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B@rn, FCB, arrangerer hvert

Ar en familieweekend, hvor

cancerramte born, deres for-

eldre og soskende kan fA et

pusterum i gode omgivelser

sammen med ligestillede.

BOrn med krrft fAr, som

led i deres behandling, ofte

meget kraftig medicin og

strAleb ehandling, hvilket

svekker deres immunfor-

svar. Bdrnene har derfor stor

risiko for at fA alvorlige in-

fektionssygdomme, og for at

nedsatte denne risiko, lever

born med kreft i mange til-

felde meget isoleret.

Foreningen, FCB, arbejder

iherdigt og mfllrettet pA at

arrangere positive aktivite-

ter og derved give plads, rum

og mulighed for at de can-

cerramte bprn og deres fami-

lier kan tilbydes nogle gode

oplevelser i deres, til tider

isolerede og begrensede

hverdag.

I Ar, i  dagene 7. t i l  9.sep-
tember, blev foreningens fa-

milieweekend afholdt pA fe-

rie- og kursuscenter Sankt

Helene i Tisvildeleje. Zone-

terapeut/konsulent Leila

Eriksen, som har tet kontakt

til foreningen, deltog ved he-

ie arrangementet, og vi Eise-

beth Weber Olsen og Myan-

ne Shanna Johansen var ble-

vet kontaktet af Leila og

spurgt om vi havde lyst til at

st@de til lOrdag morgen og

hele l@rdagen, fra om mor-

genstunden til oververelse

af foredrag. Efterfulgt af

zoneterapibehandlinger o g

afsluttende med festmiddag

og underholdning.

Vi skuile gi' zoneterapi og

var spandte p6, hvordan vi

ville blive modtaget. Vi vid-

ste. at der var ca.z2o delta-

gere ved affangementet,

men hvor mange der kunne

tenke sig en "prPve" be-

handling, vidste vl ikke.

Da vi ankom kl. 8.lOrdag

morgen var morgenmaden

ved at blive indtaget. Der var

en livlig summen af barnog

voksne. Vi presenterede os

og gled ligesom ind. Hygge-

snakkede med de omkring-

siddende og blev en del af et

hele. Blot ved at kaste et blik

rundt i forsamlingen var det

tydeligt her og der, at der var

b@rn, som var mere syge end

andre.

Men... fornemmelsen af

Iiv og livlighed, samhorighed

og andre storslAede ord, som
ikke lige kan flndes frem, var
slAende. Det skal opleves, for
at man kan forstA det.

Vi blev prrsenteret for
deltagerne og en liste, hvor
man kunne skrive sig pf, til
en r5 minutters prPvebe-
handling, blev sat op.

Skal lige hilse og sige at
det tog ikke megen tid, fur aI
Iisten var udfyldt. 6o be-
handlinger blev der plads til,
fordelt pA vores tre set zone-

terapihender (Leila, Elsebeth

og Myanne).

Efter morgenmaden var

der foredrag for interessere-

de. Leila havde veret pi zone-

terapikongres og til forsk-

ningsm@de i Barcelona i juni

mflned, for at underspge

hvordan det stAr til med

zoneterapi til cancerramte

bprn i Spanien. Hun introdu-

cerede zoneterapien pA en

let tilgengelig og forstielig

mide. Interessen var stor.
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Vi vidste, at der vor ca.22o
deltagere ved a rra n ge me ntet,
men hvor mange der
kunne tanke sig en "prgve"
behandling, vidste vi ikke.
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Behandlerrummet var blevetforvandlet til bOrnenes helt egen
zoneterapiklinik.

Nogle kendte til zoneterapi-
en i forvejen, andre var lidt
skeptiske men Abne.

Vi som praktiserer som be-
handlere I hverdagen, ved
hvor stor forskel zoneterapi-
en kan gore, og vi var alle
fyldt af oplevelsen af at den-
ne mAlgruppe, med fordel,
kunne nyde gavn heraf, sA vi
gledede os alle tre meget til
at komme i gang. Og vi skal
da lige love for at interessen
var stor.

Vi havde fAet tildelt en
dejlig stor lys stue og afte-
nen forinden havde Lella og
en velvillig assistent gjort
klar til os, med brikse og be-
handlingsremedier. Brochu-
remateriale lA parat. B@ger,
tegnepapir og tusser tll ven-
tende born.

Vore brikse var nu klar til
at blive indtaget. Muslkken
spillede dempet. Der var
domt go' stemning.

Det kildede i maven... de
forste var pi briksen,.. og de
naste og de neste. Syge
barn, raske bern,sOskende,
foreldre. Andre indtog rum-
met i sofaerne. Flere kiggede
forbi og indsnusede denne
helt specielle stemning som
varlblev opbygget... en inti-
mitet... fortrolighed... fred...
ro... puste ud og bare lade sig
r@re ved... bare falde hen og
dose... nyde... for nogle forel-
dres vedkommende for fLr-
ste gang i mange mange
mi.neder... De fleste born

npd det i den grad og flere

var tilbage i l@bet af dagen,

for at tilsnige si.g en "tur"

mere.

Leila, som deltog i hele

weekendarrangementet, for-

talte efterfolgende at be-

handlerrummet sent lPrdag

aften var blevet forvandlet

til bornenes helt egen zone-

terapiklinik. Raske og syge

bprn havde benyttet lokalite-

terne og glvet fodlhAnd zone-

terapi og massage til hinan-

den og tll flere af de voksne.

En fantastisk og
u beskrivel ig oplevelse!
Nu mens dette skrives ryger
man helt og fuldt tilbage i lo-
kaiet og det er meget over-
veldende. Det zoneterapien

og narvaret ved zoneterapi-

ens ud@velse bod pA den

dag, var ubeskrivelig.

Hvis vi skal komme lnd pA

detaljer bliver vort skriv me-

get langt, det var simpelthen

bare en hel fantastisk dag.

Gleder os til at fPlge for-

eningens arbejde og ikke

mindst Leila's engagement

heri, samt, forhAbentlig, at fA

mulighed for at deltage igen

ved lignende arrangementer.

Her kan zoneterapien virke-

lig gA ind og gore en forskel!

Myanne Shanna Johansen &

Elsebeth Weber Olsen i sam-

arbejde med Leila Eriksen

Yderligere oplysning:
www.cancerbarn.dk
www.carecam.dk


