HÄL S OFR IH E T

– ytterligare en riktig hälsotidning!
Från och med årsskiftet kommer National Health Federation Sweden att ge ut
tidningen Hälsofrihet, vilken kommer ut med fyra nummer per år. Det första
numret kommer ut vid årsskiftet 2016 / 2017. NHF är en av de äldsta hälsoföreningarna i världen och moderorganisationen NHF firade förra året sitt
60-årsjubileum. Den svenska föreningen är dock inte äldre än en handfull år,
men det hindrar den inte från att nu ge ut sin egen hälsotidning.

F

öreningen National Health
Federation Sweden kommer

inom kort att börja ge ut sin tidning som
kommer att heta Hälsofrihet . Det blir
en hälsotidning som produceras i samma
anda som 2000-Talets Vetenskap.
Tidningen Hälsofrihet kommer främst att
innehålla artiklar om hälsa, hälsofrihet, sjukvård, alternativa behandlingsmetoder, hälsooch sjukvårdspolitik, vacciner, kostråd,
odlingsråd, olika terapier och allt mellan
himmel och jord som kan tänkas ha med
din hälsa och hälsofrihet att göra.
Tidningen kommer ut fyra gånger per år
och varje nummer är på minst 24 sidor och
möjligen ännu fler än så – ända upp till 32.
Ju fler prenumeranter (medlemmar) som går
med i föreningen, desto fler sidor kommer
föreningen att ha råd att låta trycka upp i
varje nummer av tidningen. NHF Sweden
planerar inte att trycka upp några extranummer – så, de som vill vara med redan från
och med det första numret, bör betala in
medlemsavgiften redan nu. Huvudmedlemskap i NHF Sweden inklusive tidning kostar
220 kronor. För ett familjemedlemskap
(utan tidning) tillkommer 50 kronor per
familjemedlem.
NHF Sweden är en mycket aktiv förening

som driver en del olika projekt, till exempel
ett trädprojekt i Indien. Om föreningens
projekt och om aktuella nyheter, kan du läsa
på föreningens hemsida. En del av de
artiklar som läggs ut på NHF:s svenska
hemsida läses av tiotusentals internetsurfare.
Mest populära är de artiklar som handlar
om cancersjukvård och cancerbehandling.
Den svenska grenen av NHF har i flera år
samverkat flitigt med Föreningen SARA och
den 25 mars 2017 kommer de båda föreningarna att tillsammans arrangera föreläsningsseminariet på Partille Kulturum.
Samma dag har de båda föreningarna även
sina respektive årsmöten på samma ställe.
NHF Sweden kan redan nu utlova en
artikelserie om svenska patienters rättigheter
i sjukvården och sjukvårdens skyldigheter
gentemot patienterna. Artikelserien inleds
redan i det första numret och den kommer
att skärskåda våra hälso- och sjukvårdslagar
samt andra lagar som har betydelse för hur
sjukvården ska bedrivas och vilka krav som
patienterna kan ställa på sin vård. I det
kommande numret tar Hälsofrihet upp
David Noakes och hans anticancermedicin
GcMAF (läs om föreläsarna på sidan 9 i
detta nummer), hetsjakten på antroposofin och homeopatin, Livsmedelsverkets

Sara Boo har i flera års tid varit NHF Swedens
ordförande. Hon är en av de personer som
företräder National Health Federation i dess hälsoarbete, såväl nationellt som internationellt, bland
annat med yttrandestatus i Codex Alimentarius.

suspekta kostråd om krossade linfrön, en
patientberättelse om hur homeopati botade
kroniskt atopiskt eksem och mycket annat.
Hälsofrihets tidningsredaktion består av
Sara Boo och Michael Zazzio, som numera
även är tillförordnad chefredaktör och
ansvarig utgivare för 2000-Talets Vetenskap.
I Sverige kommer det alltså från och med
årsskiftet 2016 /2017 att finnas två ”riktiga”
hälsotidningar som publicerar sådana
sanningar som behövs för en bättre hälsa.
Text och foto: Michael Zazzio

Information om National Health Federation Sweden
NHF Swedens hemsida:
NHF Sweden på YouTube
NHF Swedens internationella hemsida
Kontaktuppgifter:

www.thenhf.se
www.youtube.com (sök på NHF Sweden)
www.thenhf.com
Sara Boo, Vitsippan A7, 265 31 Åstorp
Tfn: 042 – 504 54
Bankgiro: 445 – 6182
Tidning: Hälsofrihet
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