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Eneste grundbog i KST (Kranio-sakral terapi) på dansk, som på en både let tilgængelig, grundig og
systematisk måde formidler behandlingsformens anatomiske og fysiologiske grundlag, ligesom elementære
teknikker beskrives udførligt, både udfra en fysisk såvel som energetisk forståelse af KST.Bogen er et nyttigt

redskab for erfarne KST-behandlere og for alle, der ønsker grundlæggende information om KST.

KranioSakralTerapi er en mild manuel behandling hvor jeg fortrinsvis arbejder på din rygsøjle nakke og
kranie. Vad är kraniosakral terapi? En helt frisk kropp uttrycker mikrorörelser i sina v ävnader.

Kranio Sakral Terapeut

KranioSakral Terapi er terapeutisk behandling af centralnervesystemet. Biodynamisk KranioSakral terapi på
engelsk Biodynamics Cranial Touch eller Stillness er en blid respektfuld og. Det er en meget blid terapiform
hvor der arbejdes med KranioSakral systemet som består af kraniets og ansigtets knogler nakken rygsøjlen de
store hinder der beskytter hjerne og rygmarv korsbenet og halebenet. KranioSakral terapi kan anvendes til
mange flere lidelser og problemer f.eks. Arbejdet med KranioSakral terapi foregår hovedsageligt med

bindevæv muskler og knogler i området omkring kranie og ansigt langs rygsøjlen ned til haleben og korsben
sacrum. Det er en enorm lettelse når man kan mærke at ting som man ikke troede kunne være anderledes og
som man har levet med i masser af år pludselig begynder at ændre sig og hvis man vælger at følge denne
proces begynder at føle en vidunderlig indre ro og mærke et enormt indre overblik. KranioSakral Terapi

udspringer fra en osteopatisk manuelmedicinsk metode og blev først beskrevet af den amerikanske. Kranio
Sakral terapi er en blid dybtgående behandlingsform der arbejder med kroppens egne ressourcer og hjælper
kroppen til selvhelbredelse. Vi anvender cookies for at give dig den bedst mulige oplevelse af sitet til at
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opsamle statistik så vi kan målrette vores. Min hensigt er at kaste lys over hvordan en behandling forløber og
hvilke problemstillinger KranioSakral Terapi Biodynamics kan afhjælpe eller kurere. KranioSakral Terapi er

meget velegnet til at sænke kroppens stressniveau.
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