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Tiden är äntligen här då vi kan ha
SFRF:s årliga fortbildning och
årsmöte!

Ett och ett halvt år har passerat och nu
ska kunskap in i den lilla hjärnan ;)

Minst lika viktigt är vårt Årsmöte där
riktningen för förbundet sättes!

Som medlem har man möjlighet att
göra sin röst hörd ( givetvis annars
också!)

En fråga som har funnits en längre tid,
den är, Hur ser framtiden ut för SFRF
?

Ska vi kämpa på tills vi stupar eller
finns det andra vägar att fortsätta vårt
arbete för reflexologin!

Tung fråga som verkligen kräver sitt
svar!

Vi ses i Vara och ni som inte kommer
får ha en härlig höst (färgsprakande!)

Finns det ideer fram med dem, maila
mig på stefanbtcm@gmail.com

Vi kan ta upp dessa funderingar på
mötet!

Må väl ! / Stefan

Ordföranden har ordet



Nu laddar vi för fortbildning och årsmöte
22-24 oktober i Vara Västergötland

Kom ihåg!!
Lotteriet !!
det osannolika mötet
med vinnare / förlorare
Där alla blir vinnare!



Sitter på rummet och tittar ut på molnens låga
framfart med lite regndroppar som tidigare
under dagens promenad tryckt sig igenom
plagget som inte hade fått sin årliga vaxning!
Efter en nästan fem timmars ”tur” , byt kläder
och ut och sätt fart på Gulashsoppan med
tillbehör.
Brännaren som jag lånat av en kollega
funkade kanon , får inköpas ! Drog igång
soppan och var färdig efter någon minut !
Mumsigt!
Att vara mer i nuet än att vara i Bessheim,
Norge med omnejd, ja svårt för mig att se.

–Vid incheckningen så träffade vi Kåres son
som kör Gjendbåten , KUL! (Pappa Kåre tog
ut oss på ”tur” en heldag vintern 1969)

Tystnaden är magisk , mörkret är totalt och
maten är himmelsk.
Orren var en öring, renen var gudomlig och
med efterrätten, helt enkelt MÄTT! Vilken
måltid!
På typ 1000 meters höjd över havet ,
svårflörtat väder men blåbären smakade
mumma och de var små och blåa ;). Lingonen
de som fanns var riktigt röda.

–Blåklockan var med oss givetvis,

Rampen för lämnandet av jordelivet den var
givetvis kvar och bubblet smakade fint med
kylan närvarande.

Ja så kan det vara när man ramlar tillbaka till
tonårstiden /och10 år, det känns som en
rening i minnenas värld !

Här behövs verkligen inte fysisk reflexologi !

Vi kanske ses i Vara!



Zonterapiutbildning 1981  Det var en gång……..





Repetition på Homunculus ”den lilla människan”



Vad gäller KAM så är det
ytterliggare än en gång i sin
linda och en ny styrelse är på
plats och strukturering är det
som gäller framöver.

Vi har zoommöten en gång i
månaden och funkar helt ok.
Fysiska möten är att föredra
naturligtvis !

Exempel på paragrafer på
senaste STYRELSEMÖTET.

– Ekonomisk uppföljning

– Vad måste vi göra och när,
för att komma i ett
kontrollerat läge inför nästa
årsstämma



Några kaffetips nu till höstens ankomst



Styrelsen och alla medlemmar laddar för en
              härlig höst!    Lova detta!!


