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Vilken värme det kan bli på våra
breddgrader ?! Kan  man tänka sig
att denna värme vill kunna sprida sig
emellan våra
komplementärmedicinska
terapiformer att vi gemensamt kan
kämpa för vår existens. Hur svårt
kan det vara? Jo, svårt är det . Läs
artikeln från RiEN i Bryssel så
förstår man att det är svårt att få ihop
alla pusselbitar med tradition, kultur
och stora egon!

Vi i SFRF vill verka för samarbete
med reflexologer och samtidigt ha
förmånen att kunna bestämma
utifrån vad våra medlemmar vill att
vi ska satsa på!!

Ha nu en härlig sommar och njut av
stunden! Vi ses kanske redan till
nästa vårs fortbildning! / Stefan
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Tack för denna tid Rita! Ha nu en fortsatt härlig tid framöver ! Hälsar  Styrelsen
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Kundberättelse
"Johanna"

Vår dotter har gjort fantastiska framsteg
o det känns härligt
Hon går i 5:an nu
Hon älskar att röra på sig o älskar
fotboll!!
Hon går fram o tillbaka till skolan varje
dag (ca 3 km/ dag), har gympa 3 ggr/
vecka, har fotbollsträning minst 3 ggr/
vecka samt matcher varje helg. Vilken
skillnad när hon förr inte orkade gå runt
vår villa!!!

När vår dotter skadade huvudet hade hon
stora problem med närminnet sitt
arbetsminne. Vi fick ta en sak i taget, rita
bild o skriva text till det mesta.
Nu har vi varit på Astrid Lindgrens
barnsjukhus o där visar hon nu på ett bättre
närminne o arbetsminne än jämnåriga, dock
kvarstår vissa svårigheter med det sociala
samspelet med andra människor.

Du får gärna berätta för andra om henne o
hennes möte m zonterapi
Vi tyckte det var en del på vägen till hennes
tillfrisknande.
Mamma A

Fotnot: Personerna ovan heter i
verkligheten något annat.

Hej Stefan,
Sent om sider kommer här två
patientfall där det har varit lyckosamt
samarbete mellan zonterapi och
kiropraktik på barn. Jag vill ju gärna slå
ett slag för olika samarbeten där vi kan
få ännu bättre resultat.
Hoppas att det inte är för sent för
Reflexzoner om du tycker att de passar
in där?!

Det är ju lite både och med
barnbehandling.
Den ena var 2 år och den andra 8 år,
men då jag är leg. sjuksköterska ska det
vara ok enligt tolkning från
Socialstyrelsen. Det vet nog inte riktigt
själva hur de ska tolka framöver. Kan ju
vara ett diskussionsämne och anledning
att jobba för.

Ha det gott. Hörs och ses.
Kram Karin

Plötsligt händer det!
Berättelser från  terapeuters vardag! Får inte
plats i detta nummer med alla
fallbeskrivningar!
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Kundberättelse "Maja"
Min dotter har haft problem med
magen/tarmarna sedan födseln. Hon hade ofta
ont i magen och mycket gaser och magknip.
När hon var 6 månader fick hon även svår
förstoppning. Vi gick från läkare till läkare men
kunde inte få hjälp.
Vi fick bara olika laxeringsmedel men det ville
vi inte ge till vår dotter utan vi ville veta varför
hon hade dessa besvär och inte bara tillfälligt
bli av med besvären.
Med hjälp av kosten har vi kunnat lindra mycket
hennes besvär men tillslut så hjäpte inte ens
det. (Hon har inga allergier)

Efter mycket googlande började jag hitta
information hur man i många andra länder
behandlar bebisar/barn med kolik och förstoppning
med zonterapi och kiropraktik.
Läste att om man fick barnets nacke att slappna av
och om man fick bort olika låsningar i ryggraden
kunde även tarmarna slappna av och börja
fungera.
Eftersom min dotter låg i säte och föddes med
kejsarsnitt var det mycket sannolikt att hon hade
låsningar i ryggen och nacken.
Jag började leta efter en zonterapeut som var villig
att hjälpa min dotter som bara var knappt två år då.
(helt galet att lagen i Sverige säger att man inte ska
behandla barn under 8 år)
Som tur är hittade vi Karin och är evigt tacksamma
att hon ville hjälpa oss.
Efter ca 7-8 månaders zonterapi och kiropraktik
behandling mår min dotter bra. Magen/tarmarna
fungerar som dem ska och hon slipper ha ont!!!
Redan efter några behandlingar kunde vi se att hon
började må bättre och många gånger direkt efter
massagen skötte magen sig.
Vi har även under denna period masserat fötterna
varje kväll hemma men nu behövs det inte längre.
Nu masserar vi bara vid behov och då brukar
magen komma i gång på en gång.
Mamma S

Karin i mittttten
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Hej kära kollegor
Söndag den 10 april Södra Vätterbygdens
Folkhögskola.
Workshop där vi som ville berätta om vad vi utövar på
praktiken.
Undertecknad valde 2 patientfall.
Mona född 1957. Redan vid 23 års ålder fick hon
huvudvärk, undersöktes av läkare som inte kunde
avgöra om det var tiaattacker eller migrän. Trodde att
p-piller var en utlösande factor. Hade också
synbortfall.
Slutade med antidepressivt I November 2014.
Spänningshuvudvärk hela tiden och då menar jag hela
tiden ända framtills hon hade gått ett antal gånger hos
mig. Bytte job för att se om den stressen hon upplevde
där skulle göra en förändring, men icke. Jobbade på
NUS Norrlands Universitetssjukhus. Började och
jobba I sin mans företag för där kunde hon komma
och gåsom hon orkade. Medicinerade sig själv med
TREO.
Hon kom till min mottagning februari 2015, en kvinna
som såg väldigt trött ut, ögonen var så små så små.
Man riktigt såg vad hon led. Domnade av lite I vänster
sida I ansikte, migränen varierade från över öga, sidor
pannan. Öra vänster lockkänsla, vaccum, en inre
yrslig känsla. Huvudvärken var stundtals så
förlamande att hon inte orkade med promenade och
kanske det värsta att inte orka med familjen, allmänt
det sociala livet. Tröttheten, uppgivenheten, orkar jag
leva?
Med alla år som jag jobbat med zonterapi, fick jag ta
ställning till “hur gör jag”. Hon bor tre mil från mig så
jag tänkte ska jag måsta skjutsa hem henne? Hennes
beslut att det går att köra, jag skärper mig. Kör en hel
behandling, jag vill bli fri detta. Jag hade inte en aning
om att hon var så sjuk när honbeställde tid.
Första behandlingen tog 2,5 timmar för det gick inte
att avsluta hur som helst, var tvungen att få ner hennes
stressnivå. Zonterapi givetvismen minst lika mycket
avslappning och mycket prat för allt eftersom tiden
gick kom det fram saker som hänt. En dominant papa
som stundtals ej var snäll och använde händerna för
att hävda sig. Spriten gjorde allt värre. Henne bröder
är också präglade av barndomen . Fadern gick bort
och då blev allt mycket bättre. Mamman fick ett helt
annat liv, men enligt henne blev hon inte av med
huvudvärken. En hel genomgång av foten där jag
hittade mer än vad hon angav vid anamnesen. Magen
helt ur lag och där har vi kopplingen tycker jag till
migränen. Huvudet var stenhårt, ingen circulation I

 huden I huvudet. Binjurar, sköldkörteln och mycket
avslappning krävdes.
Utrensningarna varierade från gang till gang, mest var
det magen som kom igång, oftare toabesök, gasigare.
Huvudvärken varierade också genom att vara mindre
nån gang och nästa grym. Men hon gav inte upp jag
ska bli bra! Avslutade alltid behandlingarna med att
hon fick ligga på mina händer (lite av osteopati). Fick
taktilmassage över hela huvudet, ansikte och det
upplevde ljuvligt avslappnande.
Mitt råd till henne, försök att ta dig ut, gå bara halva
kvarteret. Låt dina nära och kära veta hur pass dålig
du är, för det hade hon aldrig talat om utan bara gått
på. Lär dig saga NEJ! Du måste erkänna för dig själv
att du är dålig, då kommer andra att förstå det också.
När hon hade fått 6 behandlingar 1 gång/vecka och
gjorde ett uppehåll på en vecka. Alltså v. 17 så
berättade hon att allt vände förra veckan. GLÄDJEN
KOM, MER OPTIMISTISK OCH JAG KÄNNER
MIG STARKARE.
Den 11 juni 2015 avslutade vi behandlingarna då jag
bedömde henne frisk. Veckan innan hade hon varit
utomlands med sin mamma och det hade varit en
fantastisk upplevelse för båda.
Patienten är vitalad och samtal med henne någon
vecka tillbaka “jag mår braidag”.
Tänk vad zonterapeuter kan åstadkomma, vilket roligt
0ch inspirerande yrke vi har.
Tänk om läkarna kunde se helheten I människan och
ge oss ett erkännande då skulle dessa vårdköer se helt
annorlunda ut.
Ett varmt tack att ajag fick delge er detta fall / Doris
oppa från Norrland

”Doran”
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Patientfall nr 2

Maria född 1987 sökte för barnlöshet 5 februari 2014.
Hade gjort fertilitetsutredning September 2013 där
hon fick veta att det var psykisk ??
säger man så??
De hade efter det försökt I 1,5 år att bli gravid.
Vid första besöket så berättar hon att hon har
pacemaker, som är inställd på att gå igång vid puls
under 50. Vid 14-års ålder svimmade hon ett antal
gånger. År 2012 svimmningskänsla och avdomnad
bakom ryggen. Det gjordes EKG och bedömde att säta
in en pacemaker, pacemaker!!??
Behandlade aldrig runt bröstet ”rädd” för att ställa till
detmed något. Sedan kom tankarna “men herregud
hjärtzoner finns på fler ställen” ??
Jag behandlade alla områden som jag lärt mig att
behandla för just barnlösheten. I min grundutbildning
I zonterapi behandlade man äggstockarna utsida häl
och gick över fotled till insida häl, där vi har
livmodern. Efter att ha gått Karl-Axel Linds
utbildning steg 1 så finns äggstockarna och
äggledaren under hälen och livmodern på insidan
hälen, samma ställe som första lärdomen. Där kan jag
mycket lättare känna om det finns något stop I
äggledaren. Jag känner mig trygg när jag behandlar så,
med tanke på alla jag hjälpt att uppfylla glädjen att få
ett efterlängtat barn. Rektioner efter behandlingar
oftast smärta I underlivsområden, träningsvärk (om
det kom från minbehandling??) Efter åtta gånger blir
hon gravid. Jippi!! Hon var så glad och tacksam för
allt jag gjort för henne.
November 2015 åter på besök för barn nr. 2.
Födde en son 30 januari 2015. Mådde hur bra som
helst under graviditeten. Förlossningen gick mycket
bra. Nu är det dags igen.
Fick mens redan I maj trots helamning. Ingen smärta
vid mens men ägglossningen gjorde fruktansvärt ont,
kraftiga blödningar. Kontakt med kvinnokliniken på
NUS nekades operation, vad?
Ägglossning: varannan gang höger varannan gang
vänster. 27 0ktober mycket ont I höger sida av ryggen,
gjorde inget besök på lasarettet denna gången utan
tänkte, jag kontaktar Doris istället. Mådde mentalt
mycket bättre, oklar om ägglossningen.
Maria tog 3 behandlingar, ville ej ha fler för nu var det
klart.

En underbar kvinna som det bara sprutar glädje och
lycka över. Vi ska ha 11 eller 12 barn och du ska få
hjälpa till varje gång. “Men tank på hur gammal jag
är, jag får ju hålla på tills jag blir nästan 80 år”.
Vid min presentation kändes det so matt jag är ganska
feg då det gäller att behandla t.ex. detta med
pacemaker, cancer. Vill gärna att ni kommenterar eller
gör ett inlägg om hur ni staller er till dessa .
Har inte ännu gått med I Facebookgruppen, men jag
brukar se vad ni skriver.
Kram till er alla från / Doris oppe I Norrland
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Rapport från KAM

Jag sitter sedan ett drygt år som SFRFs ledamot i
KAMs styrelse.
En del av er vet säkert att det var lite turbulent i KAM
för ett antal år sedan, vilket ledde till att flera
medlemsförbund gick ur KAM. Sedan dess har KAM
fört en tynande tillvaro och har hållits vid liv tack vare
SNS – Svenska Naturmedicinska Sällskapet.
Idag består KAM av 3 förbund. SNS, SFRF och
NMTF – Närings Medicinska Terapeutförbundet
För närvarande finns ingen representation från NMTF
i KAMs styrelse.
Vi som sitter i styrelsen idag känner starkt
engagemang för att KAM ska bestå. Det är mer viktigt
än någonsin med en gemensam kanal för de olika
förbunden för att kommunicera utåt, verka
samstämmigt i gemensamma frågor och kunna
påverka politiker m.m.
Vi är dessutom en remissinstans för regeringen,
socialstyrelsen, läkemedelsverket och WHO. Att låta
KAM gå i graven och försöka bygga upp något
liknande igen lär ta lång tid. Det heller inte enkelt för
varje enskilt litet förbund att kunna påverka eller ens
bli lyssnade på.
Det dock inte helt lätt att få så mycket gjort inom
KAM. Det finns numera varken kansli eller några
anställda. Få medlemsförbund och få medlemmar är
lika med små intäkter, vilket gör att det inte finns
något stort ekonomiskt utrymme. Det är i princip bara
SNS som betalar avgift för sina medlemmar. SFRF
och NMTF betalar endast förbundsavgift som ligger
på 1 000 kr per år. Allt som ska utföras måste göras av
oss i styrelsen. De flesta av oss har full sysselsättning
förutom vårt uppdrag och vi är dessutom utspridda
över hela vårt land och träffas fysiskt ett par ggr per år
och försöker hålla ihop det hela genom telefonmöten.
Styrelsen tar inte heller ut något arvode, då det inte
finns utrymme för det i nuläget. Vill på detta sätt
belysa så alla förstår hur KAM ser ut idag.
Vårt mål och önskan just nu är att hålla liv i KAM och
få igång en väl fungerande paraplyorganisation som
kan påverka och synas igen.
De saker vi inom KAM prioriterar för kommande år
är:
-Bygga upp en ny informativ och lättillgänglig
hemsida.
-Få fler medlemsförbund och medlemmar att ansluta
-Få tillbaka de förbund som gått ur KAM t ex
homeopatiförbunden.
-Skapa nya och väl fungerande rutiner för
auktorisation och kvalitetssäkringen
-Få de förbund som redan är medlemmar att betala

medlemsavgiften för sina medlemmar.
-Medverka i Almedalen – har erbjudande att få sprida
vårt material via Föreningen för vetenskaplig
homeopatis monter  (vi har en tjej i styrelsen som bor
på Gotland och ska delta i montern)
-Marknadsföra oss genom de kanaler vi kan utan för
stora kostnader till att börja med t ex Facebook
Det man som enskild medlem i respektive
medlemsförbund kan göra för att stötta KAM är att
genomgå auktorisation och kvalitetssäkring via KAM
(gäller de som har 30 hp eller 60 hp basmedicin)  Det
blir en viktig del i vår egen marknadsföring och en
kvalitetsstämpel. Man blir då listad på KAMs hemsida
och får även ett klistermärke varje år för att visa sina
kunder att auktorisationen är aktuell. Det finns numera
aktuella klistermärken hemma. Detta har fungerat lite
dåligt några år, men målet är att det ska bli väl
fungerande igen.
Glädjande är att det finns intresse från flera gamla
förbund att komma med igen. Det finns också
intressen från andra organisationer som vill samarbeta
och stödja oss.
Det går även att stödja KAM via något som heter
KAMs vänner. Kostar 150 kr/år och man får då 4 nr
av nättidningen Alternativ Medicin.

Rose-Marie Andersson

Tummen upp eller är det första vinsten i vårt
fantastiska lotteri? Pengarna från lotteriet går till
forskningskontot som växer o växer…..
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RiEN-konferens Brussel maj
2016
Solen skiner med en brännande doft, jag sitter och
funderar I solstolen med en espresso I näven
tänkandes, ska jag eller ska jag inte?
Efter att ha mailat till övriga I styrelsen om vad de
tänker om deltagandet I Brussel så tar jag tillslut
beslutet efter positiva besked , jag åker ! Nu är det
söndag och på torsdag börjar mötet.
In på datorn, leta efter resa, hotel. Allt fixar sig på en
timme ! Snabba ryck får det bli ibland!
Tar fram agendan för mötet och lite fakta för att vara
med I diskussionen på torsdag.
Tankar flyger I huvudet, speciellt med terrorattacken
på Brussels flygplats för en tid sedan.
Tänker att våldet får inte vinna utan det fria ordet
(människan), ska fortsätta att utbytas mellan
människor. Så var den saken ut ur huvudet.
Direkt efter jobbet onsdag eftermiddag vid 17.00 tar
jag bilen och kör till Köpenhamn och har fixat ett
Brobizz hos grannen (halva priset för Öresundsbron) !
Det går undan med inga förseningar till Flygplatsen !
Härligt! nu kan man ta sig en “rägmacka” med en öl I
lugn o ro, trodde jag ! Nähä,då är det 40 min kö till
säkerhetskontrollerna………..
Väl inne på flygplatsen, en snabb juice och något att
tugga på.
Planet är en halvtimme försenat när vi landar I Brussel
(Charloire) fem mil utanför city. Har flugit med
Ryanair.
45 min. väntan på buss, missade första bussen, fullt!
Halv ett på natten är jag vid hotellet och ska upp halv
åtta för att vara på mötet kl.nio.
Sover som en stock, vaknar upp äta frukost betalar
inte för den…… ingår ej!
Solen skiner även I Brussel med en fantastisk värme,
blommande träd och givetvis blommor, doften är
underbar! Mötet är vid ett fransiskanarkyrka med en
härlig trädgård där man kan sitta och njuta av en
fantastisk grönska.
Mötet rullar på enligt agendan men några viktiga val
skall göras under torsdagen men det ändras till att
valen (ordföranden/vicesekreterare), ska ske som
avslutning på dagens agenda. Diskussioner om detta
men så blev det beslutat.
Diskussionsgrupp I gräset med solen som en
stekpanna värmde våra huvuden och vi var från
Sverige,Norge,Frankrike ochTyskland. Vi skulle
diskutera RiEN:s framtid.

Pluskontot: möta kollegor, utbyta erfareheter,
kommunikation.
Minuskonton: ej transparent, dessa diskussioner
om/om igen med stadgarna som en del tyckte inte var
så viktiga……….. Då minns jag Pirjo Eriksson
(KRY) som nämnde till mig om att de kan /bryr sig
inte om stadgarna…….hade helt glömt detta faktum!
Vi var tre grupper och vi hade ungefär samma syn på
RiEN.
Valet gjordes med resultat att Eduardo, Madeira, vann
med nio röster, Tracy Smith,England 8 röster och
Arve, Norge 4 röster.
På kvällen vid middagen får Arve höra ett ryckte om
att någon I styrelsen har försökt lobba för en delegat
inför valet. Detta får jag höra av Arve på fredag
förmiddag. Arve säger till mig att det kommer bli lite
liv I “luckan”  senare I mötet.
Arve tar ordet och frågar styrelsen om detta rykte är
sant eller ej!?

De förnekar att så skulle vara fallet men Arve
fortsätter frågeställningen, ej nöjd med de svar han har
fått!
Det snackas och babblas och till slut går hela styrelsen
ut ur salen, med följd att det diskuteras fram och
tillbaka vad som ska ske nu för Arve vill ha svar. Det
går så långt att Arve vill “sänka” RiEN !
Ordet som kommer upp I diskussionen är TILLIT,
Katarina från Grekland känner stor oro inför detta ord,
senaste tre åren har det varit bedrövligt I
Grekland…….
Då blir det  nästa gäng som går ut ur lokalen , det är
de danska och tyska delegaterna som I protest mot
Arve, säger: nu har du gått för långt!! Under tiden så
har Didier, organisationsansvarig för konferens/ möte
ställt sig att skriva upp en lösning på tavlan.
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Lugnt och metodiskt beskrivit problematiken, att
styrelsen ber om ursäkt inför det inträffade och vi
övriga förlåter. Han skrev riktigt bra när orden
RETURN TO TRUST GROUND ZERO skrevs.
Styrelsen kommer tillbaka med Ronald,Frankrike,
talesman och det infördes ett etiskt råd (tre personer)
och att det ska VARA EN AV  dem som ska ha en fot
in I styrelsens arbete. (Tracy Smith). Tiden har tickat
på!
Agendan kunde inte hållas, allt lugnade ner sig men
Arve hade mer …….. ! Dock blev han tyst med detta.
Då blev konsekvensen av valet av ordförande,
Eduardo han är ju ordf. I ICR och enligt vad som
sades, kan han inte sitta på bägge stolarna. Tracy
Smith frågade då Eduardo, hur kommer du att agera
nu?
Svaret blev, han visste inte hur han skulle göra … Lite
konstigt för att det skulla han ju ha kunnat bestämma
sig för innan han ställde upp som kandidat till
ordförande I RiEN!
Fortsättning följer………
Ronald berättade lite om utbildningsgruppens arbete.
 Fråga om fotkarta som RiEN ska ha, Spanien har
gjort ett stort jobb med detta redan men Ronald var
envis han vill göra en egen och ha in massor av kartor
för att få en gemensam.
Arve och flera andra ville att ta den Spanska och spara
tid istället för att jobba med något som ändå inte går
att få enhetligt. Onödigt arbete när vi redan har den
spanska.
Tänk vad svårt det kan vara att få människor att
samarbeta! Givetvis har vi olika bakgrunder och
traditioner. Jag kan säga, känslan är att RiEN dansar
på en tunn lina. Detta är reflexologer!
Ja vi ser själva hur svårt det är med att samla de
komplementärmedicinska förbunden i en och samma
”korg” !

Nästa AGM-möte blir I Bled,Slovenien I maj 2017.

På kvällen är det middag på en härligt belägen
restaurant nära det gamla cityt.
Bordsplaceringen är fri och sedan får man en skylt
med sitt namn på och på baksidan av papperet stod
maten som är beställd I förväg.

Ja vad heter jag då,DÅ? Jo Stefaba…. ! God mat och
dryck serverades av trevlig personal.
Och nu över till Showtime. Kanske inte riktigt men då
börjar sången vid vårt bord att ta fart det var rena
Beatleskavalkaden den kvällen!  Häftigt var ordet!
En i styrelsen av arrangören  körde mig till hotellet.
Perfekt och kanon!
Lördag förmiddag startar konferensen med den
officiella öppningsceremonin av Didier Vin CER
president Belgien.
Föredragshållare
- Dominique Delaporte,  Reformed
- Regine Macharis, Symtom vid de”gyllene år”
- Hagar Basis ,  Kvinnors hälsa i den tredje åldern
- Nico Pauly,  Parkinson / Nervreflexologi
- Eduardo Luis, Parkinson / Reflexologi
- Lynne Booth, kroppens åldrande
- An De Mulder, Åldras med värdighet
- Martine Faure Aldersonm, behålla en ung hjärna
- Peter Lund Fransen, nytt ljus på reflexologi

Söndagen  var det workshops hela dagen. Det hela
avslutades med Boot camp.
Behandlingsbänkar och bara behandla på.
Problemet är när det är det sista på mötet . Folk ska
hem…!
Deltagarantalet var 170 st.

/ Stefan
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Bilder från

RiEN-konferens i

Bryssel
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Dear colleagues and friends,

I would like to express my gratitude for the trust you

have afforded me as the new Chair of RiEN, and to the

wonderful team that supports me in the progression of

Reflexology in Europe.

I would also like to extend my sincere friendship to the

members of all associations allied to RiEN, including

school members and friend members.  I believe that

together, as a family, we will be able to make RiEN

stronger and more credible.

Whilst I will always be available to hear your concerns,

needs and opinions I would like to see greater

involvement from your associations on social networks.

Please share experiences, events and issues related to

Reflexology via the RiEN Facebook page:

https://www.facebook.com/Reflexology-in-Europe-

Network-606151556063434/

Together we can raise the awareness of Reflexology in

Europe and by so doing, increase our acceptance in

society of reflexology as a complementary therapy. This

can impact us in a positive way by attracting more

students to our schools and increasing the growth of our

reflexology family.

After a careful review of the RiEN constitution, and in

accordance with paragraph ‘F’ of section 8.4: “The

Chair, Secretary, Treasurer and Vice-Board are elected

for a 3-year term. The RiEN Chair, Secretary, Treasurer

and Vice-Board are required not to represent nor be on

the board of any member organization”.  With this in

mind, I have now resigned my position on the board of

the Portuguese Association of Reflexology therapists.

We are sorry to hear that after many years of great work

and support the wonderful Sally Earlham has resigned

her post as secretary of RiEN.  Carol Samuel has agreed

to fulfil this role in the short term and we welcome her

to the RiEN family.  Carol is the only non-medically

qualified reflexologist, worldwide, to have achieved a

PhD in reflexology and pain management.  She has

more than 20 years’ experience as a reflexologist and

we are delighted to have her on the team.  If you want

to learn more about her, please visit:

www.reflexmaster.co.uk or follow her Facebook page:

https://www.facebook.com/Reflexmaster1/

Regards,

Eduardo Luís
Chair of RiEN

http://www.reflexmaster.co.uk
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Resignation letter from RiEN Secretary

Dear RiEN members, friends and fellow reflexologists

It is with great sorrow and very mixed emotions that I am

writing to let you know that I will be resigning as secretary

of RiEN. The following words are spoken from my heart

and represent my view.

As you will have seen at the AGM I was incredibly upset

and felt completely broken by what happened on Friday.

This was not because I believed I had done wrong by

RiEN but because I felt I did not deserve the attack I

received, although I appreciate this was only from a small

minority.

One member did say to me afterwards that they felt I had

a ‘big heart’ and this is true, I have also been told in the

past that I need to be tougher.  However I do not

apologise for having a ‘big heart’, it is who I am and I am

happy with this, I believe this helps me as a reflexologist,

friend, mother etc.  Yet it does also mean that I have to

ensure my passion and energy for reflexology is placed in

the right setting.  After the events of Friday, I now do not

feel I can continue in my position as Secretary as it does

not feel like the correct or safe place for me to be.

I have been Secretary for 4 years and it has taken a lot of

my time, but I have been happy to work for RiEN and its

members as I truly believe that if we stand united we are

stronger.  I also believe that RiEN has a good year ahead

with some excellent ideas having been discussed on the

Thursday, with some good and achievable goals.

I have to thank Didier for stepping up to ensure an

acceptable resolution was found.  The word ‘police’ had

been used, but I urge you to think in the terms that

Ronald presented, one of an ethics committee (this was

something Ronald was going to suggest anyway).  This

committee should be there to work as mediators for both

the Board and Members.

I was shocked to hear that this ‘attack’ on the Board had

been planned for many months – yet surely this was not

the professional way for complaints to be raised? I do

hope that with the new ethics committee that this type of

behaviour will never happen again within RiEN.

This decision has been very hard for me, I have met you

all only a few times but I have met wonderful colleagues,

many of whom I now also consider to be dear friends.  I

thank those of you who offered me so much support and

kind words on Friday – they meant a lot!  However for

now I need time away with my family and friends to

rebuild myself and to have time to heal.

I am resigning with immediate effect, although I will type

up the minutes and pass them onto the board.  Once a

new secretary is in place I am happy to offer as much

support as they need.

I do not believe that you should leave when things get

tough, but on this occasion I feel I have no choice for my

own wellbeing.  Please believe that I have always worked

hard with my aim always being to make RiEN a better

and stronger Network.  I have put in as much effort as my

time would allow but for a few that was not enough. I am

confident that there is someone reading this letter who

will make an excellent job of Secretary.

I wish RiEN a successful year ahead and hope that I
may meet you all again at the 2018 conference.

Love and best wishes

Sally
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Mitt namn är Eva Nilzon, och är auktoriserad
Zonterapeut
Jag har arbetat som Zonterapeut i egen
mottagning från 1981 ( 35 år )  och innan dess
10 år i pooltjänst på Central lassarettet i
Västerås.                                       1998 började
jag plugga basmedicin på Thalamus i
Uppsala, därefter sökte jag in för
auktorisationsprov och blev  auktoriserad
Zonterapeut av SFRF Svenska Fotzonterapi-
Reflexologiförbundet.
2000 startade jag Fot- Zon Terapiskola och
fick den godkänd av SFRF.  För att bli
godkänd fodrades 40 högskolepoäng i
basmedicin som 2011 höjdes till 60
högskolepoäng, och dessutom har det
tillkommit en del andra krav som jag tyvärr
inte kan uppfylla. Jag börjar närma mig 70 år
och vill inte läsa in det som krävs av mig nu.
Jag har arbetat som Zonterapeut på heltid i
många år nu och anser mig ha stor erfarenhet
och kunskap i det , men jag måste tillägga att

mitt arbete som zonterapeut aldrig blir
fulländat, man lär sig alltid något nytt och
spännande.
Jag bär på en massa erfarenhet och kunskaper
vad gäller zonterapi och känner att jag vill
dela med mig av detta.
Jag har gjort om min undervisning till en
kortare kurs och den fyller inte SFRFs krav
och det har jag full förståelse för, naturligtvis
måste SFRF följa sina normer för godkända
skolor.
Min kurs riktar sig till de som redan är
Terapeuter i annan terapi. Zonterapi är en
fantastisk behandlingsmetod ensam eller som
komplement till de flesta behandlingsterapier.
Kursens totala längd ligger på 3 månader. Viss
teori och träning görs hemma.
Jag funderar också på att eventuellt ha en 2
dagars introduktions kurs i Zonterapi.
Med vänlig hälsning
Eva Nilzon   070 218 78 11    E-post:
evanilzon@finspong.com

En bild som  visar HUR det möjligtvis kan se ut på Evas utbildningar
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Hej Stefan😃
I lördags var jag och Janet Westling på
besök hos Henrik och Lena Hellberg.
Deras zonterapiskola. Det var ett gott
litet gäng på 6 st elever som vi fick en
trevlig pratstund med. Vi stannade även
kvar och fikade med dom. Så vi var där
2 timmar. Bifogar 3 St kort ifall du vill
ta med i reflexzoner bladet. Det var ett
jätte trevligt möte med eleverna och jag
hoppas att vi får se mera av dom i vårt
förbund och på kommande
fortbildningar.
Kram malin turesson 😃 .

Janet o Malin
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Här kom latmasken fram !

Orkar inte skriva om texten….. I worddokument för att få det
helt optimalt!

Du får ursäkta mig Doris men dina fallbeskrivningar har jag

skrivit i word, bokstav för bokstav!
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Styrelsen önskar alla en kanon sommar!

ReflexZoner 1-2016        12

     20

ReflexZoner 4 - 2015

En God Jul o Ett Gott Nytt År önskar Styrelsen

            Karin                 Doris             Stefan                Pia               Christina                                Anette

Glöm inte Årsmöte/Fortbildning i Jönköping 8-10 April 2016
                                              Ses!!

          Karin              Doris           Stefan            Pia               Christina                            Anette


