
V
ýzkumu tohoto rytmu se vìnoval
na poèátku minulého století
dr. W. G. Sutherland, metodu rozvi-

nul v 80. letech minulého století ame-
rický chirurg John E. Upledger. Ten
pozoroval bìhem operace krèní páteøe na
obalech míchy zvláštní rytmický pohyb.
Dalším dvacetiletým výzkumem zjistil
pøíèiny a dùsledky tohoto pohybu na lid-
ské zdraví a rozvinul vlastní terapeutic-
kou metodu. Nazval ji kraniosakrální
metoda a zmínìný pohyb kraniosakrální
rytmus.

Co je kraniosakrální
rytmus?
Kraniosakrální rytmus (  cranium = lebka;
os sacrum = kost køížová ) je po rytmu
dechu a srdce tøetím rytmem našeho
tìla. Vzniká pravidelnou cirkulací moz-
komíšního moku, který nadlehèuje
mozek a míchu, tlumí nárazy a slouží
i jako „mazivo“ pro hladký pohyb obalù
mozku a míchy. Formování tohoto rytmu
zaèíná již v dìloze matky a konèí smrtí.
Rytmus je hmatatelný na celém tìle,
u zdravého èlovìka probìhne 8 až 12
cyklù za minutu.
Podle doktora Upledgera je harmonický
kolobìh mozkomíšního moku dùležitý 
pro zdraví našeho pohybového aparátu
a pøedevším centrálního nervového 
systému. Aby kolobìh mohl probíhat, jak
má, musejí být pohyblivé obaly mozku
a míchy, ale i okolní kostìné èásti, na
které se tyto obaly upínají – lebeèní kosti
a švy, nìkteré páteøní obratle a køížová
kost. Pokud tomu tak není, mohou nastat
zdravotní problémy, se kterými mùže 
pomoci právì kraniosakrální terapie. 

Pro koho tato metoda 
je, èi není vhodná
Školený terapeut nejdøíve vyšetøí na 
pøes nì stanovených místech vašeho tìla
váš kraniosakrální rytmus. Pokud najde
problematická místa, snaží se navodit

ideální podmínky pro kolobìh mozkomíš-
ního moku pøedevším jemnou mobilizací
páteøních obratlù a spojù lebeèních kostí.
Terapeut pracuje velmi jemným tlakem
(pøedstavte si tlak i tah pøizpùsobený
váze desetikorunové mince), bez pomù-
cek, pouze vlastníma rukama. Jednotlivá
sezení obvykle trvají hodinu, u malých
dìtí je doba kratší. Klient je bìhem tera-
pie obleèen a pøevážnì leží v klidu na le-
hátku. Mezi jednotlivými terapeutickými
návštìvami by mìla být nìkolikatýdenní
pøestávka.
Kraniosakrální metoda mùže pomoci 
pøi problémech pohybového aparátu, 
ale i poruchách centrálního nervového 

systému (autismus, dìtská mozková
obrna, deprese, bolesti hlavy, epilepsie,
horeèka, glaukom, vysoký krevní tlak,
nespavost a podobnì – v tìchto pøípa-
dech by mìla být samozøejmostí konzul-
tace s lékaøem!). Dalším cílem terapie je
i relaxace vnitøních orgánù a posílení
imunitního systému a samoléèivých
schopností organismu. Pro svoji jemnost
je kraniosakrální metoda velmi oblíbená
a úèinná u malých dìtí. Kontraindikací je
nitrolebeèní krvácení, zlomeniny lebky
a výdu� cévní! 

Mgr. Helena Toušková
(www.studioletna.cz)
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Rytmus vlastního dechu 
a srdce vnímá asi každý z nás. 
V tìle ovšem probíhá ještì jeden rytmus,
který za normálních okolností
nevnímáme – rytmus kraniosakrální. 

Pøi ošetøení u kraniosakrálního
terapeuta dochází k hluboké relaxaci

(terapie trvá zhruba 60 minut).
Terapie se mimo jiné osvìdèuje 

pøi bolestech hlavy a migrénách,
bolestech páteøe, stresu 

a chronické únavì.
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