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Ja dessa Skandinaver…!
Kom med på
möten/fortbildningar
med andra terapeuter
Det ger ENERGI!!

Detta fantastiska lotteri!
Större än en miljonvinst…..

Lotterigeneralen hälsar
Hon heter DORIS!!
Ses! / Styrelsen
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ReflexZoner 3-2016
Innehållsförteckning:
Gemensamhet

Härligt att komma tillbaka till jobbet efter en
fantastisk sommar med fortsatt värme långt in i
September!
Låt värmen vi har tagit till oss från sommaren
få blomma ut i en massiv “attack” mot
tidningsredaktionerna ute i landet med
debattinlägget som ni hittar på nästsista sidan i
ReflexZoner!
Våra barn ska ha samma fina möjlighet som vi
som är äldre än åtta år, att kunna bli
behandlade med komplementära behandlingar !
I mitten på oktober träffas styrelsen vid sitt
årliga weekendmöte, denna gång hos Karin i
Tyresö.
Spännande och förhoppningsvis utvecklande för
SFRF.
Har någon något att förmedla, förbättra eller
vad som helst, kontakta mig / någon annan i
styrelsen. Välkomna med era ideer och åsikter
för ett förbund som vill ligga i framkant.
Hoppas att vi ses framåt vårkanten på
årsmöte/fortbildning.
/ Stefan
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ReflexZoner 3

Taiwan sept. 2017

Region Halland
Varberg den 25 juni 2016
Hälso o Sjukvårdsstyrelsens ordf
Mats Eriksson Box 517
301 80 Halmstad
I Augusti 2013 tillskrev jag Dig för att berätta om den
fina behandling min hustru Birgit Glemme erhållit vid
CSK Kristianstad. Den behandling hon erhållit,
EECP, har varit mycket framgångsrik för henne. Hon
har under åren 2012-2014 behandlats där under en 8
veckors period. Varje gång har hon kommit hem så
got som besvärsfri. Det är emellertid beklagligt att
denna framgångsrika behandling enbartfinns att tillgå
I Kristianstad. Många patienter får lida eftersom
tillgången för behandling är starkt begränsad.
Idag skriver jag om ett annat project som också varit
oerhört framgångs-rikt . Fram till den 1 november
2014 har min hustru genomlidit fjorton (14)
hjärtinfarkter och ett hjärtstillstånd. Den 1 november
2014 fick hon efter recommendation av en
zonterapeut, Pia Eriksson som arbetar under namnet
ZonteraPia I Harplinge, tillgångtill en hormonsalva ,
Progester All, Natural Balancing Cream, framtagen av
en professor John Lee, MD. Av denna salva har hon
sedan dess tagit in ytterst små doser morgon och kväll.
Salvan appliceras på ställen på kroppen med tunn hud,
ex.vis insida av handflator, bröstet, innerarmarna osv.
När hon började behandlingen led hon av ständigt
återkommande attacker av kärlkramp, oftast 3-4
gånger per dag och däremellan kraftig tyngdkänsla I
bröstet. Sprayflaskn med Nitrolingual användes flitigt
circa 6-7 gånger dagligen.

Efter att ha använt salvan . I dag har hon, sanningen
att saga, inte använtsprayflaskan en enda gang.Hon
har inte haft behov av det. Ingen kärlkramp och ingen
tyngdkänsla I bröstet. Man kan inte tro att det är sant,
men så är det faktiskt. Anledningen till hennes
återkommande hjärtinfarkter star sannolikt I att finna I
kraftig kärlkramp och i de tunna kranskärlen runt
hjärtat, som utvecklats till infarkt. Man kan säga, att
hon har blivit en annan människa.
Min hustru har sedan tidigt sjuttiotal lidit av diabetes,
typ 1. Denna sjukdom har åsamkat henne problem
med synen. Et total laseroperationerhar måst tillgripas.
Ett annat problem, som dykt upp på senare tid är
njursvikt. För circa 6 veckor sedan besökte hon sin
njurläkare vid sjukhuset I Varberg, som förklarade för
henne att njurvärdena nu var så höga att enda utvägen
var dialys. Hon sköt emellertid det definitive beslutet
en månad, då nya prover togs.
Vi var båda inbjudna till den nyöppnade
dialysavdelningen I Varberg, faktiskt tisdagen innan
invigningen skedde på torsdagen samma vecka. Vi fic
ken mycket bra genomgång av de olika alternativen,
som stod till buds. All dialysbehandling är livsvarig
och livsuppehållande och innebär en framtid helt
berioende av dialys. Vi fastnade för en hemdialys,
som innebär fyra egen behandlingar I hemmet varje
dag under resterande tid av livet.
Servicen för en dialyspatient är synnerligen god. Vid
längre bortvaro varhelst I världen Du befinner dig,
kan du nås av ditt paket med 28 påsar dialysvätska
varje vecka bara du lämnar Din tillfälliga address.
Fantastisk service, men givetvis inte gratis utom för
patienten.
Hemkomna efter dialysinformationen nås vi av ett
samtalfrån njurmottagningen vid sjukhuset. “ He det
är syster K på njurmottagningen. De prover du
lämnade igår utvisade värden så got somnormala. Vad
har du gjort? Undrade hon. “ Det enda jag gjort är, att
jag besökt ZonteraPia I Harplinge, som satt igång
njurarna”. Svarade min hustru. “ Det är ju helt
fantastiskt “ svarade syster K.
Jag kontaktade ZonteraPia då jag först fick reda på att
dialys var det som återstod av njurvården. Vi fick
rådet att komma till henne för efter tre behandlingar
kunde hon så got som säkert fastställa, att njurvärdena
hade gått ner till en acceptabel nivå. Innan
provtagningen hade hon hunnit två behandlingar och
värdena hade sjunkit till så got som normal nivå.
Efter detta blev hon kallad till njurkliniken igen för
nya provtagningar. Denna gång injicerades bl.a.
kontrastvätska I blodomloppet, vilket skulle verka I
exakt 24 timmar. Därefter tappades hon på blod, som
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analyserades. Detta prov påvisade njurarnas
reningseffekt. Resultatet av denna analys fick vi vid
besök hos njurläkaren fredagen den 17 juni. Hans
enda kommentar var: “ Värdena ligger stabilt och
bra”. Min fråga om dialys fortfarande var aktuellt
besvarade han med “ Nej det behövs ej, men vi tar nya
prover om cirka en vecka”.
Vad tror Du man kände när man åkte hem från
sjukhuset I Varberg med detta besked? INGEN
DIALYS BEHÖVDES! En fantastisk känsla, som
man absolut vill att många andra patienter med
njurproblem skall få känna till. Tyvärr tilåter inte vår
sjukvård att vård som läker utanför skolmedicinen
accepteras.
Så got som varje dag, ivart fall under juni månad
översvämmas man av info av om problem inom
vården. Skall akuten I Halmstad och Varberg behöva
stängas I sommar? Kommer sjuksköterskorna att
acceptera en löneför-höjning på 6000 kronor, mot att
skjuta på semestern? Vilka vårdavdel-ningar måste
stängas I sommar? Vilka operationer måste inställas?
Fullt med problem och manga sjuka och förtvivlade
patienter. Varför? Man staller sig ideligen samma
fråga, varför kan inte sjukvården anamma den hjälp
som står till buds I form av alternativ vård? Svaret star
att finna I Socialstyrelsen, som ofelbart skulle ge den

läkare represalier, som hänvisade eller använde
homeopatmedeciner.
Min första kontakt med ZonteraPia var sommaren
2007. I början av juni 2007 hade jag stora problem
med mina höfter. Det visade sig vid röntgen, att båda
höfterna var skadade av artros och min läkare vid
Vårdcentralen I Getinge remitterade mig till
Ortopeden vid sjukhuset I Halmstad för operation. I
väntan på operation försökte jag så gott det gick att
hålla igång mina höfter. Efter en promenade på circa
100 meter var jag tvungen att uppsöka någon plats för
vila I circa 5 min. osv. Nu tillstötte även problem med
ischiasnerven och att gåkändes som stor plåga för
varje steg. Jag träffade en god vän, som såg min
belägenhet och undrade hur det var med mig. Jag
talade om för honom om mina problem. Han
hänvisade mig att ringa hans sambo Pia. Jag gjorde så
och efter et antal behandlingar var jag helt besvärsfri.
I November 2007 fick jag en kallelse från ortopeden
för provtagning inför höftoperationen.Jag ringed upp
och sa “ Den tid ni gett mig för provtagning och
operation av höfter kan ni ge till den som behöver det
bättre än jag. Jag har inga som helst problem”. Den
uppringande systern blev närmast förnärmad och sade:
“Du har ju artros I båda Dina höfter”. Förmodligen
trodde hon att jag var rädd för operationen. “ Vad
beror det på att Du inte har några problem? Jag
svarade, att jag hade fåttsk alternative behandling I
form av zonterapi. Hon blev helt ställd och visste inte
hur hon skulle svara. “ Menar du på allvar, att jag kan
stryka dig från kölistan?” “ Ja det går alldeles utmärkt
att göra” var mitt svar.
Vid tidpunkten för detta bodde vi I Steninge. Med
hänsyn till mina höftproblem och min hustrus diabetes
och avstånd till närmaste affär, 5 km, hade vi beslutat
oss för att sälja vårt hus och flytta till Varberg. I
samband med flytten skaffade vi hund, som dagligen
tillryggalägger circa 1 mil fördelat på 4-5 promenader
utan problem. Jag slap alltså operation av mina båda
höfter. Ännu idag går vi våra promenade utan
problem. Tack vare ZonteraPia I Harplinge.
Mängder av mina bekanta erfor mitt tillfrisknande och
undrade vad jag gjort. Detta fick till följd, att
ZonteraPia fick förlänga sin praktiktid ganska
vesäntligt. Så gott som samtliga har hört av sig och
tackat för rådet, för nu mår de bra.
Otaliga är de patienter som blivit framgångsrikt
behandlade av ZonteraPia. Man kan med stor
förvissning påstå, att hon besparat sjukvården ett stort
antal miljoner under dessa år och många patienter har
sluppit operationer med svåra besvär.
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I ryggen och smärtfri. Pia svarade JA och erbjöd
läkaren komma på besök, för att själv se vad hon
gjorde. Läkaren avslutade samtalet med att detta är ju
“ HELT FANTASTISKT”. Han har emellertid ännu ej
avlagt något besök.
Man kan undra hur mycket min hustru och jag
besparat Region Halland genom inställd dialys och två
inställda höftledsoperationer. För att inte nämna alla
infarkter, som förhoppningsvis fortsätter att utebli.
Utan Pias insatser är jag helt övertygad om att min
hustru ej hade levt idag. Nu lever hon ett så gott som
normalt liv.
Detta brev blev långt men förhoppningsvis
innehållande en hel del tänkvärt. För att bekräfta min
hustrus och mina problem ställer vi våra journaler till
förfogande. Om så önskas hör av Dig så skall vi ta
fram dem. Jag är också öppen för, att när som helst
ställa upp för ett sammanträffande.
Med vänlig hälsning
Göran Glemme
Sjukvården I Sverige har inte råd, att fortsätta
förnekandet av den komplementärmedicinska vården.
Jag anser, att Region Halland, som framgångsrikt
hävdat sig som en föregångsregion inom sjukvården,
borde ta steget rakt ut och acceptera samarbetet med
erkänt skickliga terapeuter av skilda slag. Jag vet att
det finns bade mer eller mindre välrenommerade
zonterapeuter.
Jag vet att Pia Eriksson kontinuerligt genom åren
utbildat sig inom samspelet I kropp och själ.
Korrigering av rörelseapparaten och dess function,
tillrättaläggande av leder/kotor/bäcken och sedan
stimulera/påskynda kroppens egna läkeförmåga till
läkning av vad som är smärtsamt/obehagligt eller
skadat. Även inom friskvård I allmänhet är hennes
kännedom mycket stor. Hennes mångsidiga utbildning
har get en kunskap om människokroppens function
och problem, som borde tas tillvara inom
skolmedicinen. Hon gör verkligen skäl för titeln
läkare, som söker orsaken till patientens problem och
angriper denna och inte som en alltför stor kader av
läökare, som tyvärr är mer intresserade av
medicinlistan än patienten och försöker åtgärda
symptomen med medicinering.
Jag hade kunnat skriva mycket mera om våra
kontakter med ZonteraPia, som t.ex. om den flicka
med scolios, vars moder efter manga års sökande för
hjälp mot hennes smärtor sökte upp Pia för hjälp.
Efter hennes behandlingar, som gav henne en rak rygg
och smärtfri ringde hennes läkare upp Pia och undrade
om flickan verkligen sparkade med benet och blev rak

Ps. En skrivelse av likartat innehåll har jag för avsikt
att även tillställa andra intressenter ex.vis
Skattebetalarnas förening DS.
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Workshop i Brussel maj 2016 RiEN Konferens
Enligt Dr, Martine Faure Alderson
Så här kan det se ut när man ska försöka tolka hjärnans reflektion på stortån !
Teori först: markera och förstå anatomin i hjärnan och sedan försöka applicera detta på
stortån, Fascinerande!
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Värmerekord slås lite här och där. I Halmstad
blev det den varmaste dagen i September sedan
man började mäta temperaturen i Sverige,
circus 160 år sedan.
Nu var det det där med att skriva
tidningen………..seg av värmen, ville jag inte
sitta och jobba vid datorn!!
Meen!
Ta tag i det nu ……….!
Sommaren har varit mycket bad, ”mannen på
taket” omläggning av underpapp, läkt och nya
takpannor på huset. Stege upp och stege ned
med fyra pannor i näven. Vad händer då efter
ett tag? Jo, mina händer börjar surra på natten
igen som det gjorde för två år sedan vid det
andra tillbygget……

Men vis av ålder,erfarenhet…..lugnade jag ned
mig, satte mig på ändan helt enkelt! Gött!
När jag kände denna värk första gången var vid
femton års ålder, då fick jag besvär med mina
händer /armar efter att ha bilat med en ”Cobra”
i flera dagar.
Om några dagar ska jag tillbaka till 15 års
åldern igen till ”mitt” berg i Jotunheimen ,
Norge
Meteriologen säger att det ska vara 5-6
grader……
Där vid foten av berget, ingen zonterapi….men
andakt.

Besshö 2258 m.ö.h.

En RiEN tillbakablick och framtidsutsikter
Dear friends,

lot of other countries as well.

It is not often that I ask to give a
presentation but I felt it was important to
share RiEN’shistory before we go on to
discuss its future.

When we both started as part of the board
of the ICR, we began to learn how to set up
a network for Europe. The most important
issue of one of the conferences was ‘I want
to share’.

When Mo Usher and I started to formulate
RiEN, at that time the name was RIE, I was
not
usually the person who would stand up to
spread the word about RIE because my
Englishwas not as good as MO’s.
We met each other in a very large Hotel in
Amsterdam at a very important Conference
forComplementary and Alternative
Medicine and no-one in the Netherlands
knew about this Conference.
We just looked into each other’s eyes and
we said on the same moment, you must be
MoUsher, you are Anneke van ´t Wout
It is very important for me that the future of
RiEN should be clear to ensure we help it to
grow. I want to explain how we started to
work together to develop this network.
First we travelled around the world to see
how Reflexology was going on.
We saw in China a very big organisation
with over 10.000 members, but the sad
thing was
they didn’t work together and they even
tried to fight about who was the most
important.This was something we saw in a

We made a profile that made the
Associations the most important point of
contact to build
on, and we also recognised that we can’t do
without the schools, because they can give
Associations the possibility to grow.
In that time a lot of schools had their own
Association.
We also knew that we needed a lot of other
people; friends, politicians, MD, nurses,
factories and so on.
We also realize that a Network in Europe of
Reflexology was not an easy job to do.
In all the different countries of Europe there
are a lot of different role’s and laws. What
in one country is legal, can be illegal in
another
We have even learnt that in Europe, there
was and is, not always cooperation within
each country, but unity is so important to
make a strong network.
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At the time we started to change from RIE to
RiEN, we tried to get a report once a year
from each country, we asked all of the
associations in each country to cooperate
together to make this important yearly
update.
If we look at this important issue now, we
see that this has completely disappeared.
Howcan we make one strong European body
when each individual country can´t work
together!
In the early days of RiEN we would always
ask a politician to attend our Conferences to
giveus advice as to how to build our network
and promote reflexology and every time they
toldus - you have to work together.

disappearing)
In the beginning of 1934 reflexology started
to become accepted again and in 1980 a lot
of Associations where founded without
knowing that so many other associations
were also setting up - so this I will let you all
know, is the strength of Reflexology.
If we really want mankind to have the value
of this wonderful therapy, we have to
become united and stand together. Firstly,
we have to listen to one another and also try
to understand each other’s point of view.
We must then acknowledge that everyone’s
view is important - no person is more
important than anyone else.
We need to find a way to work together so
we can start at the basics and make a plan to
be the best of every discipline for natural
health in mankind.
Let us find together the strength and the
understanding to give Reflexology that place
that it´s deserve.
I love Reflexology, do you love it too – may
be better to say? –
I love reflexology as I am sure you do to, so
let this love for our therapy be the
foundation of a united way forwards.

However, things seemed to go wrong at the
time when associations started to talk with
their governments, they believed that when
they were recognised by the government
they would be more accepted and better
than Associations who were not recognised
by the government.
This was a very clever political way to make a
split and so make us weaker.
Reflexology is a very old therapy that has
proved it has value and for one of the other
reasonit disappears for centuries. (not sure
what your point is here about it

RiEN-möte maj 2014 Madeira

Få fart på debatten om barnens rätt i vårt samhälle. Ni som känner för det
Kontakta Era lokala tidningar med denna text på insändarsidan eller debattsidan!
Förhoppningsvis blir det någon typ av reaktion.
Lycka till / Styrelsen

Barn kontra komplementärmedicin
Enligt Patientsäkerhetslagen (tidigare
Kvacksalverilagen) får inte barn under
8 år behandlas av
komplementärmedicinska terapeuter.
Vi anser att föräldrarna har fråntagits
rätten att bestämma över sina barns
hälsa.
Sverige är det enda land i Europa som
enligt lag inte får utföra dessa
behandlingar. Med komplementära
behandlingar kan vi hjälpa barnen ”på
ett naturligt sätt”.
Varför händer inget?
Vad blir konsekvensen av att vi ändrar
lagen?

Varje yrkesförbund måste ta ansvar för
kompetensen av sina medlemmar.
Detta innebär att Riksdag och Regering
ska sätta kraven på den
grundmedicinska kunskapen och
upprätta ett register på behöriga
utövare.
Nu är det dags att ansvariga, dvs alla
som är rädda om barnen, tar ansvar för
deras hälsa!

SFRF, Svenska Fotzon Reflexologi
Förbundet
( + ditt eget namn om du vill )
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Ha en härlig höst hälsar Styrelsen

Karin

Doris

Stefan

Pia

Christina
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Anete

