldes chakraer, og der er syv af dem, 
som hver især repræsenterer forskellige fysiske, psykiske og 
åndelige egenskaber, følelser og bevidsthedsniveauer hos det 
enkelte menneske. 

Og der skal være balance i dem alle syv, hvis man skal undgå 
fysiske, psykiske og mentale dårligdomme. Et chakras energi 
kan derfor også både være for svag og for stærk, for undertrykt 
og for dominerende. 

Chakrahealing handler derfor om at behandle disse 
blokeringer og genoprette den energimæssige balance – og kan 
ske både ved at holde hånden over det chakra, hvor der er en 
blokering, ved fysisk berøring eller på mange andre måder, for 
eksempel ved at visualisere farver. For chakrahealing er ofte 
også farvehealing, men omvendt kan farvehealing også ske, 
uden at chakraerne direkte drages ind. 

Typer af healing

Skab balance i dit liv og detox fra stress i krop og sind 
gennem holistisk behandling og healing. 

Holistisk behandling & Healing: 

 Jeg kan hjælpe dig med:

•  Stress, angst, depression, sygdom, smerter.
• Livsenergi - både ift. karriere, passion og kærlighed.
• Indre balance, grounding og tiltro til dig selv.

HEALI
v/ Malene Micha Juhl
+45 28 99 91 51
malene@heali.dk
Nørrebrogade 183, 1. tv, 
2200 København N
www.heali.dk

Reiki healing og chakrabalancering indgår i alle behandlinger.

Yderligere har healing en stærk synergieffekt med andre 
behandlingsmetoder som f.eks. akupunktur, body SDS og 
kiropraktik.

Lys-Healing
Energi til krop, sind og sjæl

Lad dit indre lys skinne

Healer og 
Kranie-sakral-terapeut
Inge Marie Busk Nielsen
Kobberupvej 99, Mejrup
7500 Holstebro
Tlf. 21 29 63 84

www.imbn.dk

Healing fjerner blokeringer, giver forståelse og 
skaber balance i krop, sind, sjæl og ånd

Behandlingen kan afhjælpe
• Smerter f.eks. piskesmælds læsioner, rygproble-

mer, bækkenløsning, fibromyalgi, sportsskader
• lindre hormon ubalancer, astma allergier, 
• indlæringsproblemer, 
• ordblindhed og 
• hyperaktivitet, 
• ADHD
• OCD
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Kranio-sakral terapi

Hvad bruges kranio-
sakral terapi til?

Kranio-sakral terapi bliver brugt til 
at behandle forskellige fysiske og 
psykiske symptomer samt til at 
fremme generel velvære. Ifølge 
kranio-sakral terapeuter henvender 
klienter sig typisk med:

• Nakke-, ryg- og bækkens-
merter (f.eks. migræne og 
piskesmæld)

• Tinnitus, svimmelhed og bal-
ancebesvær

• Stress, koncentrationsbesvær 
eller indlæringsproblemer

• Ryg- og nakkesmerter
• Angst
• Søvnbesvær
• Hormonubalancer
• Choktilstand
• Bækkenløsning
.

Kranio-sakral terapi er behandling ved hjælp af blide tryk på knoglerne 
i kraniet, ansigtet, rygsøjlen og korsbenet. Det kranio-sakrale system 
består af:

• Knoglerne i kraniet, rygsøjlen og korsbenet (sacrum)
• Membranerne, der holder hjernen på plads i forhold til kraniets knogler
• Hjernevæsken (cerebrospinalvæsken), som cirkulerer omkring hjernen.

Kranio-sakral terapi er baseret på opfattelsen, at der i kroppen findes en rytme 
kaldet den kranio-sakrale puls, hvormed hjernevæsken (cerebrospinalvæsken) 
pumpes rundt i kroppen omkring hjernen og rygmarven med en hastighed på 
6-12 gange i minuttet. 

Tanken er, at den kranio-sakrale puls får knoglerne i kraniet og korsbenet og 
membranerne imellem knoglerne til at lave ganske små bevægelser – ligesom 
et åndedræt laver bevægelser i kroppen.

Kranio-sakral terapeuter mener, at slag eller stød, influenza, chok, stress 
og andre påvirkninger, som kroppen udsættes for, kan give spændinger og 
blokere bevægelserne i det kranio-sakrale system og dermed påvirke den kra-
nio-sakrale puls.

Ved hjælp af meget lette tryk i ansigtet, på særlige steder på rygsøjlen og på 
korsbenet, søger kranio-sakral terapeuter at fjerne spændinger og blokeringer, 
så den kranio-sakrale puls igen er optimal. 

Kranio-sakralterapi er en meget blid behandlingsform, fordi kranio-sakral 
terapeuten kun anvender meget lette tryk, der svarer til vægten af et stykke 
A4-papir.

Kranio-sakral terapi udspringer af behandlingsformen osteopati.

Hvordan foregår kranio-sakral terapi

Den første behandling begynder med en grundig sam-
tale, hvor kranio-sakral terapeuten danner sig et indtryk 
af det problem, som klienten henvender sig med.

Klienten ligger på en briks, mens kranio-sakral terapeu-
ten på baggrund af samtalen forsøger at løsne op for 
spændinger og blokeringer omkring hoved, rygsøjle og 
bækken med blide tryk. 

Kranio-sakral terapeuten anvender et meget let tryk, der 
svarer til at få lagt et stykke A4 papir, som vejer cirka 5 
gram, på kroppen. 

Ifølge kranio-sakral terapeuter oplever klienten ofte un-
der behandlingen en dyb form for afspænding, som når 
man er i en behagelig søvntilstand, hvor man på samme 
tid slapper helt af og er bevidst om omgivelserne.

En behandling varer cirka en time. Ifølge kranio-sakral 
terapeuter vil de fleste mærke en virkning efter den 
første behandling. Klienten kan som regel efter den 
anden behandling bedømme, om kranio-sakral terapi 
hjælper. 

Antallet af behandlinger afhænger af klientens lidelse og 
aftales individuelt mellem klienten og terapeuten. Ofte 
er det tilstrækkeligt med tre eller fire behandlinger, og 
nogle behøver kun en eller to behandlinger. 

Ifølge Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter kan 
klienten som reaktion på kranio-sakral terapi opleve 
forbigående træthed, afslappethed og dyb søvn. Kranio-
sakral terapeuter opfatter disse reaktioner som en del af 
helbredelsesprocessen.

Jeg behandler voksne og børn i alle aldre for 
bl.a. stress, hjernerystelse, migræne, gener 
efter fald/ulykker, ryg og nakke problemer mm.
Hos børn, motoriske og sproglige problemer, 
koncentration, urolige/utilfreds babyer m.m.

Ring gerne for nærmere oplysning eller kig 
ind på hjemmesiden: www.karin-kst.dk eller 
facebook: Kranio sakral og kropsterapi v/ 
fysioterapeut K. Sulsbrück

Kranio sakral- og 
kropsterapeut med 
20 års erfaring

Karin Sulsbrück
Stengade 41b, 2 sal 3000 Helsingør
T: 26 12 46 66 M: karinsulsbruck@mail.dk

Kranio-Sakral Terapi

Klinikker: 
Porcelænshaven 10 C, stuen

2000 Frederiksberg

'Lille Helsehus'
Lille Kirkestræde 3 
1072 København K1072 København K

Tlf: 30 32 98 91
info@beyerkraniosakral.dk
www.beyerkraniosakral.dk

Tine Maria BeÿerTine Maria Beÿer
Klinik på Frederiksberg( Kbh)

 tlf. 30 32 98 91
info@beyerkraniosakral.dk
www.beyerkraniosakral.dk

Kranio-Sakral Terapi er en blid og dybdevirkende 
behandlingsform.
Jeg har god erfaring med behandling af følgende 
udfordringer:

Beÿer Kranio-Sakral

Hovedpine
Piskesmæld
Svimmelhed

Rygsmerter
Skulder- og nakkespændinger
Stress

Formålet med kranio-sakral terapi er at påvirke kroppen til selv-
helbredelse. KST terapeuten anvender meget  blide manuelle tryk 
på kraniet og hvirvelsøjlen til at genoprette cerebrospinalvæskens 
strømning for at lindre smerter og sygdomme med relation til 
kranium og hvirvelsøjlen. 

I læren om anatomi opdeles kroppen i systemer, som alle påvir-
ker hinanden. KST’s primære formål er at skabe harmoni mellem 
systemerne.

Terapien fokuserer på både centralnervesystemet, som består af 
hjernen og rygmarven, og på det autonome nervesystem bestående 
af en række nerver fra centralnervesystemet.

Tæt forbundne hermed er membranerne, som holder hjernen på 
plads i forhold til kranieknogler og korsben samt til spinalvæsken, 
der cirkulerer rundt i centralnervesystemet.

Spinalvæsken sørger for, at hjernecellerne får næring, den udskil-
ler affald og gennemstrømmer centralnervesystemet i et rytmisk 
flow. Dette flow forplanter sig til resten af kroppen og kan mærkes 
som en bestemt puls af en trænet KSTterapeut.

Den kranio-sakrale puls kaldes populært for ”livets åndedræt”, 
fordi den karakteriserer en persons vitalitet.

Blide tryk
Ved hjælp af terapeutens blide tryk kan kroppen i mange tilfælde 

selv rette ubalancer i muskler, membraner, bindevæv med mere ud 
fra den filosofi, at når kroppen modtager de rigtige signaler, vil den 
heale og styrke sig selv. Ikke mindst børn er stærkt modtagelige 
for sådanne signaler.

Under en behandling frigøres spændinger i leddene mellem 
knoglerne i kraniet og i membranerne. Yderligere reguleres KST-
pulsens rytme. Derved fjernes fysiske og psykiske blokeringer, og 
den øgede væskegennemstrømning styrker centralnervesystemet 
og forbedrer tilførslen af blod til hjernen.

Netop svækket blodtilførsel kan forårsage hovedpine og/eller 
afkræftelse. Det sidste giver en følelse af vat i hovedet. KST kan 
lette eller fjerne de symptomer ved at forbedre blodcirkulationen.

Ligeledes i modsatte tilfælde, hvor der strømmer for meget blod 
til hjernen, så man får voldsom hovedpine, fordi tilbagestrømningen 
er for svag.

Den positive virkning af KST er frigørelse af spændinger i leddene 
mellem knoglerne, afspænding af de membraner som holder hjernen 
på plads og forbedring af både spinalvæsken og blodets cirkulation.

Rent psykisk giver terapien mulighed for, at traumer og bloke-
ringer kommer ud i dagens lys efter at have spærret for en frit 
strømmende bevægelse mellem krop, følelser, sanser og intellekt.


