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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!

GDPR ?
Gå in på
www.verksamt.se/driva
För information.

Meddela oss om du
har ändrat
mail/adress!
Meddela Christina
på mail !
naturhalsa@yahoo.se

Länkar till intressanta
hemsidor:
www.icr-reflexology.org

www.fdz.dk

www.vifab.dk

www.lakareutangranser.org

www.reflexology-europe.org

www.nnh.no

mailto:naturhalsa@yahoo.se
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Det finns möjlighet att få SFRF 40
år tilläggsskrift   2008-2018.
Hör av er till / Stefan.

Styrelsen 2018-2019
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

Suppleant: Pia Ericsson                          070-9204082

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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Bilaga med Anmälan till SFRF:S
fortbildning 5-7 pril 2019

       Bifogas som lösblad

Anmälan till SFRF:s fortbildning 5-7 april
2019

Fortbildningen i år kommer att hållas av Christian Helmrich och
Anita Larsson.
Kursen kommer att handla om Resonans terapi.
Resonansterapi öppnar för energi. Släpp in den yttre energin och låt
kroppen läka.
Med hjälp av små milda vågrörelser med händerna och fingrarna syftar
terapeuten till att hjälpa kunden att själv släppa in energi i kroppen.
Detta lossar blockeringar och spänningar och tillåter på så sätt kroppen
att läka sig själv.

Plats: Katrinebergs Folkhögskola ligger ca: 1,5 mil öster om
Falkenberg i
samhället Vessigebro 311 65.

Totalpris: 2900 inkl. kurs ,logi i enkelrum och mat.
( Sfrf har sponsrat med 500kr för medlemmar).
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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

Fortbildningen till våren 5-7 april 2019
Resonansterapi     Spännande…!
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Katrinebergs Folkhögskola ligger ca 1,5 mil öster om Falkenberg i
samhället Vessigebro.

Utsikt från matsal

Boende: Björkhem
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Julmys!

-Levande ljus
-Musik: Kören The Erik Westberg Vocal Ensemble ” A Star is Shining”,
Juloratoriet J:S: Bach
-Film: Valet blir enkelt i år ”A STAR IS BORN”,  B.Cooper / Lady Gaga
regerar!
-Mat?! Säger bara en sak Grönkål!
- Ut i friska luften : Inandning på tre steg, utandning på 5 steg.
  Gör detta i 10 minuter och blodet får sig en högdos av syre
- Efter denna luftkick: en varm kopp av något med kakorna som väntar på
att skapa energi och nya byggstenar i vår kropp.
- Fram med spelen Nya Finans, Monopol eller något annat trevligt.
- Kvällen smyger sig fram då tar vi fram fruktsalladen med grädde/ keso.
- Dryck tager man vad man haver!
- Stillheten, tystnaden när alla har gått och lagt sig, sitta i en stol och bara
betrakta julgranen med sina ljus det är en fantastisk känsla !
- Med dessa ord önskar jag er alla en GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT
ÅR!
                                                                       // Tomten

Ordföranden tar ton igen!
Musik och sång skapar energi, till eftertanke o
handling. Skapar rörelse i en harmonisk spiral
som är svår att stoppa. Låt den kraften som
skapats , fortsätta i en process där kropp, själ
och ande kan verka. Ut och hjälp våra
medmänniskor med det bästa som finns ;)

Självläkningsprocessen ! Må väl !   Stefan
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Sista delen av tre artiklar
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God Jul !

Pepparkakor i all ära men vad ska det
byggas för PEPPARKAKSHUS denna
Jul?? Tankarna flyger hit och dit men
helt plötsligt kom det tydligt i huvudet
på Stefan… Segelhotellet i Dubai!

Ska fira jul i Dubai det har min hustru
sagt och så blir det …!

Jo visst ! och pepparkakshuset får stå
som ansvarig för hemmet under julen
med glasyren och nonstopen lysande i
ljusens sken!

Hej !
Jag heter Cecilia Härdstedt och bor
i Gränna. Efter min utbildning i
Zonterapi 3D hos Team Hellberg
på Öland,så öppnade jag min
mottagning på Torget i Gränna.

Jag utför bl.a Zonterapi, Fotvård,
Naturlig facelift,
Öronakupunktur/akupressur
och är diplomerad i alla kategorier.

Ny medlem !
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Till våra förbund och medlemmar i
KAM!

KAM tänker lägga sitt årsmöte i
Stockholm den 22 mars 2019.
Vi är igång att planera KAM:s 35
år firande!
Vår tanke är att våra förbund kunde
också ha sina årsmöten fredag den
22 mars på eftermiddagen, KAM har
sitt årsmöte kl 16.00 övriga
årsmöten läggs före detta. Vi firar på
kvällen med måltid och umgås från
kl 18.00.

Planering är även igång med att vi
skall ha spännande ”nyttiga”
föreläsningar på lördagen den 23
mars. Mer info kommer senare.
Det är planerat att vi skall vara på
Zinkensdamm, Stockholm. De vill
att vi bokar mötesrum och hotellrum
redan om 14 dagar. Därför vill vi ha
ett förhandsbesked om vilka förbund
som kan ha sina årsmöten samma
dag, och hur många som är

intresserade att komma och fira på
kvällen osv.
Hur många hotellrum vi skall
förhandsboka.

Vi vill gärna ha ett förhandsbesked
med hur många som tycker att detta
är kul , bra och vill komma? Ett
preliminärt besked sedan får vi
reglera detta senare innan mötet.

Svar före den 9 dec tack.
Till
iren.svensson.nylen@hotmail.com

Vi på KAM önskar er God Jul och
Gott Nytt Bra år för oss alla!

Varma hälsningar KAM:S styrelse

KAM-Nytt
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Lone Sorensen – Ansikts Reflex terapi!
Zonterapeuten Lone Sorensen, har under 30 år tid, studerat, satt
samman olika zonterapi system i världen och med insikter inom
neurovetenskapen, utvecklat sitt eget system: Ansikts reflex terapi
Sorensensistem. Zonterapi och Reflexterapi är samma sak.
Behandlingen utövas i ansiktet, på händerna och fötterna!
Lone utbildar i hela världen och nu har vi förmånen att gå en hennes
grundkurs i Ansikts reflex terapi Sverige!
Plats: Ängelholm
Modul 1 och 2: 16-17-18-19 Maj 2019
Modul 3 och 4: 14-15-16-17 Juni 2019
Modul 5: 20-21 Augusti 2019

På denna hemsida finns fakta, videos, mm :
http://www.refleksterapi-org.dk/413044735
Vi är redan några stycken som utbildat oss, och arbetar med Ansikts
reflex terapi i Sverige. Vi vill gärna ha fler kollegor och
terapiformen är fantastisk! Jag heter Cecilia Andersson, och du får
gärna kontakta mig för mer information. Har erbjudande på bra
boende här. Del i lokalhyra tillkommer. Vänligen Cecilia Andersson
C Top to toe i Ängelholm. www.ctoptotoe.se, info@ctoptotoe.se,
070-626 7689.



God Jul! Gott Nytt Reflexår!

Hur blir ReflexZoner en tidning ?
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..............................

Först blir det insamlande av
material till tidningen, hur
många sidor ? I vilken ordning
ska artiklarna komma? Bilder,
Ja lite av det första steget mot
en ”tidning”.Har man artiklar
så är det kul men när de
saknas .. Huvudbry!

Tryckandet av tidningen är
nästa hårnål, De digitala
signalerna ska in i skrivaren
och sedan ska papprena
vändas för att få baksidan ok.
Inte har jag en modern
skrivare inte!

 In i kuverten med frimärke
och adresser. Postlådan
nästa.Yes! Fick ihop det
denna gången också ;)

När tryckandet
ska sättas gäller
det att tungan är
rätt i mun…!

Vänd på bladen åt
rätt håll/sida,
detta kan bli svårt
att få till (se
bredvid eller om
ni vill nedan)
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Berättelsen om hur Kassören fick
tillgång till Förbundets ekonomi.

Efter tre månaders väntan fick vi
beskedet av Swedbank att vi inte har
Swedbank som bank, utan banken SFRF
har, heter Falkenbergs Sparbank! In med
nya ansökningsblanketter! grymt,grymt!

Dagen som det ringde i min
smartphone..solen sken och det
bestämdes att i övermorgon, titta in i
Getinges lokalkontor. Jo som ni ser på
bilderna , solen skiner från en klarblå
himmel en fantastisk dag på alla plan!

Vespan slingrade sig fram på härliga
vägar och hittade till kontoret i Getinge.
Formulären skrevs under och
internetbanken började fungera såsom
det var tänkt.

 Snart är det dags att skriva ut fakturorna
för 2019. Tiden står absolut inte stilla,
den går och går…tick tack tick tack!
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Tänk att alla vill ha behandling…!
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Styrelsen önskar alla en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Leve Reflexologin ;)


