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Vi har lång erfarenhet av
hårvårdsmetoder och behandlingar

Vi använder endast kliniktestade naturprodukter

Ring & 

Nu välkomnar
vi nya kunder!

hos oss!

Är ditt hår tunt och slitet?

Många
nöjda kunder!

Hösterbjudande
10% rabatt på alla nya nagelset 
och ögonfransförlängning

SPA pedikyr 295:-
(ord pris 350:-)

Gäller t.o.m. 15/9

Studentrabatt:
20% på alla behandlingar

Stora Södergatan 14, Lund
Tel: 046-12 04 18 eller
072-731 04 18
info@colorificnails.se
www.colorificnails.seGilla oss på Facebook

Bokning & frågor: Föreningen SynFokus:

Kommande evenemang i Lund med kursledare
Tony Helinsky, Certifi erad Natural Vision Coach:
· Föreläsning
· Workshop-intensiv
· Workshop-komplett

Gratis synfokusmöte måndagar 18.00-18.30
Bli medlem du med! Det är gratis! 

Lär dig synfokus
 – slipp glasögon!

 

GråStarr?    
Vill du slippa långa väntetider? 

ÖgonOperationskliniken i Lund

Annedalsvägen 9, Lund. Tel: 046-590 19 19 
info@ogonop.com

www.ogonop.com

Erfarenhet och kvalitet

   i får kvinnor att må riktigt bra!

Fyll på ditt hälsokonto hos oss! 

Passa på, vi har erbjudande på träning hela augusti!

Dalbyvägen 24       046 - 24 00 926       www.aktivkvinna.se

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN FÖRENINGEN SYNFOKUS

Föreningen SynFokus
www.synfokus.se

Mail info@synfokus.se
Tel ordf Tony Helisky 070-888 1111

För ganska exakt fyra år se-
dan, 2011, åkte AD:n och 
IT-konsulten Tony Helinsky 
till USA och genomgick en 
utbildning i Natural Vision 
Improvement – baserat på 
Dr W H Bates teorier. Sedan 
dess har han coachat och in-
spirerat människor i deras 
strävan att bli kvitt glas-
ögon och få tillbaka sin syn.

Tony Helinskys metod som 
idag drivs via Föreningen 
Synfokus bygger till 95% på 
originalmetoden av Bates.

– När vi ser så ser vi allt 
i 3-D. Men från och med 
Gutenberg och framåt har 
det blivit rätt mycket 2-D för 
våra ögon vilket ger effekter 
på synen, säger Tony. Syn-
undersökningar, som vi kän- 
ner dem, bygger på att be-
döma syn genom att låta 
folk titta på små kontrastrika, 
tvådimensionella skyltar med 
bokstäver, fullständigt fria från 
nyanser – på samma avstånd – 
och sedan låter vi detta bli en 

måttstock på hur bra vi ser – på 
olika avstånd… Lite förenklat 
kan man säga att små skyltar 
med svarta bokstäver i olika 
storlekar hjälper oss inte att få 
bättre syn. De är redskap för 
att mäta fram hjälpmedel som 
kompenserar och förvränger 
världen.

Fem principer
Tony Helinskys tillvägagångs-
sätt när det gäller att komma 
till rätta med och få tillbaka 
sin verkliga syn – bygger på 
fem principer:

 Avspänning – som mot-
sats till anspänning, vilket är 
något som vi utsätter vår syn 
för mycket. Inte att förväxlas 
med avslappning.

Variation – att använda 
ögonen dynamiskt, på olika 
avstånd på ett varierat och 
naturligt sätt.

Fokus – vad är fokus? Vi 
måste lära oss att själva ställa 
fokus med våra egna ögon.

Tro – att tro att man kan är 
viktigt. Den som har syn”fel” 

Du behöver 
inte glasögon!

Tony Helinsky har själv 
slängt sina glasögon 
och ser utmärkt.

har länge fått höra att man 
har ett fel som måste korrige-
ras på tekniskt sätt. Vi måste 
tro att vi kan. Den som hela 
tiden mantrar ”jag kan inte” 
kommer inte att kunna.

Fantasi – Det du ser är det 
du tror att du ser. 

Föreningen SynFokus
Det som tidigare var Syn-
coachen är alltså numera 
Föreningen SynFokus och på 

fjärde våningen, med utsikt 
över Botulfsplatsen i Lund har 
man sitt säte.

– Numera är vi alltså en 
förening där medlemskapet  
är gratis. Föreningen Syn-
Fokus ska arbeta och verka 
för att människor som vill 
ha tillbaka sin syn ska ges 
verktygen att kunna uppnå 
det inom ramen för vad 
som är möjligt, säger Tony. 
Vi kommer att arbeta med 

möten, workshops – både 
live och via nätet och våra 
synfokusmöten blir kostnads-
fria för medlemmar.

Säg Nej  
till cancer! 

Bli månadsgivare  
på cancerfonden.se/nej


