En mjuk resultatinriktad behandling
– för både kropp och själ
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Välbefinnande
och balans i
tillvaron

Maria Weywadt.

KranioSakral terapi, är en mjuk och behaglig behandlingsmetod
som ursprungligen härstammar från Osteopatins lära. Metoden
vilar på en medicinsk grund inom anatomin och fysiologin.
Grundtekniken utgår ifrån att arbeta med ryggmärgsvätskans
mekanik och dess pulsation. Behandlingen kan användas för flera
olika syften.
Maria Weywadt är utbildad och
diplomerad KranioSakral terapeut.
Idag driver hon sin egen verksamhet i Huddinge, strax söder om
Stockholm. Hon började sin karriär
med en spautbildning för över tio
år sedan och intresset för massage
vaknade. Efter utbildning till
diplomerad Massageterapeut,
har hon under dessa år hunnit
vidareutbilda sig inom flera
olika områden, och haft sin
massageterapeut utbildning i
grunden.

Kan hjälpa många
– Under alla de år som jag arbetat
som terapeut, har jag fått träffa
många människor med olika typer
av besvär, men har särskilt fördjupat
och specialiserat mig inom KranioSakral terapi, då jag anser att det är
en metod som kan hjälpa så många
människor, säger Maria.
KranioSakral terapi kan med fördel

kombineras med andra behandlingar
såsom massage, eller som kraftfull
energibehandling. En ”helhetsbehandling, med det lilla extra”.
l När kan behandlingen användas?

– Kroppen har många gånger en
fantastisk förmåga att läka
sig själv, men ibland kan
den behöva en skjuts på
vägen för att starta igång
dess egen läkningsprocess,
säger Maria.
Det kan finnas olika skäl
till varför man är i behov
av behandlingen. KranioSakral terapi kan användas för väldigt
många olika syften, både fysiska och
psykiska besvär.

Lindrar värk
Alltifrån mentala och stressrelaterade
problem som kan yttra sig i exempelvis: huvudvärk och migrän, sömnproblem, depression, kronisk trötthet,

utbrändhet. Men även fysiska besvär
som kronisk värk eller whiplash
skador med smärtor i ryggen, nacke,
axlar, leder eller i höfter och bäcken
eller diskbråck. Behandlingen kan
även vara effektiv för gravida från 6
månader, när tyngd och smärta börjar
kännas nedåt bäckenet. Listan för när
KranioSakral terapi kan användas,
kan göras lång.
Kropp och själ hör ihop menar
Maria. Mår man psykiskt dåligt, visar
det sig många gånger även fysiskt.
Har man fysiska smärtor i kroppen,
går det ofta ut över den mentala
hälsan.

Andrum i tillvaron
Ibland kan livet kännas jobbigt och
tungt, kanske går man och bär på
tunga känslomässiga saker, som man
behöver hjälp med att hantera. KranioSakral terapi kan vara en början
till en process att hjälpa kroppen och
själen att läka sig själv på vägen.
– Jag vill hjälpa mina klienter att
finna inre ro och balans i tillvaron,
vilket inte alltid är det lättaste med
den stressiga tillvaron som många
människor känner igen sig i, och som
till slut kan visa sig både fysiskt och
psykiskt i kroppen, säger Maria. n
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