
Torsdagar 

kl. 17:30-19:00 

5 september 

3 oktober 

7 november 

5 december 

Plats
Gibraltargatan 42 
Göteborg 

Buss:  19, 55 

Hållplats
Chalmers tvärgata 

Några av styrelsens medlemmar är på 
plats för att svara på frågor och ge 
information om aktuella ämnen. 

Titta in för en pratstund och en kopp kaffe! 

        Medlemmar kan låna litteratur!

Tänk på att undvika stark parfym och ha 

mobiltelefonen helt avstängd när vi 

träffas, så tar du hänsyn till våra

känsliga medlemmar 

Medlemsaktivitet

Höstpromenader

Start fredag
30 auguasti kl. 13

Därefter varje
Fredag t.o.m.
25 oktober

Plats
Botaniska Trädgården 
Göteborg 

Spårvagn
1, 2, 7, 8

Hållplats
Botaniska Trädgården 

Gå med i TF:s promenadgrupp!
Höstpromenader i Botaniska

Vi träffas innanför entrén 

För mer information vänligen kontakta:
Ann-Mari Andersson tel. 031 – 46 11 72

eller på mobilen 072 – 36 40 43
OBS! Inställt vid otjänlig väderlek

  

2019

Intressanta föredrag och filmvisning! Vänd blad...



Program

Tre tisdagar i höst

kl. 18:00 – 20:00 

Plats:

Sensus
Drottningg. 30 
Göteborg 

Hållplats:

Brunnsparken 

Entré:  100 kr

Fri entré för 
Medlemmar!

Ny medlemskap 
går via: TF.nu

Föreläsningarna arrangeras i samarbete med Studieförbundet Sensus
Vi tar kontant  betalning och Swish

Tisdag 10 september

Filmen som direkt stoppades av Netflix 
och Youtube, visas nu för endast 
medlemmar. Avslöjar det nedtystade 
problemet med rotfyllningar. Engelsk-
språkig, saknar textning. Tänkvärd film!

Tisdag 1 oktober

Det finns en hel del som man själv kan 
göra när det finns problem med tänder, 
tandkött, dålig andedräkt, etc.

Den kinesiska holistiska synen möjliggör 
att man kan rikta specifika insatser mot 
obalanser i kroppen, och därmed hjälpa 
organismen att börja självläka - utan 
röntgen, borr eller liknande. 

Akupunktör Boris Dragin förklarar 
och ger praktiska tips. 

Tisdag 12 november

Hur viktig är munnen och tänderna för 
kroppens hälsa? Kom och lyssna på 
tandläkare Camilla Sivertsen, under 
höstens sista föreläsning om sambandet 
mellan kropp och tand inom hälsovården!

 ✱ TF har satt fokus på att tandvården ska ingå som en del i hälso- och 
sjukvården och också omfattas av dess högkostnadsskydd: TF.nu
 

 ✱ TF arrangerade en MetDetox seminarie i Tyskland juni 2019:
 
Dag 1: Förbundets forskare Ulf Lindh var ordförande för konferensen. 
Bland talarna visade Olle Silenius låg zinkhalt i grundvatten kopplat till 
Diabetes typ 1. Även José Centeno från USA behandlade medicinsk 
geologi, men kring arsenik. Anatoly Skalny från Ryssland har autistiska 
patienter med zinkbrist som ansamlat metaller. Michael Aschners 
forskargrupp i USA fann att höga manganhalter hos personer med 
Parkinson. Suzanna Linehan vet att 80% har problem med mutation i 
MTHFR-genen. Ulf Lindh sa romarna sötade vinet med blysocker
 
Dag 2: Boyd Haley från USA har utvecklat NBMI (Irminix) som eliminerat 
kvicksilver ur parkinsonpatienter och autister. Swaran Flora från Indien 
har utvecklat MiaDMSA som drar arsenik ur kropp och hjärna. Woody 
McGinnis forskning fann kvicksilver i hjärnstam hos autistiska. Stefan 
Podzimek från Tjeckien sa 40% av misslyckade tandimplantat upp-
visades metallöverkänslighet. Chris Exler från Storbritannien har funnit 
höga halter aluminium i hjärnan på autistiska barn vilka avgiftas med 
kiselhaltigt vatten. Fredrik Berglund från TF har funnit höga halter 
aluminium hos skadade av Gardasilvaccin. 
 
Dag 3: Eleonore Blaurock-Bosch från Tyskland lärde ut provtagning 
genom nagelklipp, saliv, avföring och urin. Olaf Beckard Beckord talade 
om Melisa-testning av titan. Joachim Mutter från Tyskland föredrog via 
videolänk om att radioaktivitetet ökar metallansamling. Hans Lammers 
från Tyskland använder fibrinogen (PRF) där patientens egna vita 
blodkroppar läggs i hålet efter en tandutdragning. Dietrich Wittel från 
Kanada vittnade att många har blivit bra från ögonbesvär, sår på ben, 
Alzheimers med mera efter lyckade keleringar. Och slutligen Edwin 
Boegman från Sydafrika har sedan länge räddat 90% av flickor från 
ME/CFS, genom kelering.

       Föreläsningarna har filmats och kommer att visas i höst

 ✱ Mer info finns på TF.nu under fliken Distrikt, Göteborg och Bohuslän


