Patientbrev
När jag kom till Michael var jag uppgiven och hade fasansfullt ont i
ländryggen. Varje steg var en plåga som gjorde ont ända upp i
huvudet.
Jag hade tidigare varit flera gånger hos en kiropraktor, men det
tycktes inte hjälpa mig.
Då fick jag tips om denna behandlingsmetod.
Första besöket tog Michael en noggrann anamnes (patientens
sjukdom/olyckshistoria/social status m.m) och påbörjade därefter
behandlingen. Redan efter den gången kändes det mycket bättre jag
sov smärtfri en hel natt för första gången på flera veckor.
Andra besöket några dagar senare ledde till att jag blev helt smärtfri
och jag trodde inte mina ögon. Jag var så glad att jag grät. Ryggen
håller fortfarande (då detta brev skrevs 6 månader) och jag känner
mig stark!
~ Lena Lund 45 år
********************************************
Jag heter Christoffer, är 24 år och har sedan jag var liten, säkert i ca
15 års tid störts av nån sorts stramhetskänsla/dragkänsla i ansiktet
under Hö öga samt förtjockade muskler, lätt rodnad plus värmeökning
på berörd sida. Det är ömt då jag tar och trycker på stället. Även en
synlig assymetri syns vid leende.
Tidigare rådfrågat läkare, massörer, kiropraktorer men ingen har
kunnat ge någon hjälp.
Redan efter 1:a besöket hos Michael Persson märkte jag skillnad. Det
både syntes och kändes att något hade hänt. Efter 25 min Kraniell
Osteopati hade en stor del av spänningen försvunnit och mitt ansikte
kändes mer avslappnat. Asymmetrin var nästan helt försvunnen! En
fröjd eftersom detta tidigare givit mig en del komplex.
Jag har nu varit hos Michael totalt 3 ggr. Några dagar efter första
besöket skedde en viss tillbakagång. Men efter varje nytt besök har
det skett en förbättring och behandlingseffekten har hållit i sig längre

och längre tid för varje gång. Nu känns ansiktet mycket mer
avslappnat och musklerna i ansiktet aktiveras inte lika starkt. Jag har
även haft problem med ischiassmärtor som Michael har behandlat med
BRA resultat!
Jag vill verkligen rekommendera Michael för hans kompetens och
trevliga bemötande. ~ Christoffer 24 år
********************************************
Jag har lidit av nervsmärta i käken i drygt två och ett halvt år efter en
felaktigt gjord behandling av tandläkare. Jag har haft kontakt med
läkare och fått prova en hel del olika piller som just inte hjälpt och
sedan fått veta att det inte går att göra mera. Jag visste ingenting om
osteopati men kontaktade Michael Persson efter rekommendation av
min massör som jag litar på och som haft Michael som lärare. Jag har
nu fått behandling vid fem tillfällen och är positivt överraskad. Jag
hade inte mycket hopp om att behandlingen skulle hjälpa.
Behandlingen har skett genom att Michael har tittat på kroppshållning,
tryckt på olika punkter och i mitt fall genom att med sina händer svagt
trycka på huvud och käke. Jag kan nog tyvärr inte rättvist beskriva hur
behandlingen går till. Den är inte på något vis obehaglig eller plågsam.
Under behandlingen har jag faktiskt känt att något hänt med värken.
Den har flyttat sig och minskat och ibland nästan helt försvunnit. Som
jag har förstått det, handlar det om att skapa balans och att stödja
kroppens egen självläkningsförmåga.
Jag kan inte säga att nervsmärtan är helt borta men jag har helt klart
förbättrats. Jag har förstått att det finns många människor som går
med smärta av olika slag där den vanliga sjukvården inte kunnat
hjälpa. Jag skulle önska att flera kunde nås med informationen om att
det finns alternativ att pröva. ~ Ingalill Magnusson 61 år
********************************************
För någon vecka sedan var jag för femte gången hos Michael och jag
berättade för honom att jag inte varit så bra i mitt vänstra ben som jag
är nu på 15 år. Han bad mig skriva något om det till hans hemsida som
han höll på att ställa samman.
Under dessa 15 år har jag provat alla former av terapeuter och läkare,
allt från OMT läkare, OMT sjukgymnaster, kiropraktorer och
naprapater. Jag har då bara fått tillfällig lindring och besvären har
återkommit mer eller mindre alltid efter några veckor.

Mina symtom har bl.a. varit, mycket förkortade muskler i vänster ben,
inflammationer i musklerna på lårets utsida (trochanterit) som har
behandlats med kortisoninjektioner m.m, och värk i vänster ben som
inte har varit möjligt att få någon effekt på genom systematisk
stretching.
Det verkar nu som om mina besvär med vänster ben i stort sett
försvunnit. Jag har inte ont längre när jag sitter, och musklerna som
jag kämpat så mycket med för att stretcha är inte längre spända. De
osteopatiska behandlingarna jag har fått har varit så mjuka så i
ärlighetens namn känner jag mig därför tveksam till om de kunde ge
effekt men de verkar göra det, En skillnad jag har förstått mot vad
Michael gör är att han inte justerar de s.k S-I lederna, utan har i mitt
fall istället justerat en rotation i korsbenet. Michael har även justerat
min nacke som har blivit mycket bättre och håller sig fri från låsningar
nu i långa perioder. Jag är fortfarande fascinerad av att de mjuka
teknikerna som han använt på mig och att de kan fungera.
~ Tom 43 år

