Tema: Zoneterapi & Cancer
Konference & Workshop den 27. august 2013 i Behandlerhuset Taastrup. Oplæg
v/børnekirurg & zoneterapeut Bibiana Carrasco, Spain - i samarbejde med Leila Eriksen.dk.

Kære Leila og Bibiana,
Tak for nogle meget spændende og informative timer.
Bibiana´s oplæg omkring hendes arbejde som zoneterapeut på børneonkologisk afdeling i Barcelona, var
meget interessant. Var man bare så åbne i det danske hospitalsregi var vi kommet langt. Jeg tror på at det
med tiden vil åbne op for et mere udvidet samarbejde, det danske sundhedsvæsen er bare ikke klar endnu.
Den spanske tolk gjorde et flot oversættelsesarbejde og snakken og dialogen, udvekslingen var livlig. Der
blev stillet mange spørgsmål som vi alle lærte meget af.
Bibiana gennemgik bl.a. den metode hun anvender, når hun arbejder på de øvre lymfatiske områder. At
dræne den øverste del af kroppen for stagneret væske blev minutiøst gennemgået. Denne behandling er
særdeles effektiv hvis klienten har fået foretaget operativt indgreb ved brystcancer, hvor lymfeknuder er
fjernet.
Vi var meget omkring, hvad der tilbydes i det offentlige system, og hvad vi som alternative behandlere
byder ind med i vores klinikker eller på hjemmebesøg. Vores engagement hver især føler vi gør en forskel.
Vores kompetencer på hver vort område, kombineret med nærvær, tid til snak ser vi som en
selvfølgelighed, så dette har en stor prioritet.
Filosofien omkring behandlingen af det hele menneske fyldte meget i vores snakker. Vi kunne ikke blive
mere enige i vigtigheden af dette.
Informationen ved Leila omkring forskningen/informationen vedr. alternativ behandling i lande udenfor
Danmark var meget overraskende. Her er samarbejde, på flere hospitaler, meget mere udbygget.
Jeg savner mere åbenhed/samarbejde fra det offentlige sundhedssystem.
Kærlige hilsner
Myanne, RAB reg. zoneterapeut
Bibiana Carasco underviser i Danmark igen den 2 & 3. november 2013.
Yderligere oplysning - www.carecam.dk – (45) 26 18 95 90

