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Viktigt! Alla aktiva medlemmar
skall ha en ansvarsförsäkring!

Kalendarium 2017
SFRF: årsmöte/Fortbildning 24-26/3

RiEN: Agm, Amsterdam 20-21/5

NRN:  Rimbo  27/1

ICR:  Taihung, Taiwan sept 2017

Länkar till intressanta
hemsidor:

www.icr-reflexology.org

www.fdz.dk

www.vifab.dk

www.lakareutangranser.org

www.reflexology-europe.org

www.nnh.no
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Meddela oss om du har
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Nu har ett nytt år tagit slut ! Vänta lite
nu! Finalen är kvar ☺
Om vi tittar tillbaks på året så ser det segt
ut medlemsmässigt men vi har dragit till
oss två nya medlemmar från Skåne och
KMH-skolan. Trevligt och uppfriskande.
Hoppas på att trenden håller I sig till
nästa år. Om vi alla tänker positiva bilder
någon gång då och då, så kan det hända
saker. Ju oftare ju bättre. givetvis.
Nu ser vi fram emot en intressant
föreläsning av Bo Engborg ,Sujok
Försök och pricka in denna helg 24-26
mars till våren, Vara I Västergötland
gäller.
Ett fantastiskt tillfälle att träffa
medlemmar och få en ny kunskap med
gemenskap utöver det vanliga.
Tänker på det magiska lotteriet på
lördagskvällen där alla är vinnare, jag
menar verkligen alla !
T.o.m. Tuppen kan komma och
överraska! Det ni! Nyfikna?
Vi ses till våren!
Må väl under de festliga dagar som
väntar  hälsar / önskar Stefan
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Energiflödesterapi

Under den här kursen används främst
energisystemet på händerna. Byolmeridianer är
reflektioner av de kroppsmeridianer som
används i traditionell kinesisk akupunktur. Man
kommer alltså åt hela meridiansystemet från
händerna. Fördelen med byolmeridianer är att
man ser resultat snabbt, det innebär att de bland
annat är effektiva för att avgöra om det är
överskott eller underskott i meridianer. Flera olika
analysmetoder ingår i kursen.
Översikt över kroppens energisystem enligt
Treursprung.
Placering och funktion hos kroppsmeridianerna
enligt TCM (traditionell kinesisk medicin) och Su
Jok (Onnuri Medicin).
Placering av byolmeridianer.
Sex Ki-teori enligt Su Jok (Onnuri Medicin).
Sex Ki klassificering av bl a: inre organ,
meridianer, chakran, funktionella system,
huvudsakliga symptom, känslomässigt tillstånd
och mentalt tillstånd.

Analys med hjälp av:
Muskelmeridianer
Applikationsdiagnos
Manifestationer av Sex Ki
Meridianklockan
Behandlingsplan med hjälp av axlar enligt Sex
Ki.
Behandling med Energiflödesterapi på
meridianer, och lokala områden med hjälp av
magneter, färg, pulserande ljus, moxa och frön.

Om Bo Engborg:

Bo är diplomerad i shiatsu (1982) och akupressur
(1983) och Su Jok (2000). Han har en
mottagning i Bagarmossen där han arbetar med
kroppsterapier, hälsoanalyser och näringsterapi.
Sedan 3 år är han rektor för Nordiskt
Näringscenter som bedriver kurser och
utbildningar inom kost, näring och
alternativmedicin.

SUJOK med Bo Engborg
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Anmälan till SRFR:s fortbildning
24-26 mars 2017

Fortbildningen i år blir Su Jok med Bo Engborg

Plats: Vara Folkhögskola
Pris:   2900 kr för kurs och helpension.

Tid: Vi samlas som vanligt på fredagen kl.15 med fika.  Årsmöte kl. 16.

¤ Jag önskar vegetarisk mat…………
¤ Annan kost/ev allergier………………………...

 Inga bänkar behöver tas med i år!

Namn: ………………………………………………………………….......................
Adress: ………………………………………………………………………………..
Postadress: …………………………………………………………………................
Mail: ..………………………………………………………………………................
Tel.nr:………………………………………………………………………………….

Skicka eller  maila/scanna in denna blankett till:
Christina Jakobsson
Vintergatan 30
504 60 Borås
Tel. 033-131908, 0736-578224  (det går bra att fota eller scanna av anmälan)
Mail: naturhalsa@yahoo.se

Anmälan ska vara SFRF tillhanda senast 3/3. Anmälningsavgiften på 500 kr betalas till SFRF:s bankgiro
372-9480. Anmälningavgiften återfås ej vid avbokning!

Resterande summa betalas före kursstart.
Om du vill delbetala, kontakta kassören Anette Ivarsson.
Obs! Skriv hela ditt namn, inte enbart firmanamn.

Glöm inte ta med vinster till lotteriet på lördag kväll.

VARMT VÄLKOMMEN!
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Resan till vår arbetshelg i SFRF hos Karin på Tyresö.

Vi har alltid en härlig resa dit vi ska. Ibland har vi till och
med pratat så mycket så vi glömt av vart vi är på väg! Det
känns i alla fall som vi hinner gå i genom det mesta vad
som händer i världen. Denna gången var det Pia, Stefan
och jag som gjorde allt vi kunde för att underhålla
varandra och prata om allt som hänt sedan sist vi
träffades!

I år styrde vi kosan till Karins nya hus ute på Tyresö,
mycket natur och mycket vatten. Vi hann med att vandra
runt på Tyresö slott och i parkerna med dessa fantastiska
ekar och alla lövträd i höstens färger.
Tyvärr står vi inför utmaningar. Medlemsantalet minskar
och vi har bekymmer med att rekrytera nya zonterapeuter.
Som tur är börjar det fyllas upp på skolorna och ett ökat
intresse för alternativ medicin, hoppas vi verkligen. Vi
brinner för det vi håller på med!

Nu är helgen för fotbildning spikad och vem som får äran
att vara med SFRFs medlemmar en helg. Se bifogad
inbjudan!

Tack Karin för att du emot oss i ditt hem!

Och Önskan om En God Jul och Ett Gott Nytt År till alla!

Anette Ivarsson
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Weekend på Tyresö Vandrarhem
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Har du hört talas om Zonterapi.!?
Visst hade man kanske hört talas om det men
visste inte riktigt vad det var.
Jag och min fru hade försökt skaffa barn en tid
men inte lyckats, så fick det tipset av en
arbetskamrat som hade haft samma problem och
lyckats.

Efter att sökt efter zonterapeuter från min sida av
Skåne så blev det istället vi åkte till Landskrona
till han som min arbetskamrat rekommenderat.
Min fru hade problem med sköldkörteln som han
hjälpte henne att få balans i.

Semester på Rhodos när man var som mest
avkopplad så kom tanken zonterapeut, det låter
ju ganska fint med terapeut tänkte jag och
spännande. Hade kollat upp utbildning innan och
blev förvånad att det räckte att läsa distans under
ett års tid.

Det blev ett härligt år på Komplementär
Medicinska Högskolan i Staffanstorp, vi hade en
fantastisk lärare som även är akupunktör och
som lärde oss grunderna i Traditionell Kinesisk
Medicin.

Jag har en bakgrund inom vården, främst inom
socialpsykiatrin. Så bemötande och att vara en
"lyssnare" har jag som en stor tillgång i mitt
arbete som zonterapeut. Mitt företag Zonterapi

Österlen är ett år gammalt nu, lika fantastiskt
varje gång man hör en patient bli bättre!

Vi fick en son genom IVF. Zonterapin var
behjälplig där under resans gång. När hon gått
över tiden så satte jag även öronakupunktur som
satte igång det.

Ser fram emot att träffa alla kommande
spännande patienter med alla deras olika
livsöde, och hoppas att alternativmedicinen
kommer få ett större uppsving snart.

Andreas Kandzén, Simrishamn
Zonterapi Österlen

Ny medlem : Andreas från Simrishamn
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När får reflexologi ökad status i Sverige?
E R I K  N O R D L A N D E R  |  2 0 1 6 - 1 1 - 2 8  |  H Ä L S A       K Ä L L A : B Ä T T R E N Y H E T E R . S E
Aline Varre har studerat vid London School of Reflexology under berömda Louise Keet och vet vad som
händer när kroppen slappnar av. – När kroppen slappnar av börjar den återhämta sig, personer som saknat
energi orkar plötsligt ta tag i saker, säger Aline Varre.

Aline Varre som driver Reflexologicenter har själv legat på sjukhus flera gånger. När hennes son föddes för tidigt
stannade hon på sjukhus i fem veckor och upplevde det som en svår period med få möjligheter som erbjöds
föräldrarna. Idag jobbar Aline för att sjukvården i Sverige ska börja inkludera alternativa behandlingar som en del i
att hjälpa sjuka. I England och USA erbjuds exempelvis reflexologi till patienter som får strålbehandling, vilket
hjälper patienter att hantera den stress och de smärtor de går igenom. Aline framhåller även studier som gjorts kring
reflexologi och PMS vilka har nått allt ifrån 50- till 90 procents förbättring av PMS-symtom.

Vad är reflexologi?

– Det är en behandling av fötterna som handlar om att få klienten att slappna av och skapa balans i kroppen. Det är
en av de äldsta behandlingsformerna i världen och har till exempel använts av Amerikas ursprungsbefolkning. Det
finns likheter med zonterapin som utvecklades på 80-talet men det sätt som Louise Keet lär ut är mjukare.

2010-2011 flög du fram och tillbaka från London för att studera hos en av världens främsta auktoriteter
inom reflexologi. Vad betydde det för dig?

– Man har kommit mycket längre i England än i Sverige. Reflexologi har ett helt annat anseende där och är utbrett
på sjukhus. Det finns stränga regler för hur man gör och vem man får behandla. Vi fick lära oss att gå igenom hela
kroppen, arbeta med journalsystem, analysera kroppsspråk, göra konsultationer om livsstil och lära oss att ta hänsyn
till patienters sjukdomshistoria.

Du är den enda i Sverige som genomgått en utbildning för att ge behandling vid svårigheter att bli gravid, du
hjälper patienter som är sjuka under graviditeten och patienter som lider av sömnsvårigheter. Hur hjälper
reflexologi?

– Reflexologi får kroppen att slappna av vilket i sin tur leder till en positiv dominoeffekt för resten av kroppen. När
kroppen slappnar av börjar den återhämta sig, personer som saknat energi orkar plötsligt ta tag i saker och
människor blir medvetna om hur stressade de var tidigare. Vi måste få igång ett samarbete där det är mer naturligt
att få hjälp med sin stress än att man ska ordineras antidepressiva mediciner.

Du är en drivande kraft inom reflexologi i Sverige. Borde det göras mer?

– Det borde verkligen göras mer. Zonterapiföreningen i Sverige har till exempel bara en vidareutbildning per år.
Det funkar inte. Istället kommer jag att vidareutbilda mig i England. Jag vill framförallt kunna hjälpa fler som är
sjuka under sin graviditet och som lider av PMS eller PMDS eftersom det finns så lite hjälp idag. Jag tror att
mycket är relaterat till stress som i sin tur påverkar hormonsystemet som i sin tur tex påverkar PMS-symtomen.

Aline tror också att många skulle betala om möjligheten fanns att få tillgång till reflexologi eller massage som hjälp
mot spänningar och stress vid exempelvis ett förtidigt fött barn. På sikt är Alines mål att öppna ett reflexologicenter
i alla storstäder i Sverige och göra appar som ger enkla råd att följa i vardagen. Hennes första råd till kunder är att
alltid börja med att hitta livsglädjen, återfår de den i livet så blir motivationen att göra andra ändringar både roligare
och lättare. Mottot är att "alla förtjänar att må bra."

http://battrenyheter.se/kategori/halsa
http://reflexologicenter.se/
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Kittlar dödsskönt i kist…….näh !

           Alldeles underbart !

Källa: bättrenyheter.se

Fötter från olika delar
av Sverige
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Newsletter November from RiEN

It has been a long time since the last newsletter
because firstly Sally has resigned as secretary,
and she always made the newsletter, secondly it
has been a long holiday for some board members,
serious illness of some board members and/ or
their family and much work in own jobs /
practice.
It was a very exciting year, many things
happened and not always good things. But we
want to go on and let reflexology grow in Europe,
so we hope we will have a better year coming up.
We have a lot to do to promote reflexology all
over Europe and have it recognised as a legal
treatment.
Therefore research is necessary, a legal
constitution and also good education recognised
in all countries.
                                         fortsättmimg nästa sida

Karin pekar på nägot hemskt…
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AGM 2017
Because we did not get answer from our member in Slovenia after several mails, we had to make
other arrangements.
So, next AGM ( 20 -21 May) and schoolmeeting ( 19 May) will be in Amsterdam.
We have an option on the meeting room and hotelrooms in 2 hotels. December 7th we will have
consultation with the manager of the meeting room and managers of the hotels. As soon as
everything is arranged we will send details.

Forword of the chair
Welcome to all members,
Dear colleagues, it is a great honour to be part of this great family, which is RiEN and its entire
Board.
My role as Chair will be to continue the excellent work developed by my predecessors and to
change paradigm.
I want everyone to join hands, in tune with the goals of RiEN, with honesty and without ambition of
power.
Reflexology must grow even more, gain its space in the health system. Share with us the results
you have obtained in your day to day, with your good works. Determination, courage, and self-
confidence are the keys to success. If we are possessed by an unwavering determination, we will
overcome all obstacles. Regardless of the circumstances, we should always be humble, self-
absorbed and bare of pride.
There is a curious story that we can apply to my thought. In 1957 a group of Thai monks was being
moved to another part of the country. One of the monks was responsible for the movement of an
enormous clay statue of Buddha, which was at the entrance of the temple. As the statue was of clay
all care was little to not spoil it. To complicate things further, there were cracks in one of the feet of
the statue. The monk did not know what to do. During the night he could not sleep, to think of the
best way to move the statue without causing more damages. In the middle of the night he got up,
took a flashlight and went to examine the statue once more. As the spotlight shone on the cracked
clay, he noticed that there was a strong glow beneath the clay. The monk began to scratch the clay
with his nails, and the brilliance grew more and more. Finally, gold came! A few hundred years
before, the monks of that monastery were attacked and plundered. To protect the only thing of
value they had, they put clay to cover a great golden Buddha statue!

As these monks protected the statue, we must strive for Reflexology and keep ourselves united.
As Chair, I assure you that we will work for the future of RiEN and Reflexology.

I leave you with a challenge: create a video of happy holidays to put and share in our Facebook
page and arrange an annual calendar of events so that we can all be present in Conferences,
meetings.

Good challenges and lots of Reflexology.

I look forward to see your Christmas messages.

See you soon, Eduardo
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Ethics and Advising Committee
RiEN wants to have an Ethics Committee.
Ronald has much experience with an Ethics Committee in CREER and he made a document that
was send to our members.
The members of the Committee should be independent be reflexologist and have high integrity.
So, we are inviting well known, independent reflexologists from all over Europe to be part of an
Ethics and Advising Committee. When we have the list ready it will be send to the members and
can be voted at next AGM.
Ethics-Committee.pdf

AGM 2016
This year 5 - 6 May we had the AGM and the schoolmeeting in Brussels just before the 9th RiEN
conference.
It took some time to collect all information and send the minutes, but beginning of August Esther
sent it to the members and als put it on the website.

Hur känns det som terapeut att trycka fram en
skuggbild/reflex från en svunnen tid?! Hur är
det möjligt att framkalla något sådant djupt
inom oss människor! Terapeuten själv hur går
det för henne/honom? Är terapeuten beredd/
medveten om detta fenomen? Det handlar om
fysiska, känslomässiga och mentala

processer! Tänk vilket spektra som dyker upp
i behandlingsrummet.

Tror att är man medveten om dessa krafter så
möter man de komplikationerna (om de
uppstår) på ett naturligt och bra sätt.

Helt enkelt tillit till sitt yrke. Respekt över
krafterna som finns i vår terapi
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Schubertbollar
300 gr. Ljus choklad
1,25 dl vispgrädde
25 gr. Smör
25 gr. Kokosfett
0,5 dl hackade rostade nötter
600 gr. Julmarsipan
250 gr. Mörk choklad
1 msk kakao

Bryt ljusa chokladen i bitar. Smält den tillsammans
med grädden i vattenbad under omrörning. Tillsätt
smör och kokosfett. Låt det smälta. Blanda allt väl.
Ställ massan kallt tills den är halvfast. Rör så länge
att massan blir lagom stadig att spritsa.
Blanda i de hackade nötterna. Fyll en spritspåse utan
sprits med chokladmassa och pressa ut cirka 35 st ”
prickar” på ett bakplåtspapper. Låt dem stå kallt
under natten.
Dela upp marsipanen i 35 bitar. Rulla dem till bollar
och stick in en chokladprick i varje. Smält den mörka
chokladen och doppa kulorna, en i taget,i chokladen.
Lägg dem på bakplåtspapper och låt chokladen
stelna. Dofta över kakaon.
GILLA LÄGET OCH NJUT!
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-Levande ljus

-Musik: Kören The Erik Westbergh Vocal Ensemble ”A Star is Shining”

-Film: Djungelboken

-Mat: Den självinlagda sillen!

-Bygge: Sagrada de Familia ( Pepparkakhuset för i år…..blir troligtvis inte färdigt! Haa….

-Ut i friska luften : Inandning på tre steg, utandning på fem steg. Gör detta i tio minuter och
blodet får sig en hög dos av syre!

-Efter denna luftkick: en kopp varmt te (kaffe) plus något tuggbart Njut!

-Fram med julpusslet eller en god bok!

- Kvällen smyger sig på då tages fruktsalladen fram (Fritt val) med grädde/keso.

-Var är lutfisken ? Kommer en annan dag!

-Dryck tager man vad man haver.

-Stillheten, tystnaden  när alla gått och lagt sig, sitta i en stol och bara finnas till betraktandes
julgranen (äkta) med sina ljus, en fantastisk känsla!

-Med dessa ord önskar jag er alla en GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

                                                          /Tomten

Julstämning är…
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En God Jul o Ett Gott Nytt År önskar Styrelsen

 Hej! Man kan tycka vad man vill men visst är det ett glatt gäng!!


