Nervesmerter efter operation af en diskusprolaps
Jeg vil gerne fortælle om min oplevelse med Kranio Sakral Terapi. Jeg blev opereret for en diskusprolaps i
1998 hvor man beskadigede mine nerver i ryggen. Jeg havde et meget stort handicap efter operation, som
gjorde at jeg ikke rigtigt kunne holde balancen ( har hørt at folk sagde bag min ryg hun er vist beruset
meget ubehageligt så tænker man uvidenhed er lig sladder eller salige er de enfoldige ) nå men videre. Jeg
havde konstant smerter i ryg, ben og fod.
Lægerne kunne ikke hjælpe mig, og så blev jeg fyret fra mit job p.g.a. sygefravær. Efter 10 år fik jeg
gennemtrumfet, at jeg kunne få en ny scanning. Først der får jeg at vide, at man havde beskadiget
nervebanerne ved operationen.
Derefter kom jeg på smerteklinik, hvor man sammensatte forskelligt medicin til mig. Det var da mere
betryggende og havde da en lille positiv virkning, i forhold til det min egen læge prøvede sig frem med i de
foregående 10 år.
Jeg hørte om klinikken Sedopia gennem en veninde, som gik til behandling ved Karen M. Tonnesen, som
har klinikken Sedopia. Har fået 2 behandlinger og i dag kan jeg gå normalt, har ikke balance problemer,
næsten alle mine smerter er væk og jeg har fået følelse i min fod og storetå igen.
Jeg har gået til fysioterapi i mange år og fået akupunktur behandlinger, som kun havde en meget
begrænset virkning.
Jeg skal have en til to behandlinger mere inden Karen Margrethe har fået løst alle mine muskler, led m.m.
Men tænk at jeg har gået siden 1998 og til august 2016 og har haft det af h... til.
Og så efter 2 behandlinger er jeg blevet et helt andet menneske. Terapi ved Karen Margrethe har også gjort
mig i godt humør.
Jeg har det meget bedre med mig selv, er mere udadvendt og har meget mere energi. Så er det man
spørger sig selv, hvorfor lægerne ikke oplyser om Kranio Sakral Terapi. Havde jeg vidst, at det fandtes for 10
år siden, så havde jeg nok haft en meget bedre hverdag og meget mere livskvalitet.
M.v.h.
Hanne Olesen
PS.: Efter en måned er Hanne begyndt nedtrapning af nervesmertemedicin og det går fint efter planen.
Hanne fik 3 behandlinger.

