INFO
• Birgitte Dath
• Villa Vitalis
Ordrupvej 74 A
2920 Charlottenlund
• Mail: bd@birgittedath.dk
• Web: www. birgittedath.dk
• Telefon: 4046 5442
• Pris: 1 times behandling koster 600 kr.

Fakta
• Kraniosakral terapi er i dag anerkendt af Sundhedsstyrelsen.
• Behandlingen har fokus på at rette
dysfunktion i nervesystemet og
forbedre væskecirkulation omkring
hjerne og rygmarvskanal
• Anbefales til behandling af piskesmæld, hjernerystelse, migræne,
koncentrationsbesvær, svimmelhed,
kronisk træthed, stress, depression
og meget mere
Langsomt og engleblidt rører Birgitte Dath ved nakken. Foto: Annette Houman.

Villabyerne under behandling

Den ultimative kur mod stress
og spændinger
Skrevet af Tine Filges

Villabyernes anmelder har været til kraniosakral terapi hos Birgitte Dath i Ordrup i et
forløb på tre gange. Al skepsis forvandles til
dyb respekt, da anmelderen undervejs erfarer,
at den engleblide behandling er den ultimative kur mod stress og spændte muskler.
Anmeldelse
Jeg synker ned i Birgitte Daths Tempur-madras og
får tæppe på. Jeg er ret skeptisk, for jeg har hørt, at
kraniosakral terapi er det rene humbug. Men Birgitte indgyder med sin rolige og stille person respekt,
så jeg prøver at være åben.
Inden jeg lagde mig på madrassen, talte vi lidt om
mit liv og mine skavanker - dvs. min nakke, hvor
jeg har haft en diskusprolaps - og at jeg har tendens
til at stresse på den farlige måde.
Birgitte holder nu i mine hæle, og jeg slapper af.
Langsomt og engleblidt begynder hun dernæst
at røre ved min nakke og flytte sine fingrespidser
rundt én millimeter af gangen. Det er en slags
nanomassage, og jeg falder næsten i søvn.
Træthed og smerter
I dagene efter behandlingen er jeg træt og uoplagt.
Min krop føles tung, og jeg får også forbigående hovedpiner og smerter i skuldrene som efter en al for
hårdhændet massage. Jeg bliver lidt forskrækket,
for jeg havde ikke forventet, at så lette tryk kunne

påvirke min krop i dén grad. Og - indrømmet havde det ikke været fordi, jeg havde en ny aftale
med Birgitte gennem Villabyerne, var jeg nok ikke
kommet igen.
Den stressede krop
Næste gang taler vi om min træthed og smerterne,
og dét at jeg har været energiforladt og ikke har orket at træne i to uger. Birgitte forklarer, at det er en
helt almindelig reaktion efter første behandling. Det
sker dog sjældent igen, beroliger hun mig. Pointen
med kraniosakral terapi er netop, at få kroppen til
at spænde af. Det er usundt at være kronisk i alert
og kampklar, for så slapper kroppen ikke af og
restituerer dårligere.
Kroppen kommunikerer
På briksen igen prøver mit intellekt at forstå kraniosakral terapi. Birgitte møder mine spørgsmål med
ro og tålmodighed. Hun fortæller, at det er kroppen
selv, der fortæller, hvor hun skal starte og bevæge
sig hen. Hun følger den bare og faciliterer dens
unikke evne til at helbrede sig selv.
Hun er ikke spirituel. Det er en teknik og et håndværk, som hun har lært og hele tiden øver sig i.
Min tanker vandrer om alt muligt, jeg skal huske.
Men da hun rører mig i lænden, kommer jeg hen
i en anden tilstand uden tanker, og jeg føler mig
omsluttet og vugget, selvom jeg ligger stille. Birgitte
siger bagefter, at hun prøvede at løsne min nakke,
som er alt for anspændt.

Kraniosakral terapi løsner op for spændinger og forbedrer væskecirkulation omkring hjerne og rygmarvskanal.
3. gang er lykkens
Sidste gang jeg er hos Birgitte, nyder jeg det i fulde
drag. Det tager åbenbart - for nogle mennesker - et
par terapier til, før man er fortrolig med behandlingen, hvad der skal ske, og hvordan der arbejdes.
Nu følger jeg bare med, og Birgitte kan mærke, at
jeg giver efter, som om vi samarbejder gennem min
krop.
Birgitte har med sin kraniosakral terapi den ultimative kur mod stress og spændinger, og jeg kan godt
forestille mig, at det også hjælper på migræne, piskesmæld og mange andre lidelser og forstyrrelser.
I øvrigt var jeg en måned efter afslutning af behandlingerne fuld af energi igen.

