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Fortbildningen till våren 5-7 april 2019
Resonansterapi     Spännande…!

Ej försent att anmäla sig till
fortbildningen !
Kom och ha en mysig helg med
”härliga” kollegor!    Anmäl er!

DE  RESONANTA
VÅGRÖRELSERNA
OCH  DEN  GUDOMLIGA
ENERGINS  PRINCIP

Christian Helmrich - läkare och
massör från Tyskland - och Anita
Larsson - zonterapeut och
hälsokonsult från Sundsvall - lär oss
i teori och praktik om dessa enkla
mekaniska vågrörelser samt
kraftsamling för vårt välbefinnande.

Vågrörelserna utförs med händerna,
så att kroppen kommer i resonans, i
samklang med både den
självgående rörelsens och
strukturens energi. Den kan göras
på sig själv, på familj/bekanta eller
av terapeuter för att öka effekten av
andra hjälpmedel och metoder.

Ingår: - De ”4 hörnen” -
 Ett universellt rådande
sammanhang:

Kroppen är inte alls så symmetrisk
som man kan tro vid första
ögonkastet. I sig själv hyser den
funktioner och därmed också
egenskaper som till sin fördelning
är allt annat än jämna. Yin/Yang
eller rörelse och struktur påvisar
olika sammansättningar på olika
platser i kroppen. Krafternas
blandning som ger konsistens och
rörlighet till allting, visar skillnader
mellan vänster och höger, ovan och
nedan, fram och bak. Varje struktur
är helt enkelt resultatet av en
bakomliggande rörelse och kraft
eller aktivitet och så som
ifrågavarande aktivitet är, så blir
strukturen. Känsla och handling är
två olika ändar av samma rörelse...
      Tar man denna iakttagelse på
allvar, så ger den en förståelse för
kroppen och dess uttryck som
sträcker sig från det själsliga ända
in i fysiska vardagliga
angelägenheter.

Varma hälsningar,
Christian och Anita
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Det finns möjlighet att få SFRF 40 år
tilläggsskrift   2008-2018.
Hör av er till / Stefan.



Jag heter Malin Nordström
och är bosatt i Köping, jag har
ett brinnande intresse för att
hjälpa människor.  Jag har
alltid vetat att jag ska arbeta
med människor men inte vetat
hur så jag har provat mig fram,
när jag fann zonterapin via
Team Hellberg i Stockholm så
hittade jag rätt.

Det som är så bra med
zonterapi, ortobionomi och
strykningsterapi är att det
stärker hela kroppen och
hjälper kroppen att läka sig
själv.

Jag tror på kroppens egna
förmåga, vi måste bara ge den
bästa möjliga förutsättningar.

Jag har även ett stort intresse
av att måla, främst i akryl och
akvarell. Det är några av dem
målningarna som jag delar
med mig av på den här sidan.

Vi ses!

Ny Medlem i SFRF



TITTA PÅ

DAGENSMEDICIN.SE för

senaste info!!

Tilläggsdirektiv till KAM-utredningen (S 2017:05)

Kommittédirektiv 2019:4 kommittébeteckning: S 2017:05

kommittébeteckning: S 2017:05

Tilläggsdirektiv till KAM-utredningen (S 2017:05)

Innehåll

Förlängd tid för uppdraget

Beslut vid regeringssammanträde den 7 mars 2019

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 27 april 2017 kommittédirektiv om ökat
patientinflytande och patientsäkerhet inom annan vård och
behandling än den som bedrivs inom den etablerade vården (se dir
2017:43). Utredningen har antagit namnet KAM-utredningen. Den 5
juli 2018 fick utredningen tilläggsdirektiv om att bl.a. göra en
översyn av bestämmelserna i 5 och 10 kap. patientsäkerhetslagen
(2010:659) och annan för uppdraget relevant lagstiftning (dir.
2018:63).

Enligt direktiven skulle utredaren slutredovisa uppdraget senast den
31 mars 2019.

Utredningstiden förlängs när det gäller
uppdraget enligt tilläggsdirektiven. Det
uppdraget ska i stället redovisas senast
den 31 maj 2019. Uppdraget enligt
ursprungsdirektiven ska fortfarande
redovisas senast den 31 mars 2019.
Socialdepartementet)

Ja vad månde bliva…!



Funderingar för
framtiden ?
SFRF to be or not to be ? Med tanke
på medlemsantalet så finns vi knappt
på kartan… Nuvarande styrelse
undersöker vad det finns för
möjligheter/ alternativ hur vill vi att
framtiden ska se ut förSFRF ?! Vi vill
ha med våra medlemmar på detta tåg
(fråga). Hur vill ni att vårt förbund
SFRF ska fungera, räcker det med att
medlemmen får en billigare försäkring
eller vill man träffa andra medlemmar
för att vidga sitt kontaktnät, kunskap
och gemenskap?

Jag kan säga ATT VI, SFRF, ÄR VID
ETT VÄGSKÄL !

På ett årsmöte har man chansen att
föra sin talan, givetvis även via vår
tidning, som är ett forum för
medlemmarna…! Vänligen uttryck
era ideer och tankar om hur vi ska
komma vidare i ”kampen” för ett
förbund med glädje och kreativitet.

Sista mars är det dags för kommiteen
som i två år har diskuterat hur
komplementär och skolmedicinen ska
kunna närma sig varandra i frågor
som bland annat, patientsäkerhet,
antibiotikaresistens (Grundtanken). Ja
den frågan är en ”Gordisk Knut”.

 Vi får se om reglerna blir strängare
eller vänligare mot oss som är på
kanten av etablissemanget!?

/ Ordf. Stefan



Svenska Fotzonterapi-Reflexologiförbundet
SFRF | c/o Doris Johansson | Röbäcksmyran 11 905 87 Umeå |

           Tel: 090-46949                          zonterapi.nu

Ansvarsförsäkringen!
Om försäkring ej tages via SFRF!
Vänligen
skicka kopia på erlagd försäkring från
annat
förbund/försäkringsbolag till Christina!

Viktigt! Alla aktiva
medlemmar skall ha en
ansvarsförsäkring!

GDPR ?
Gå in på
www.verksamt.se/driva
För  information.

Länkar till intressanta
hemsidor:
www.icr-reflexology.org

www.fdz.dk

www.vifab.dk

www.lakareutangranser.org

www.reflexology-europe.org

www.nnh.no

Meddela oss om du
har ändrat
mail/adress!
Meddela Christina
på mail !
naturhalsa@yahoo.se

mailto:naturhalsa@yahoo.se
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