
 
 

 
 

 
Så er det tid til en tema/netværksaften for forældre der har mistet et barn af cancer. 
 

 

Næste møde bliver: 
 
 

Tirsdag, den 28. maj 2019, klokken 18:00 – ca. 21:00 
 

 

Mødet foregår som sædvanlig i Sundhedshuset, Nørre Alle 45, 2200 København N.  
 

 

Der er gode parkeringsforhold, blandt andet på bagsiden af huset, men husk at benytte 

parkeringsautomaten(dyrekøbt erfaring). 
 

Denne temaften bliver med en foredragsholder, nemlig psykoterapeut Line Bundgaard 
som vil fortælle og demonstrere Tankefelt Terapi. 
 

Tankefelt Terapi eller TFT er en udviklet af den amerikanske psykolog Dr. Roger Calla-
han. Det er en sikker, hurtig, smertefri og effektiv behandlingsform, som ganske kort 

går ud på, at jeg tapper (eller banker) rytmisk på specifikke meridian-punkter på klien-
tens hoved, ansigt, overkrop og hånd, mens jeg spørger ind til fysisk ubehag, stærke 

følelser eller voldsomme oplevelser. 
TFT virker også, selvom der ikke tales om smerten, ubehaget eller oplevelsen, 

hvis klienten ikke ønsker eller kan tale om det. I så fald tænker klienten blot på ubeha-

get, mens jeg tapper. Klienten er fuldt påklædt. 
TFT kan med fordel bruges ved kropssmerter, frygt, sorg, uro, fobier, angst, vrede, 

traumer, stress, nervøsitet, flyskræk, udfordrende problemstillinger mm. 
TFT skaber hurtigt afklaring, klarhed og ro. 

TFT er uden bivirkninger og klienten kan selv arbejde videre, når sessionen er overstået. 
 

Et andet af formålene ved denne aften, er at vi skal hygge os i dette specielle fælles-

skab, danne netværk, men også at vi skal lære øvrige familier at kende.  
 

De fleste vil sandsynligvis erfare, at de ikke er alene om den store sorg- og alle de ned-
ture som det at miste et barn medfører, men også at det kan lykkedes at komme videre 

i tilværelsen uanset hvor håbløst det hele ser ud.  
 

Foreningen sørger for sandwich og drikkevarer.  
 

Har I kendskab til forældre der også har mistet et barn, men som vi ikke kender i for-

eningen, må I meget gerne give dem en kopi af dette brev og fortælle at vi ikke kræver 
medlemskab. 

 
Tilmelding via hjemmesiden www.cancerbarn.dk med oplysning om navn og antal per-

soner. Sidste øjebliks tilmelding/afmelding mobil 20 30 09 05. 

http://www.cancerbarn.dk/
http://www.cancerbarn.dk/

