
Profilannonce  68  Januar  2016  Liebhaverboligen #179   

6 8

ehandlingsformen 

Body-sds har de senere 

par år oplevet et sandt 

boom blandt både forret-

ningsfolk, pensionister 

og unge studerende. Hvorfor? Ifølge 

Henrik Eiberg, der er administrerende 

direktør for Body-sds A/S  i Parken på 

Østerbro, har det noget at gøre med, at 

vi langt højere grad er blevet bevidste 

om vores eget ve og vel. ”Vores klienter 

kommer fra alle slags baggrunde. Det 

er både den tunge erhvervsleder, som 

oplever et enormt pres i hverdagen, og 

folk, der er kørt fast og opgivet af sys-

temet”, fortæller Henrik og fortsætter; 

”vi samarbejder med kommuner og 

forsikringsselskaber i samme forbind-

else, og derfor oplever vi flere og flere, 

der har brug for vores vejledning”. Og 

Body-sds er netop en vejledning, for 

efter første behandling finder man ud af, 

at der er meget, man selv kan gøre, for 

at få det bedre. Populært sagt arbejder 

en Body sds-terapeut med, at optimere 

det moderne menneskes skavanker 

– fysisk såvel som psykisk, og selve 

behandlingen tager udgangspunkt i en 

række specielle massageteknikker og 

ledfrigørelser. Body-sds står for ’Body 

Self Developments System’, og det er da 

også det, det hele drejer sig om; hjælp 

til selvhjælp. Henrik forklarer; ”I vores 

travle hverdag har vi tendens til at 

glemme sammenhængen mellem krop 

og psyke. Hvis du bliver bange eller er 

trist over en længere periode, sætter det 

sig i kroppen. Det kan faktisk mærkes 

med det samme, og det er sådan nogle 

ting, vi går ind og arbejder med”. 

Kurerer stress med stor success

Klinikken på Østerbro oplever, at flere 

og flere har brug for den nærhed og 

kontakt, som Body-sds også giver; 

noget, der desværre følger den triste 

tendens med et øget stressniveau blandt 

både yngre og ældre i et samfund, der 

stiller højere krav en nogensinde. ”Vi 

kurerer stress-ramte med stor success, 

især ledere, som er slidte af mange års 

tungt ansvar og bekymringer”, siger 

Henrik og pointerer samtidig, at deres 

fornemste opgave er, at ”give lidt mere 

end de andre”. Med det mener han tid til 

nærvær og tid til at lytte til klienternes 

problemer og ønsker. Det er med andre 

ord vigtigt for både ham og de andre 

medarbejdere i klinikken, at kunne være 

100% til stede. 

Det er dog meget forskelligt, hvor 

mange behandlinger, man behøver. 

Nogle kommer blot en enkelt gang mens 

andre har været loyale klienter i en lang 

årrække. ”Det er meget forskelligt, hvad 

den enkelte har behov for. Fælles for 

alle er dog, at vi giver råd, vejledning og 

øvelser, som man kan bruge, når man 

kommer hjem. Man kan også supplere 

med træning i vores klinik, hvor der 

fortsat arbejdes med led, styrke, smi-

dighed, ro og balance”. 

Klinikken i Parken tilbyder ikke blot 

behandlingsformen, de uddanner også 

kropsterapeuter ved Body-sds - en 

uddannelse, der varer 3 år.  

Henrik slutter af med en huskeregel, 

som bør implementeres i en travl hver-

dag, hvor man ofte glemmer sig selv; 

”Det er vigtigt, at tage sig selv alvorligt. 

Mange sparer op til alderdommen, men 

hvad nytter det, hvis kroppen ikke fun-

gerer?”
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TAG DIG SELV OG DIN KROP ALVORLIGT

I dagens Danmark stilles der 

løbende større krav, og alle 

ønsker at leve op til en masse 

uskrevne idealer og regler. Vi 

ved, at pres, jag og belast-

ninger og indtagelse af bl.a. 

medicin, alkohol, kemika-

lier, sukker, farvestoffer og 

dårlige fedtstoffer kan sætte 

sig i kroppen – det hjælper vi 

dig med at udrense gennem 

Body-sessions, Body-sds´ 

træning, kostvejledning og 

udrensningskurser.

Som følge af en travl hverdag, kan mange have svært ved at mærke sig selv. Det råder klinikken Body-sds i 

Parken bod på med en behandlingsform, der skaber nærvær, eftertanke og kropsbevidsthed. 


