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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!

Meddela oss om du
har ändrat
mail/adress!
Meddela Christina
på mail !
naturhalsa@yahoo.se
Länkar till intressanta
hemsidor:

GDPR ?

www.icr-reflexology.org
www.fdz.dk

Gå in på

www.vifab.dk

www.verksamt.se/driva
För information.

www.lakareutangranser.org
www.reflexology-europe.org
www.nnh.no
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SFRF 40 år
Ordföranden har ordet!

Styrelsen 2018-2019

Nu laddar vi för vintern
och ser fram emot vårens
fortbildning!

Ordförande : Stefan Bokström

0705867949

Sekreterare: Janet Westling

070-7346909

Kassör: Christina Byheden Jakobsson

0736-578224

Fortbildningsledare: Malin Turesson

0736-220366

Utbildningsledare: Doris Johansson

070-3989949

Ha det så trevligt med
alla reflexzoner som ni
hittar och främjar
självläkningen ;)

Suppleant: Pia Ericsson

070-9204082

/ Stefan

Det finns möjlighet att få SFRF 40 år
tilläggsskrift 2008-2018.
Hör av er till Stefan.

SFRF:s rekommenderade skolor i
Zonterapi/Reflexologi
Kaironskolan

0709-660233, 031-423060

Axelssons Gymnastiska Institut 08-54545900
QiBo skolan

0707-325 400

Team Hellberg Zonterapi AB

08-265104
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SFRF:s Årsmöte och
Fortbildningsdagar 5-7 april-19
Katrinebergs Folkhögskola

Plats

Vessigebro, Halland

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

ReflexZoner 3-2018

SFRF 40 år

Känns lite som soldaten när det gäller vår existens i samhället !
Vad jag menar är att samhället (Staten), inte ser oss som en verklig kraft
som skulle kunna användas betydligt mer!
Kanske att vi själva är för passiva i kampen mot erkännande?
Rose-Marie meddelade vad som är på gång hos KAM
Spännande…?! Vad jag förstår händer inte mycket på KAM-fronten.
Vi, SFRF, kämpar med bra fortbildning och samlas kring vår fina helg
till våren. Resonansterapi blir ämnet ! Det blir spännande i vilket fall ;)
Ses till våren ! Ha en härlig höst med sprakande färger !
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Hej kära kollegor!
Vi i styrelsen har haft
styrelse/arbetsmöte helgen
28-30 september 2018.
Denna gången hade Christina
ordnat ”Hallandslängan” i
Boberg, Grimsholmen nära
henne stuga i Falkenbergs
kommun.
Vacker natur med utsikt mot
havet som ger en lugnande
effekt vilket kan behövas en
sådan helg med mycket prat
och diskussioner, härligt att
kunna ha olika åsikter och
samtidigt bli eniga.
Vi träffades på fredag
eftermiddag med ett fika ute i
solen men sedan gick vi in när

inte solen ville värma oss
mera.
Det som förhandlades denna
helgen var bl.a Fortbildningen
2019 som denna gången blir
Resonansterapi med Christian
Helmrich 5-7 april 2019 i
Falkenberg och Katrinebergs
Fshk.
Styrelsen största önskan är att
alla kommer så gå redan in i
era agendor och boka upp den
helgen med SFRF. Som vanligt
börjar vi givetvis med
årmötet.
Stor fråga är också SFRF
framtid, det lilla förbundet vill
bli större.
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Givetvis är kontakten med
skolorna det viktigaste, att
redan där hala in dom till oss.
Lite emot oss är att vi kan
erbjuda en elevförsäkring via
SFRF för den blir för förbundet.
Kontakt är tagen med Hellbergs
och Qibo-skolan i Tomelilla
och vi är givetvis välkomna dit
så en träff med dom kommer
att ordnas. Sedan får vi se om vi
drar vinstlotten eller.
Tillsammans med Christina
görs en ”intresseanmälan”
blankett och information om
SFRF till eleverna.

Vidare har vi gjort lite
förändringar i
medlemsmatrikeln.
Samtidigt vill vi i styrelsen
uppmana om att genast
meddela om förändringar ska
göras dels i medlemsregistret
eller på hemsidan.
Reflexzoner som vi beslöt vid
årsmötet skulle ändra format
för att främst hålla nere
kostnaden har inte direkt
kommenterats av
medlemmarna. Stefan lägger
ner mycket tid på att få ihop
den så snälla ”SKICKA” in lite
uppslag, TACK.
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Formatet kommer att vara
detsamma framtill nästa
årsmöte, hort je vill eller int.
(översättning även om ni vill
eller inte.)
Vi avslutade helgens arbete på
söndagförmiddag och alla
kände att vi hade gjort rätt för
oss för det förtroendeuppdrag
vi har.
Avslutar med att TACKA
Christina för hon tar hand om
mig när jag landar på torsdag
och vänder åter på måndag.
Svårt att få tider med flyget
som passar fredag-söndag.
TACK Malin för den goda
fisksoppan du serverade till
fredagmiddag.
TACK Pia för en vegetarisk
lasagne till lördagslunchen.
TACK Christina för
havets”planka” du beställt till
lördag middag och för
frukostarna vi ordnat. Veden du

tog med så vi kunde mysa
framför brasan på lördagkväll.
TACK till Janet för att du höll
lite ordning på oss att du
lyckades protokollföra det som
behövdes.
Tack till ”tuppen” som än en
gång tog hand om oss hönor.
Till sist måste jag få berätta om
min hemresa försenat flyg från
Göteborg till Arlanda, körde
nog för fort vid landningen det
small bara till och åkte fram
som en projektil framåt tur
man satt fast, körde förbi alla
gater och fick åka buss till
ankomsthallen, jag hade 15 min
på mig till nästa hem flyg till
Umeå. Helt otroligt landade i
Umeå enligt tidtabell. Den där
landningen vill jag helst inte
uppleva någon mer gång.
SKÖNT ATT VARA HEMMA
HOS GÖBBEN O HUNN
Varma glada hälsningar från
Doris
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Arbetshelg i Grimsholmen strax söder om Falkenberg
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Sista del 3, kommer i nästa
40 år
NrSFRF
av ReflexZoner
!
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Styrelsen 1 år framför Er. Stefan, Malin, Janet, Pia, Christina o Doris
ReflexZoner 3-2018

