
SFRF 40 år 6-8 april 2018   Grimslövs folkhögskolaReflexZoner 4-2017



SFRF 40 år 6-8 april 2018   Grimslövs folkhögskola

ICR: Anchorage Alaska, USA  sept 2019

Grimslöv 6-8 april 2018



SFRF 40 år 6-8 april 2018   Grimslövs folkhögskola

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

Ordföranden har ordet!
Tid är något märkligt . Hur ska man kunna förklara att en sekund, timme känns annorlunda än en
annan sekund, timme !? Med ”tiden” verkar det som om tiden bara springer iväg…

Jag har nu varit medlem i SFRF i 38 år. Hur gick det till?

Nu vankas det 40 års jubileum för detta förbund. Jag hoppas att alla som har möjlighet att deltaga
kommer. Tanken är att fira SFRF och samtidigt  få förbundet starkare, vitalare !

Få en tro för framtiden, det känns som vi är vid ett vägskäl ! ”To be or not to be ? That’s the
question!

SFRF är ett härligt förbund med fantastiska föreläsningar ( för det mesta) !

Nu får vi ny kunskap av paret Hellbergs ! Ska bli spännande och trevligt att få deras kunskap ännu
en gång till våra årliga fortbildningar.

Vad finns det i detta kunskapspaket ?  Nyfiken ?

Vi ses på fortbildningen till våren! ;)

God Jul och ett Gott Nytt År önskar Stefan
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6-8 april 2018
Välkommen till årets fortbildning med Henrik och Lena Hellberg….

…som går i temat Zonterapi – en nivå till
HLT-metoden – Henrik Hellbergs Ligament Terapi.

Genom 4 enkla övningar på foten kan du justera kroppen så att den blir rak.
Missa inte detta fantastiska utbildningstillfälle.

                                  Plats: Grimslövs folkhögskola i Växjö
Lördagskvällen blir lite extra festlig eftersom förbundet fyller 40 år.

God mat, bubbel mm…               .

Vi avslutar med vårt traditionella lotteri.
Tag med vinster, ost och kex och något gott att dricka.

Varmt välkommen hälsar Styrelsen

Kom och fira 40-årsjubileum
med oss!
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Anmälan till SFRF:s fortbildning och 40-årsjubileum 6-8 april 2018

Fortbildningen i år kommer att hållas av Henrik och Lena Hellberg.
Kursen handlar bland annat om HLT-metoden = Henrik hellbergs ligament teori.
Hur man kan justera bäckenet via foten med enkla övningar så att man får kroppen rak.
Han kommer även att lära ut en hel del annat. Så missa inte detta fantastiska utbildningstillfälle.
Att ta våran zonterapi till en ny nivå.....

Plats: Grimslövs folkhögskola, 340 32 Grimslöv (Växjö)

Totalpris 3100kr inkl. kurs,logi i dubbelrum och mat.  SFRF har sponsrat med 500:-
Med plats i enkelrum blir totala priset 3600kr.

Tid; Vi träffas fredag den 6 april kl 15.00 med gemensam fika.
Årsmöte kl;16.00
Kurs: lördag-söndag 7-8 april

¤  Vegetariskt/fisk?Äter gärna fisk annars vegetariskt.....................................................
¤ Annan kost/allergi?............................................................................
¤ Jag önskar bo i enkelrum......................................................
¤  Jag önskar bo i dubbelrum tillsammans med..........................................................

Jag kan ta med behandlingsbänk.................................................

Namn:...................................................................................................................................
Adress:..................................................................................................................................
Postadress:.............................................................................................................................
Mail:......................................................................................................................................
Telefonnr:.....................................................................................................................................

Obs! Denna blankett måste var inskickad senast 28/2 2018 till:

Malin Karlsson
Parkgatan 30
383 37 Mönsterås
Mail: malinturesson@hotmail.com
Tele: 0736-220366  om du vill ta en bild på  ifylld blankett och skicka till mig går bra.

Anmälan ska vara SFRF tillhanda senast 28/2-18, genom att sätta in 500kr på
SFRF:s bankgiro 372-9480. Anmälningsavgiften återfås ej vid avbokning!
Resterande summa betalas senast 25/3-18.
Obs! Skriv hela ditt namn, inte enbart firmanamn.
Om du vill delbetala, kontakta kassören, Anette Ivarsson.
Mail:naturzonen.anette@gmail.com

Vill du framföra något extra på vårt 40-årsjubileum kontakta Malin Karlsson 0736-220366.

Glöm inte ta med vinster,ost ,kex och något att dricka till lördagskvällen.

Varmt Välkommen!
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Levande ljus

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

-Film: Paddington

-Mat: Givetvis grönkålen!

-Bygge: Taipei 101 ( Pepparkakhuset för i år !)  Se första sidan ;)

-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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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!

Klassiker i repris
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Ett glatt gäng möttes upp på Bromma i Stockholm,
Pia, Stefan, Anette, Malin och Janet=0))

Vi väntar in nästa flyg till UMEÅ
så Bjuds det Cappuccino /
Choklad Croissant/ Te och så
som vi önskade=0)),

 Resan upp gick bra, ´´Doran´´
kom med sin Einar för att hämta
oss vid flyget!

Besökte Glödheta glasblåseri på
Kulturmejeriet, Fina saker att
pryda sitt hem med.

Väl hemma hos Doris gick vi en

promenad i den lite kyligare
Norrlands skogen med hunden,
Dolly var pigg på en promenad
med oss okända…

Vi bjöds på mat och dryck Förrätt
varmrätt dessert, gott vin mm…
en riktigt mysig kväll med vårt

härliga brokiga gäng=0)) i
SFRF:s styrelse.

 Snacka om att Doris har jobbat
hårt för at vi skall kunna må gott,
Tusen tack Doris detta kommer
vi att minnas, uppskattar din
kärleksfulla och fina gästfrihet!

Vi har laddat för att klara få till så
mycket som möjligt för SFRF:s
40 årsjubileum, framtid och
fortlevnad. Lördagen gick och
trötta blev vi efter en intensiv
arbetsdag med Styrelsen långt ut
på kvällningen… I skrivande
stund…om jag får säga det själv
vilken effektivitet! Vi har fått till
både det och detta, ordning och
reda i pärmar, och dessutom har
vi planerat och organiserat för
både
40årsJubileumet/fortbildningen/B
oendet/Styrelsen mm…fick till en
hel del idag!

Även söndagen blev det en hel
del gjort för SFRF:s räkning.
Doris gästfrihet tog inte slut för att det var
söndag nejdå, nu var det ju utbildning på hög
nivå vi skulle gå igenom!
Inte att förglömma… är man i UMEÅ i de
norrländska djupa skogarna…Vad bör man ha
fått med sig därifrån? Doris visste och serverade
på norrländskt vis!

            SFRF:s STYRELSES ARBETSHELG I UMEÅ
                            Pia Ericsson 2017-09-29 - 2017-10-01     Hos Doris i Norrland
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Just det ”nationalrätten” Doris rensade med van
hand och Anette mumsade, rensade gladeligen
ikapp med henne,  vi andra var väl inte lika
”heta på gröten” precis… man kan väl säga

blandad förtjusning utan att säga fel, Vissa hade
väldigt svårt att känna uppleva den kulinariska
njutningen men vi fick i alla fall se smaka och
känna ”doften” på hur en
 ” nationalrätt ”skall inmundigas. Nu fick ni väl
något att fundera över i alla fall=0))
Svaret kommer när vi ses på SFRF:s Stora 40 års
jubileum till våren, vi från styrelsen förväntar
oss att få träffa er ALLA där!
Gemenskap ger mer och vill vi ju att Zonterapin,
hela Komplementärmedicinen skall synas höras
och ge fler möjligheten till att få kunna finna
hälsa och välmående, även i Sveriges land, så låt
oss med pompa och ståt tillsammans göra
skillnad!
Thihi=0))
Vi tackar Doris för en Effektiv och trevlig helg i
”Umeträsk”
Kul att få träffas igen! Vi är på bettet! Vi är på
gång!
BRA jobbat SFRF=0)).

Vem sakns i köket ?
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Klienten i dag kom på sin 4 de behandling för
handlederna smärtan var som bortblåst, hade helt
försvunnit! =0))
 (levt med smärtor även nattetid sedan en tid
tillbaka…)
Bonde jobbat hårt i alla år med kor gård och allt som
hör därtill, som pensionär är han sliten och läkarna
kunde inget göra, jo en hel del kraftiga värktabletter
som resulterat i ja ni vet säkert…
När han kom hit i dag fick jag en bamsekram och
med ett stort leende, han hade varit smärtfri sedan
sist vi sågs, inga mer värktabletter!
Vi har lagt rätt lederna och masserat muskulaturen
och lagt rätt TH 1-C7, ( C5 för axeln som också
blivit bra!)
Detta har påverkat förmågan att läka, sedan körde vi
på med kraftig Zonterapi på relaterade områden,
 Su Jok ring fick han med hem, den var han riktigt
nöjd med och hade jobbar frekvent med den sedan
sista behandlingen.
I samband med glädjen för sin smärtfrihet berättade
han dessutom om sin:
1) - Fru som ej har fått tillbaka sina smärtor i sin

fot/ben nu är det ett halvår sedan hon blev bra! Hon
har en tid om några veckor för kontroll bara!
Historien med henne är att hon gått igenom alla
kunniga experter på området, röntgen i omgångar,
allt vad skolmedicinen kan erbjuda, hade många

diagnoser om hur det såg ut i ryggen väldigt fina
namn mm…
Fick värktabletter för att kunna sova leva ett värdigt
liv, tills om det blev för illa skulle dom operera
henne, Ville ej det.
som resultat hon var trött och håglös och levde ett
halvt liv, nu lyser hon, är glad pigg och lever livet,
kan ta hand om de små kossorna som kalvar och
älskar henne.
2) Dotter fick 5 behandlingar lät meddela sin far att
han skulle tacka mig på samma gång,
 hon var varaktigt smärtfri sedan ett halvår nu första
gången hon varit smärtfri på många år gått hos
kiropraktor förut för att underhålla sin rygg men nu
behövde hon ingen.
Hon gör sina stretchingar dricker vatten och äter
magnesium!
Fantastiskt tycker hon och tackar för det!
Det är detta som gör mig så lycklig att jag har det
absolut bästa jobbet man kan ha, det ger så mycket
delad glädje,
Den glädjen kan vi som terapeuter få dela och ha
gång efter annan för mig är det helt fantastiskt=0))
Ödmjukt tackar jag varje dag för denna förmåga

Många helande kramar från mig

ZonteraPia Pia Ericsson Halmstad.

Ps!

Bilden har inget
samband med
patienten i texten

Patientfall från Pia i Halmstad
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Min resa till Taiwan och ICR:s konferens oktober 2017
Resan med en början I Halmstad. Tåget anlände
till Kastrup, kallar fortfarande flygplatsen så!,
enligt tidtabell.
Vad har jag börjat med ? Ska byta flyg I London
och I HongKong. Ska väl inte vara några
problem…!
Sov gott på planet till HongKong, anlände vid 06-
tiden lokal tid. Nu är det bara att hitta “gaten” till
flyget mot Taipei!
Följer skyltarna men var det rätt väg jag tog nu?
Känns fel… och det var fel !
Frågade efter vägen som blev helt fel! Gick mot
inrikesgaten och fyllde I en fullständig redovisning
vad jag skulle göra I HongKong ? – men jag ska ju
till Taipei, Taiwan! Tiden börjar bli knapp, svetten
började rinna ned för ryggraden ! pulsen höjdes
med ett antal slag, paniken är nära, ska jag missa
flyget till Taipei…? Springandes mot vad jag inte
var säker på var rätt väg…
Långa var korridorerna och nu ser jag att jag
befinner mig där jag skulle vara för 45 minuter
sedan. Hinner precis ställa mig I kön för boarding,
flyget mot Taipei kan starta med Stefan ombord.
Svettig , ja stressed, ja ! Vad gjorde det, när Taipei
väntade.

Det var starten på
en resa som skulle
ge mig många
härliga minnen!
Taipei en storstad I
regn, 28-30 grader.
En fuktighet som
gjorde att svetten
lackade fast jag var
lugnet själv! Trivs
med att strosa I
okända marker, vad
finns det bortom
hörnet , finns en
tjusning I detta!
Ungefär som när
man behandlar en
ny patient ! Helt
enkelt spännande!
Plötsligt lyste det en

stor fot på en jättestor neonskylt ! Det var inte bara
en, utan flera stycken skyltar med fötter !
Reflexologi är verkligen närvarande I Taiwan!
Kul, överraskande och häftigt!

Resan mot Taitung tar sig sin början. Först tåg till
Taroko naturreservat knappt halvvägs till Taitung.
Stannade där två nätter för att vandra I dalar och
berg! Ett fantastiskt hotel med 36 rum som har
utsikt mot havet med kusten där högsta toppen och
ned I havet är nästlängsta I världen ! Tror att det är
på Madeira som det är en klippa som är högre.
Veckan tidigare hade det blåst/regnat kopiöst

vilket hade
till följd att
något
vandrande var
uteslutet och
förbjudet.
Stigarna var
avstängda.
Tog buss upp
för att se lite
av känslan på
vad det

handlade om och fick se en hel del
stenar/stenblock liggandes på vägen även om det
hade varit en sopbil och gjort sitt jobb!
Som sagt lång näsa men vad kan man göra åt
naturen…?
Nu ville jag bada, Hm det var inte bara så där att
bada, utan vågorna var höga mot stranden med
mycket sten som strand. Det var helt enkelt förbud
mot bad….. Åh ! Nej ! Jag som längtade att slänga
mig I den böljande blå med saltstänk !
Följande dag var det dags att ta tåget till Taitung
och konferensen. Konferensen varade I fyra dagar!
Jag var ensam deltagare från Sverige, en från
Norge och två från Danmark ! 18 nationer och
ungefär 130 deltagare.
Konferensens tema var: Upptäcka vägen till hälsa
och välmående med reflexologi.-
Konferensen öppnades av Sophie Lin, Taiwan och
avslutades av Genie Natividad, New York, USA.
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Andra föreläsare var Hagar Basis (UK)
Reflexologiregler för kvinnors hälsa, Carol Faguy
(Canada) Introduktion till arbete av Dr.
RykeGeerd Hamer: sambandet mellan psyket och
orsak till sjukdom. Sue Ricks (UK) : pratade om
Reflexologi, känslor, energi och budskap från
kroppen. Lore Sorensen (Danmark) introducerade
Temprana reflexologi. Mitsuru Orita (Japan) lärde
oss hur man aktiverade reflexzonerna med

Onyxsten. Leila Eriksen (Danmark) Forskning.
Rachel Mcken, St.pierre and Carol Faguy
(Canada) visade en dokumentär  “Integrativ
medicin-Reflexologi” intervjuer från
Canadensiska doktorer , proffesionella terapeuter
som använder reflexologi. Inklusive en intervju
med 94 åriga Dorothy Marshall som har studerat
för Eunice Ingham och bildade “ The Reflexology
Association of Canada”. Plus Workshops. En
kväll blev alla delegater erbjudna behandling av
Father Josef’s lärljungar. Jag fick mig en rejäl
behandling ! Två punkter stack ut lite extra. Den
ena var på mjälten kanske hjärtat ? jag frågade

inte och på
lever/galla.
Konsekvensen blev
att jag köpte en
reflexmatta , den
effektivaste jag har
sett! Känns riktigt
bra. Med rätt färg
och allt!

Konferensen inkluderade en 2 timmars busstur till
Father Josef’s skola. Spartanskt men effektivt.
Under konferensen träffade jag flera terapeuter
från tidigare tillfällen (Kapstaden, Sheffield). Kul
och det ger energi att få träffa tidigare terapeuter
samt nya. En av dem var Janos från Serbien, han

ville ha behandling efter att konferensen var slut .
Några stycken satt och behandlade varandra, jag
fick en behandling, lite kort men ändå . Jag
behandlade en, när Janos kommer och vill ha
behandling. Han ser att alla är upptagna, jag säger:
när jag är färdig, sätt dig så ska jag ge dig en
omgång…!
Han tar av sig och väntar. Det blir hans tur och allt
är ok inte mer än att han kvider lite, för det gör
rejält ont. Tar tag I hans vänstra fot, lägger hans
häl I min högra hand, plötsligt säger han “nu är
jag en liten baby och min mamma/pappa håller
om min fot! - Härligt! Vilken genomträngande
känsla han måste ha fått…!
Efteråt skulle vi ut och äta. Ett amerikanskt par
rekommenderade ett populärt matställe, billigt och
bra!
Vi gick dit, 5 st var vi. Janos betedde sig som en
fem-åring, visste inte vad han ville äta. Nej inte
det , inte det, troligtvis hade behandlingen skakat
om honom så till den milda grad att han verkligen
blev en liten baby …!
Maten var god och massor av folk, enkelt,
spartanskt och inhemskt!

Nu var det två hela dagar att hitta på något extra
och det blev så också!
Båt över ett hav där dyningarna var en förlängning
av Stilla Havet! Kaptenen styrde på ett utmärkt vis
och fick sina passagerare till hamn…
Ön vi kom till heter Green Island, en gammal
fångö typ Robben Island, utanför Kapstaden.
Folk skulle omvandlas till att tänka efter nya
normer när Mao “tillträde”. Problemet var ju det
att vissa människor ville givetvis inte detta. Ut till
GreenIsland I fångenskap och tvinga dessa till att
tänka om.
Minnesplats och ett litet museum har byggts för
att visa världen vad som har hänt på ön. Gripande!
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Hyrde en scooter med hjälm och drog en “repa”
längs havet. Ryggsäcken med det som föjde med
från Sverige hängde med tills att jag hittade ett
övernattningsrum,ett dykcenter men tyvärr inget
snorklande utan med tuber! Här var det ”givetvis”
också svårt att hitta ett ställe där man kunde hoppa
I sjön!
Fantastiska vyer med klippor, hav och med
ljumma vindar I ansiktet, kunde inte bli mycket
bättre. (Jo om man kunde bada!!)
När båten skulle tillbaka till Taitung så träffade
jag Janos på en pir, satt och solade med fötterna
nere I vattenbrynet. Verkade trivas.
Båten tutade! Dags för avfärd, en halvtimme
försenade p.g.a. hårt väder! Gungeligung! nej det
är ingen stad utan havets krafter.
Ja då var det att sätta sig på tåget och slappa för
att ta sig till Taipeis flygplats med färdriktning
västerut mot HongKong, London o Köpenhamn.
Tåg för Halmstad nästa.
Skönt att vara hemma igen! Med många härliga
minnen. / Stefan
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Taipei 101

Världens
högsta
byggnad
2004-2010

508 m

Officiella öppningsceremonin

Umeå

Taiwan
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Word of the Chair
Dear friends,
 we are almost at the end of the year, a time to prepare and idealize the best way forward for 2018.
It will be, undoubtedly, an important year for RIEN because RIEN  is hosting their 10th Conference
in may  2018 in Portugal , Ourem /Fatima .  Once again, RIEN  is striving to create a platform for
reflexologists to join together to share their knowledge and experience. There are still many things
that need to change in the Reflexology profession, ethically and morally with mutual respect for all
and coming together to share our different views is the way forward.
One more Conference, more learning and then what? Have you thought about what you can do in
your country? At your school? In your association?  Have you thought about promoting Reflexology,
an age-old therapy that has shown how effective it is?  We need more initiatives around the world
and I applaud those who have organized and shared EVENTS TO PROMOTE Reflexology.
Reflexologists we need give the hands.
I’m very happy because the Education Working Group  and the Research Group are working very
well and will be very important for the future .
On this Christmas Season, May the Joy and Happiness spread like the lights of Christmas
Trees.
Merry Christmas to you all

Eduardo Luis

Reflection
Holistic philosophy is as old as humanity itself. From time immemorial we know that man felt an
integral part of the environment that surrounded him. Respect for nature was important for
community balance, and community balance was important for the well-being of the individual.
Both in traditional Chinese medicine (TCM) and in Ayurvedic (Indian) medicine it is easy to see the
importance of the elements of nature in the various healing processes. In both health systems,
disease is seen as caused by disrespect for nature, by the natural rhythms of the environment, and
inevitably by the human being himself.
At the height of Greek civilization, Hippocrates, the father of medicine, affirmed that "the natural
healing power within each of us is the greatest force in the healing process." The same Hippocrates
affirmed that the medicine given to the patient had as a function to distract the same while the
nature was in charge of the cure. When the contemporary doctor takes his Hippocratic Oath at the
end of his degree, he is indeed preserving a part of Greek mythology: the myth of Hygeia and
Asclepius. These two gods symbolized the two opposing approaches in ancient Greek medicine.
To the worshipers of Hygeia, health was the natural order of the living being, an attribute of every
human being who respected the natural order of life. According to his philosophy, the physician's
most important function was to discover and teach the laws of nature, which would be responsible
for a sound mind in a healthy body.
 I take this opportunity to wish the best to all and think in a Holistic way to gain balance and using
reflexology.

Vad händer i RiEN ? Julbrevet kommer här.
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Önskar Styrelsen !

Vänster: Doris, Malin, Anette, Pia, Janet, Stefan

God Jul och ett Gott nytt år!


