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Jeg  er godkendt og eksamineret som Registreret 

Alternativ Behandler (RAB ) inden for Kranio-Sakral 

Terapi og med egen klinik siden 2005. 

Min største oplevelse på egen krop med Kranio-

Sakral Terapi er forholdsvis ny. På et kursus var jeg 

klient, og jeg oplevede at kroppen slap de spændin-

ger og traumer jeg havde pådraget mig efter et fald 

på en radiator som 1½ årig. Jeg kan se nu, at det 

besvær jeg gennem livet har haft med indlæring og 

koncentration, kunne have været anderledes. Tan-

ken har strejfet mig, hvordan mit liv ville have været, 

hvis Biodynamisk Kranio- Sakral Terapi havde været 

anvendt tideligere i mit liv. Oplevelsen har givet mig 

en klar bevidsthed om, hvor vigtigt det er at afhjælpe 

børns problematikker tidligst muligt.   

"Det er min mission, med 
udgangspunkt i det hele menneskes 
egne ressourcer, at understøtte dets 

heling" 

 
www.kunnerup.dk 

”Den respektfulde måde at 

møde kroppen på, gør at 

kroppen aktivt giver slip på 

sine beviste og ubeviste 

spændinger”. 

www.kstforeningen.dk 

Lidt om mig selv KST er respekt for kroppen 

- Børn og unge 

 

mailto:Kunnerup@hotmail.dk


Kranio-Sakral Terapi til børn 

Nyfødte og børn i det hele taget, kan have større el-

ler mindre traumer. Det kan dreje sig om spændin-

ger, uro i kroppen, vanskelighed ved at sutte, svært 

ved at sove, kolik-lignende symptomer eller de kan 

blot lide af generel utilpashed. 

 

Et udsnit af de problemstillinger hos børn jeg 

ser og behandler i klinikken er: 

 Chok/traume fra fødslen 

 Fordøjelses– og maveproblemer 

 Bide-funktions problemer 

 Hyperaktivitet/stille børn 

 Forstyrrelser som f.eks. 
ADHD, Autisme, OCD, Tou-
rettes syndrom 

 Hypersensitivitet  

 Hovedpine/migræne 

 Indlæringsvanskeligheder  

 Koncentrationsbesvær 

 Urolige børn 

 Menstruationsproblemer hos 
større børn 

 Motoriske problemer 

 Ordblindhed 

 Ryg/nakke problemer 

 Stress 

 Søvnproblemer 

 Spiseforstyrrelser 

 Skæve hoveder  

 Talevanskeligheder  

 Øreproblemer 

 For tidlig fødte 

Hvad er Kranio-Sakral Terapi for børn og unge? 

Kranio-Sakral Terapi  

Er en nænsom behandlingsform. Den giver kroppen 

mulighed for at optimere sit funktionsniveau. Det er 

en meget blid, men dybtgående behandlingsform 

som fremmer kroppens egen selvhelbredende kraft, 

arbejder med kroppens egne ressourcer, - med det 

sigte at påvirke kroppens evne til selvhelbredelse. 

Kranio-Sakral Terapien arbejder med knogler, mem-

braner (hjernehinder), cerebrospinalvæske 

((hjernevæske), muskler, bindevæv, organer og ikke 

mindst hjernevæv og har hermed indflydelse på ner-

ve, hormon– og immunsystemet og påvirker således 

hele kroppen. 

Behandlingsformen bygger på, at kroppen bliver 

mødt der hvor den er, og herfra arbejder jeg med 

mine hænder med de mærkbare rytmer og bevægel-

ser i kroppen, eller mangel på samme. Den respekt-

fulde måde at møde kroppen gør, at kroppen aktivt 

giver slip på sine uhensigtsmæssige spændinger. 

En behandling indledes med en samtale pr. telefon, 

mail eller sms inden barnet kommer i klinikken. Efter-

følgende vil jeg typisk gerne have tilsendt relevante 

oplysninger, såsom graviditet, fødsel og tiden frem til 

nu, inden første behandling. 

Behandlingen varer cirka 45 minutter, hvor jeg be-

handler helt på barnets premisser og i det tempo 

barnet er klar til. Barnet kan sidde ved mor/far, ligge 

på briksen mens mor/far sidder ved siden af og hol-

der i hånd.  

Måske kan der læ-

ses historier imens 

jeg med nænsom-

me berøringer løs-

ner op for spændin-

ger og blokeringer 

(især omkring ho-

ved, rygsøjlen og 

korsben og fødder).   

Barnet vil ofte ople-

ve en dyb afspæn-

ding, en nærmest meditativ tilstand. Som reaktion på 

behandlingen kan barnet reagere meget forskelligt 

og der kan forekomme træthed, ømhed og følelses-

mæssige reaktioner. Dette er mest udtalt de første 

par døgn efter behandlingen. Reaktionerne er tegn 

på, at kroppen selv begynder at slippe sine proble-

mer.  

Børn er ofte meget modtagelige for Kranio-Sakral 

Terapi. Der kan derfor opnås gode resultater ved 

relativt få behandlinger. Børn kan behandles fra de 

er få dage gamle (ca. 10 dage). 

Enkelte gange er én behandling nok, men når der er 

tale om længerevarende og kroniske problemstillin-

ger må der påregnes flere behandlinger. Årsagsbe-

handling er oftest at foretrække fremfor symptombe-

handling. 


