Tema og hovedtalere på NLHs
fagkongress 17-19. mars 2017
Velkommen skal dere alle være til NLHs Fagseminar og 25 års jubileum. Det blir 3 hyggelige dager med fine foredrag som vil engasjere, stor workshop med mange utstillere og selvfølgelig en
flott feiring av NLHs 25 års jubileum.
Noe av fokuset på fagseminaret denne gang er våre medlemmers inntjening og hvordan det
kan forbedres. Dette er ikke et helt enkelt tema fordi en kan ikke bare trykke på en «annonse
knapp» så står pasientene i kø. Min gamle hovedlærer i Tyskland sa: «Det er mange veier til
Roma, kjør på den mest farbare vei.» I praksis betyr det at har du flere terapeutiske bein å stå
på, vil du lykkes bedre. Det er også i tråd med en av NLHs vedtekter § 2 ledd 5 som sier vi er «allmenn praktiserende alternative terapeuter». Dess mer du kan hjelpe en pasient med, jo tryggere
føler pasienten seg og over tid vil rykte spre seg og pasientmassen øke.
Derfor vil flere tema denne gang ta opp praktiske forhold om utdannelse og markedsføring,
men vi skal også ha andre tema som følger opp vår praktiske hverdag.
Lars Ranes: Er utdannet sivilingeniør og har vært gründer i helsekostfirmaet
Soma Nordic. Der hadde han over 15 års erfaring med fettsyrer som fagsjef.
Nå er han partner i firmaet Frost of Norway som driver med revitalisering og
strukturering av vann. Lars har omfattende teoretisk og praktisk kunnskap om
kost og ernæring, har skrevet mange artikler i terapeutiske tidsskrifter og holdt
mange foredrag både for helsekostbransjen, behandlere og idrettsfolk.
Tema: Vannets ”mysterier” og betydning for vår helse. Vann overasker stadig
vitenskapen. Vann kan struktureres, befinne seg i en tilstand mellom flytende og fast form,
revitaliseres slik at det inneholder mer energi, og tar opp i seg påvirkninger fra omgivelsene
på godt og vondt – vann har hukommelse. Hva er strukturert vann, betydning av magnetbehandling, vortexer, lufting av vann og rensing i karbonfilter. Ny norsk teknologi for enkel og god
vann-behandling for et hvert kjøkken, i lekker design og sympatisk forbrukerpris, presenteres
som forretningsmulighet for terapeutene på konferansen.
Lars Ranes

Cecilie Staude: Er høyskolelektor ved institutt for markedsføring ved
Handelshøyskolen BI, foredragholder og forfatter av boka Sosial Kommunikasjon.
Tema: Hvilken nytte har Homøopraktikere av sosial mediebruk?
Foredrag-diskusjon og gjennomgang av mulige bruksområder.
Cecilie Staude

Pasientrelasjonen, 1. Skaffe nye pasienter, 2. Øke verdien av pasienter,
3. Beholde pasienter mm.

Kunnskapsformidling
Økt synlighet og ikke minst forståelse rundt eget arbeid er et viktig mål for dere. Sosiale
medier kan være viktige supplerende kanaler til det som allerede gjøres i andre kanaler.

Sette agenda selv
Sosiale medier gir nye ytringsmuligheter. Dere trenger ikke vente på at en journalist fra
et relevant tidsskrift skal ringe for å komme ut med en sak, dere kan formidle saken selv.
Hvis brukere og følgere oppfatter at saken er relevant nok, så hjelper de deg ofte ved å
spre den videre. Innhold som oppleves relevant og nyttig sprer seg også ofte til riksmedier og et mediesamspill kan dermed gi økt synlighet. Dette er et kjempe foredrag som
vi alle kan lære mye av.
Audun Myskja: Er norsk lege, alternativbehandler, forfatter og
musiker. Han er faglig leder for implementering av musikkbasert miljøbehandling på oppdrag av Helsedirektoratet, samt faglig leder for Nasjonalt
kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.
Tema: Hva må terapeuter kunne? Hva er det viktig å lære?
Hvordan vil terapi foregå?
Audun Myskja

Foredraget tar opp terapeutiske retninger som adresserer fysiske,
energetiske, emosjonelle, mentale, åndelige og sosiale problemstillinger på en framtidsrettet måte. Hvordan vil PÅ-samfunnet og internett-tidsalderen påvirke oss?
En spennende dialog for å få til det ultimate foredraget!
Bitta R. Wiese: Reg. Tankefeltterapeut MNLH, TFT-instruktør, coach,
foredragsholder og forfatter av "The Book on Quantum Leaps for Leaders - The Practical Guide to Becoming a More Efficient and Effective
Leader from the Inside Out". Medstifter av ATL Europe (Association of
Transformational Leaders) og den humanitære stiftelsen Strong Again.
Se www.wieseconsult.com.
Bitta R. Wiese

Tema: Verd å lære om Tankefeltterapi?

Bitta lærer bort så mye praktisk TFT som tiden tillater samtidig som hun belyser interessante temaer som: Hvorfor kalles TFT ofte The Missing Link? Hvorfor er vi nesten aldri
redde for det vi sier vi er redde for? Hva vet vi om smerter, hva de ofte kommer av og
hvordan vi løser dem? Hvorfor er detaljert indre fokus så viktig? Hvordan vet kroppen
hvilke potensialer den til enhver tid skal skru av og på? Kan forskning hjelpe oss til å forstå
hvorfor TFT virker?
Sigurd Øglænd: Daglig leder i PFC Nordic - BuenaVentura som importerer og forhandler fruktbarhetscomputere slik som Pearly, Ladycomp og
Daysy helautomatiske målesystemer.
Tema: Henger sexhormoner sammen med kvinneproblemer som
vaginalsopp, utflod og andre underlivsproblemer, ME/Fibromyalgi
og stoffskifteprobleme?
Sigurd Øglænd

Hvordan kan det ha seg at kvinner på p-piller har bortimot 60% lavere
oppbygging av muskelmasse enn kvinner som er seg selv – og dessuten har opptil 4
ganger for høye kortisolverdier? Hva er konsekvensen av det siste? ”Full medisin pakke”
for menn 50+ er i dag ofte kolesterolsenkende, blodtrykksenkende, blodfortynnende

m.m som gjør at de blir ”pille-prostituerte” resten av livet. 5000 eller ca 16% av et årskull
rammes dessuten årlig av prostatakreft. Har dette noe med sex-hormoner å gjøre? Kjenner du sammenhengen?
John Hetlelid: Er utdannet tysk Heilpraktiker. Har drevet Homøopraktikerskolen i 8 år. Vært leder av NLH i 25 år. Har drevet egen praksis i 30 år.
Har vært medisinsk konsulent for MRT og HRV systemet og er medisinsk
konsulent for det nye DRT systemet. Han er også fagansvarlig for Homøopraktikeren.
Tema: DRT et nytt arbeidsverktøy
DRT Digital Resonans Test er et nytt trådløst test, diagnose og behandlings
John Hetlelid
apparat på størrelse med en Iphone hvor terapeuten bruker Armrefleks (AR) til å måle pasienten. John Hetlelid vil demonstrere DRT systemet, vise behandling og drøfte kasus. Med DRT
systemet reduseres behandlingstiden vesentlig. DRT systemet er lett å lære. DRT systemet er et
unikt arbeidsverktøy i klinikken, jeg vil vise hvorfor.
Joachim Bauer: Er utdannet Heilpraktiker og homøopat fra Tyskland og har
praktisert siden 1996. Hans spesialområder ved siden av homeopati er mikroskopiering og han har i tillegg studert astrologi, reiki og channeling.
Han sitter i styret for IG-DF (en interessegruppe for de fleste tyske mikroskopister) og er en mye benyttet kurs- og foredragsholder i hjemlandet.
Tema: En opplysende reise i de mørke deler av kroppen.
Joachim Bauer

Foredraget holdes på lettfattelig engelsk

Et sunt mage-/tarmmiljø - en forutsetning for god fysisk og psykisk helse. Mage og tarm er sentrale for vår almene helse. Moderne forskning viser at en velfungerende mage/tarm også er
viktig for immunsystemet, utskillelsen av avfallsstoffer og vår psykiske helse. Mage og tarm er
derfor mye mer enn et organ for opptak av næring.
•
•
•
•

Hva gjør mage- og tarmsystemet?
Hvilken betydning har miljøet for vår sunnhet?
Hvordan kan vi styrke mage- og tarm?
Hvordan kan vi se mage- og tarmproblemer ved hjelp av ansiktsanalyse?

Jeg ønsker å bli medlem i NLH.
Medlemskap m/forsikring
Medlemskap u/forsikring
Studentmed. m/forsikring
Studentmed. u/forsikring
Støttemedlem/abonnement

kr. 2200,kr. 1825,kr. 875,kr. 500,kr. 350,-

Se vår hjemmeside: www.org-nlh.no eller
Ring på tlf. 908 00 390 eller 922 81 120.

Norges Landsforbund av Homøopraktikere
Postboks 1593
4093 STAVANGER
Epost: linn@nlh.onl eller john@nlh.onl

NLH’s årlige seminar i naturmedisin
Quality Airport Hotel, Stavanger 17 – 19. mars 2017
Programoversikt: Fredag, den 17.03.2016
Kl. 12:25 – 12:30 John Hetlelid - Velkommen
Kl. 12:30 – 13:15 Lars Ranes - Vannets mysterier og betydning for vår
helse.
Kl. 13:15 – 13:30 Pause
Kl. 13:30 – 14:00 Lars Ranes - Fortsetter.....
Kl. 14:00 – 14:15 Pause
Kl. 14:15 – 15:30 Presentasjon av utstillere John og Kim Hetlelid
Kl. 15:30 – 16:00 Pause
Kl. 16:00 – 16:45 Cecilie Staude - Hvilken nytte har Homøopraktikere av
sosial mediebruk?
Kl. 16:45 – 17:00 Pause
Kl. 17:00 – 17:45 Cecilie Staude - Fortsetter.....
Kl. 17:45 – 18:15 Pause
Kl. 18:15 – 19:15
Cecilie Staude - Fortsetter.....
Vi forbeholder oss retten til programforandringer.

Programoversikt:
Kl. 08:30 – 09:45
Kl. 09:45 – 10:00
Kl. 10:00 – 10:45
Kl. 10:45 – 11:00
Kl. 11:00 – 11:30
Kl. 11:30 – 12:30
Kl. 12:30 – 13:15
Kl. 13:15 – 13:30
Kl. 13:30 – 14:15
Kl. 14:15 – 14:30
Kl. 14:30 – 15:15

Lørdag, den 18.03.2017
Generalforsamling (kun for NLH medlemmer)
Pause
John Hetlelid - Nytt arbeidsredskap: DRT
Pause
John Hetlelid - Fortsetter....
Lunsj
Audun Myskja - Hva må terapeuter kunne? Hva er det
viktig å lære? Hvordan vil terapi foregå?
Pause
Audun Myskja - Fortsetter....
Pause
Audun Myskja - Fortsetter....

Programoversikt:
Kl. 15:15 – 15:30
Kl. 15:30 – 16:15
Kl. 16:15 – 16:30
Kl. 16:30 – 17:30
Kl. 17:30 - 18:30
Kl. 19:15

Lørdag, den 18.03.2017
Pause
Bitta Wiese - Verd å lære om tankefeltterapi?
Pause
Bitta Wiese - Fortsetter....
Tid for å besøke våre utstillere
Møtes vi i foajeen til festmiddag og 25 års jubileum med
underholdning
Vi forbeholder oss retten til programforandringer.

Programoversikt: Søndag, den 19.03.2017
Kl. 09:30 – 10:00 Du som er morgenfugl, besøk våre utstillere i ro og
mak, nå kan du bli testet?
Kl. 10:00 – 10:45 Sigurd Øglænd - Henger sexhormoner sammen med
kvinneproblemer som vaginalsopp, utflod og andre
underlivsproblemer, ME og stoffskifteproblemer?
Kl. 10:45 – 11:00 Pause
Kl. 11:00 – 11:30 Sigurd Øglænd - Fortsetter.....
Kl. 11:30 – 12:30 Lunsj
Kl. 12:30 – 13:15 Joachim Bauer - En opplysende reise i de mørke deler
av kroppen
Kl. 13:15 – 13:30 Pause
Kl. 13:30 – 14:00 Joachim Bauer - Fortsetter.....
Kl. 14:00 – 14:10 Avslutning ved John Hetlelid
Vi forbeholder oss retten til programforandringer.

Praktisk informasjon:
NLHs fagkurs og årsmøte avholdes den 17-19.
mars 2017 på Quality Airport Hotel Sola ved
Stavanger Lufthavn. Hotellet ligger 3 min.
med taxi/buss fra flyplassen.
Kurset koster kr. 500,-. Kursavgiften betales
kontant ved fremmøte. Påmelding til NLH:
Tlf. 90 800 390 mellom kl. 08:00 – 14:00, mail:
linn@nlh.onl eller www.org-nlh.no.
Pris for overnatting med helpensjon: Enkeltrom kr. 1400,- pr. døgn. Pris for overnatting i
dobbeltrom kr. 1200,- pr. pers./døgn.

Alle som ikke bor på hotellet, må betale dagpakke. Dagpakke koster kr. 200,- pr. dag, totalt
kr. 600,- for weekenden.
Dagpakke er noe alle som ikke bor på hotellet
må betale. Det inkluderer lokalleie, kaffe, te,
frukt og snackbar.
Kurset er et fagkurs som er åpent for alle
terapeuter, bransjefolk, elever og andre faginteresserte. Meld dere på allerede i dag.
Hjertelig velkommen!

