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Alder: 46 år

Y*e:

Underskolersko

pö förlossningsklinik
Bor l: Logenhel i Solno

Fomlll: Tre born och
fuö bornborn

;öre behondllngen undersöks otloskoton
om den ör törskiulen i förhöllonde till skoll
bosen. Potienlen fologroferos nogq för ott
se kroppens höllning, om lill exempel oxlorno eller huvudet lutor. höften ör vriden
eller ryggroden böid. Mon möter öven hur
löngl huvudel kon vridos öt höqer och
vönster, och viktfördelningen på vorje ben
möts med tvö vögor för oil se eventuell

ojömn belostning. Slulligen för polienten
infroröd vörme över nocke och rygg för oii
mjuko upp muskuloturen.
- Sjölvo behondlingen gör ut pö ott med
hjölp ov speciello Atlontoiec-slovor som

roleror med oliko frekvens och hastighel
mossero muskler och ledbond i nocke och
ry99 sÖ ott koton homnor pö plols igen,
söger Gert Eriksson.
Etteråt gör3 en ny lologrolerlng för
ott jömforo bilderno fore och efter, och en
vögning för ott jömföro viklskillnoden pö
vorje ben före och efter behondlingen.
- Behondlingen upplevs ofto som mycket qvsloppnonde. En del morker skillnod
direkl. De söger ott del boro "ploppqr till"
och ott de könner sig piggore. Men krop
pens sjölvlökningsprocess pögör ollost i
flero månoder.
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ryggbehondling slipper Anneli
sin svöro migron som hon kömpot med i 25 ör.
Efter en speciell
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Det ett under,jag har fätt
^a*e.-ny,, liv,ärsäger AnneiiSundh. ctt
äf
Hon har haft återkommande

ena benet, och dessutour sned rygg
och framskjuten haka.

huvudvärk från 20-årsåldern. De
senaste två åren har den örvärrats och
periodvis har Anneli varit sjukskriven

släppte plötsligt huvudvärken.
-Jag blev så lycklig. Det var en
nrärklig känsla.Jag fick ett nytt liv

i flera veckor.

- Sonr värst låg jag bara med persiennerna nere och en trcija hårt virad
runt huvudet ör att örsöka dämpa
värken. Det gjorde så ont att jag
kunde kräkas. Ibland troddejag attjag
skulle bli galen av värken. l)et var sonl
om huvudet skulle explodera.
Attackerna konr två, tre gånger i
månaden och värken varade i flera dagar, på senare tid ibland veckor i följd.
Under årens lopp har Anneli besökt
olika läkare son-r alla konstaterade att
hon led av spänningshuvudvärk och
rniqrän. Men trots blodprover, magnetröntgen och remiss till neurologen
ör utredning och CT-röntsen kunde
ingen hitta orsaken. Hon skickades
hem nred starka värktabletter.
Anneli har också gått på sjukgynrnastik, akupunktur och akupressur
ruten det lindrade bara srttärtan ett tag,
sedan återkonr den. Hon har fiirsökt
lägga onr kosten, utan resultat.
På senhösten örra året då Anneli
på nytt var sjukskriven satt hon helt
uppgiven vid datorn och googlade på
"spännin gshuvudvärk".

- Då dök en träffupp: "Bli av med
din huvudvärk på en behandling."
Flera patienter berättade hur de blivit
av med sin värk nred något som hette

Atlantotec-metoden. l)et lät ju helt
otroligt!
Anneli bokade och fick en tid
i nritten av december.
- Det visade sig att min så kalllade atlaskota låg fel och attjag hade
en felbelastning på 10

kilo mer på det

En kort stund efter behandlingen

den dagen!

Huvudvärken är borta nu och
Anneli känner sig piggare. Hon kan
äntligen sryrketräna så urycket hon vill
och engagera sig fullt ut som publikvärd i AIK fotboll.

Sjuk ov sned koto
Atlantotec-metoden togs franr

av

schweizaren Alfredo Lerro. I.dae finns
kliniker i Schweiz, Tyskland, Osterrike, Italien och Slovenien. I Sverige
startade terapeuten Gert Eriksson den
fiirsta Atlantotec-kliniken i Stockholnr
ör tre år sedan tillsammans nred hustrun Gunilla. Kliniken kallas numera
Atlaskotan.I dag finns $zra kliniker
i Sverige och fler planeras.

- Cirka 70 procent av befolkningen har något slags örskjutning på
atlaskotan. Det behöver inte vara efter
någon olycka med whiplashskada;
kotan kan också ha flyttat sig redan
vid fijrlossningen vilket sedan fiirvärrats, nrenar Gert Eriksson.
- Atlaskotan är vår översta nackkota och en länk nrellan huvudet och
resten av kroppen. När den hamnar
snett påverkas hela kroppen och nruskelspänningar, klämda nerver och
blodkärl kan ge olika krämpor.
På kliniken har nran behandlat
problenr som huvudvärk, migrän,
nack- och ryggvärk, cirkulationsbe-

svär, r.nag-tarmbesvär, sömnsvåri gheter,

whiplash, högt blodtryck, yrsel och
depression. Det behövs bara en behandling och en uppfiiljande nlassage
och kontroll ör att fä en florbättring. O
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