”Massage - der virker”
Aftenarrangement for forældre til cancerramte børn.
FCB inviterer her til en helt speciel aften. En aften, hvor der er mulighed for at
være sammen med andre forældre til et cancerramt barn, møde en
fantastisk fagkapacitet – en massør - fra Røde Kors Børnehospital i Cape Town
og lære en meget virksom ”hånd-massage-teknik”.
Linda-Anne O`Flaherty er inviteret til Danmark af Zoneterapeut Leila Eriksen,
som har været tilknyttet FCB igennem en lang årrække www.leilaeriksen.dk

Hvorfor være med, denne aften?
Som forældre til et cancerramt barn, ønsker man at gøre det bedste af det
bedste for sit barn/sine børn. Brug for at være der for hinanden som forældre.
Berøring er en grundlæggende form for kommunikation - som gør en forskel.
Denne aften vil I høre om bl.a. zoneterapi og 'M' Technique ®. En speciel
berøringsteknik som anvendes på hospitaler. En teknik som kan læres af alle
og tillige er videnskabelig dokumenteret www.mtechnique.co.uk
Program:
17:30 Velkomst Isvand, frugt og grønsager
18:00 Foredrag v/Leila & Linda-Anne, med information om hvordan familier
rundt om i verden har mulighed for at modtage alternative & komplementære
behandlingstilbud til cancerramte børn. I hjemmet, på hospitaler mv.
19:00 Buffet Her serverer FCB godbidder til gane og mave.
19:30 Hand 'M' Technique ® Lær en enkel, virksom ”hånd-massage-teknik”
21:45 Afrunding med spørgsmål
22:00 Tak for i aften
Sprog: Aftenen forgår på et let forståelig engelsk. ALLE kan være med, uanset
sprogkundskaber. Er der brug for oversættelse til dansk, er Leila frisk herpå.
Dato og tid: Mandag den 2. juni 2014 – fra kl. 17.30 til 22.00.
Mødested: Herstedøster Landsby – Sjælsro Skolen - Herstedøstergade 22, 1
sal - 2620 Albertslund (Skolen finder du via en lille grusvej, bag ved kirken).
Tilmelding: Skynd jer med tilmelding via www.cancerbarn.dk
Der er begrænset antal pladser og først til mølle princippet gælder. Sidste
øjebliks til/afmelding til Jan Johnsen 20 30 09 05.

