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Case-story: Frida
Behandling af børn med Kranio-Sakral Terapi
KAPITEL 8 - tillæg

Frida blev født 31.1.2000 kl. 23.14. Selv om fødslen nok var
et chok for hende (hun blev født ved kejsersnit), virkede
hun både rolig og tryg.
Da hun var et par uger gammel, blev vi opmærksomme på at
Frida havde svært ved at bøvse efter måltiderne. Dette blev
stadig sværere, og hun fik efterhånden store smerter og græd
ofte.
Ved 5_ uges alderen fik hun tid hos en zoneterapeut. Hun
havde da kun sovet i halve timer ad gangen i nogle døgn
hvor hun havde grædt næsten konstant. Sundhedsplejersken mente at hun led af kolik, men min fornemmelse var at
hun havde en kraftig spænding i solar plexus.
Det hjalp Frida et døgn, da hun havde fået zoneterapi, men
allerede herefter strammede spændingen til igen. Vi arrangerede endnu en behandling, som gav hende ca. 3 timers ro,
og endnu én som stort set ingen effekt havde.
Da hun var 6_ uge – midt i marts – var Stanley så sød at give
hende en behandling efter almindelig arbejdstid. Det tog
under et minut – så stod luften ud i begge ender – og Frida
blev afslappet og veltilpas. Denne effekt holdt i nogle uger,
vi husker desværre ikke nøjagtig hvor længe. Stramningen
tog så til igen, og vi så angsten og smerten i hende.
Endnu en behandling gav Stanley hende, og den holdt
hende i balance i flere måneder.
Da hun var 6 mdr. gammel skulle vi selv have en behandling
hos Stanley, og han løsnede endnu engang op hos Frida.
Siden da har Frida ingen problemer haft i den retning, og
hun er en glad og tilpas lille pige hvis forældre er meget
taknemmelige over at vi kendte til Stanley og hans metoder.
Vi takker dig og ønsker dig en lys fremtid –
Vibeke N.
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