Under hösten flyttar distriktet till Bellmansgatan
301 tr och kommer att ha öppet hus /föreläsningar i de
lokaler som anges i detta program.
Telefon fortsatt: 08- 428 92 41 (Stockholm)/ 08-428 92 42 (förbundet)
kl. 10.00-15.00 alla vardagar
För personliga samtal kontakta kansliet för att bestämma tid.
Främst torsdagar eftermiddag eller tidig kväll. Viss information och
rådgivning ges vid öppet hus mötena.
Det går också bra att maila frågor: fragor@tf.nu

Akut vid andra tider ring tel 0303-33 22 91 eller 070-7427957.

Hösten 2017

Kinesiolog Ronny Rydström tar emot i Liljeholmshallen för
behandling. Pris 150 kr/gång.
Tidsbeställning tel 073 701 29 68

Distrikt
Stockholm
Uppsala

Tänk på att många är känsliga för lukter, pälsdjur
och mobiler

A
k
t
i
v
i
t
e
t
e
r

Bli medlem för 200 kr:
Anmälan via hemsidan www.tf.nu
eller tel 08-428 92 42

www.lillafruntimret.se

Undvik parfymer och ta ej med djur. Stäng av mobilen.

Öppet Hus i Stockholm
Medlemsträffar och miniföredrag (lokaler, se nedan) Öppet 1719. Miniföredragen startar kl 17.30 .
Vi ses följande torsdagar :
31/8:

21/9:

12/10:

Tandläkare Jan Bardel och ordförande Ann-Marie Lidmark
svarar på frågor om amalgamsanering, bidrag med mera.
Lokal: Bergsunds strand/Verkstadsgatan 24
Vitaminer och mineraler . Vilka viktiga kosttillskott behöver
vi för avgiftning och för att tänder ska må bra. Ann-Marie Lidmark
och eventuellt fler personer.
Lokal: Bergsunds Strand /Verkstadsgatan 24
Om sköldkörtelproblematik. Gudrun Wettermark berättar
om sitt tillfrisknande och delar med sig av sina kunskaper och
erfarenheter.
Lokal: Hartwickska huset, St Paulsgatan 39 A, ingång från gatan

2/11: Tarmproblem och tarmsköljning. Terapeut Kathy Liljefors berättar.
Lokal: Hartwickska huset , St Paulsgatan 39 A, ingång från gatan
23/11:

30/11:

Omvävnadssalter och betydelsen av dessa för uppbyggnad
av vävnader ibland annat käken. Tarja Arvinen, homeopat.
Lokal: Parkleken Björns Trädgård, T-bana Medborgarplatsen
Samkväm och terminsavslutning. Ring och anmäl dig
Lokal: Parkleken Björns Trädgård, T-bana Medborgarplatsen

Föreläsningar
Gratis för medlemmar i Tf , FEB & SSOM.
Övriga 50 kr.
Torsdagen den 5 oktober kl 18-20, Stockholm

Ta makten över din hälsa
Psykiater och författare Harald Blomberg berättar om mer än 30 års
erfarenhet av icke-konventionella behandlingar. Ett spännande föredrag
med anknytning till hans nya bok med samma namn. (www.haraldblomberg.com)
Lokal: Utsikten, Betlehemskyrkan, Rehnsgatan 20 6tr , T-bana Rådmansgatan.
Torsdagen den 16 november i Stockholm (ABF-huset) kl 18.00-20.00

Tandläkare Marcel Wainwright
Hur påverkas tandhälsan av näringsbrister?
Varför är rotfyllningar av ondo och vilka ersättningar finns?
Lyssna på den biologiske tandläkaren och professorn Marcel
Wainwright som har ett holistiskt perspektiv på tandvården. (www.mirala.se).
I samverkan med Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (SSOM)

Lokal: ABF-huset, kl 18-20, Sveavägen 41, Hedensalen, 4 tr
Tisdagen den 5 december i Uppsala (Storan, HSO:s lokal)

Start för vårterminen, se Tf-bladet, hemsidan eller ring kansliet. ,

Extrem trötthet och kraftiga humörsvängningar.

Öppet Hus i Uppsala

Kan det vara allergier, näringsbrister eller kvarvarande spädbarnsreflexer?

Torsdagen den 5 oktober kl 17.00 – 19.00
Information om rotfyllningar och extrahering av tänder.

Lokal: Trean, HSO, Kungsgatan 64

Lyssna på Eva Johansson, ingenjör och terapeut med mångårig erfarenhet av behandling
av neuropsykiatriska symtom, trötthetsyndrom och smärta.

Lokal: Storan, Kungsgatan 62

5 tr

(Nära Löfbergs lila , 5 min från tågstationen).

