Tema og hovedtalere på NLHs
fagkongress 22-24. mars 2019
Velkommen skal dere alle være til NLHs Fagseminar den 22-24. mars 2019. Det blir 3 hyggelige
dager med fine foredrag som vil engasjere og stor workshop med mange utstillere. Kurset av
holdes på Quality Airport Hotel Stavanger, Sømmevegen 1, 4055 SOLA.
Her kommer noen teasere:
Einar Flydal: Som pensjonist siden 2011 populariserer Einar Flydal forskning innen temaet elektromagnetiske felt, helse og miljø, og er blitt en
av Norges mest profilerte kritikere av myndighetenes politikk på området. Han publiserer populærfaglige artikler på egen blogg samt i ulike aviser, tidsskrifter og bøker. Han er samfunnsviter fra teknologimiljø (cand.
polit. i statsvitenskap og master i telekom-strategi). Han har arbeidet 30
år i IKT-sektoren, blant annet som forsker og strategirådgiver i Telenor og
som univ.lektor ved NTNU. Selv sier han dette om seg selv:
Einar Flydal

- Min styrke er at jeg verken er teknolog eller medisiner, men at jeg har breddeforståelse
og oversikt. Og så har jeg erfaring og tid til å gå i dybden for å sette meg inn i, og dernest
formidle, forskningsfunn. Vi er på feil kurs, og jakten på “smart-samfunnet” forsterker problemene. Det kan vi ikke la fortsette.
Tema:
Del 1: Strøm og stråling - den usynlige miljøgiften - hva vi vet og har visst lenge, og
hva som er nytt.
Del 2: Den store utviskingsleken - De absurde grenseverdiene og spillet rundt dem.
Del 3: Hva kan vi gjøre med dette? - Det terapeutiske og det politiske.
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: Energimedisinen representerer et nytt medisinsk paradigme. Om
vi jobber med medisinsk apparatur eller hendene alene, stimulerer refleksoLars Ranes
logiske soner og akupunkturpunkter, healer med lyd, lys og krystaller, eller benytter urter og
homeopati, så jobber vi med energi, frekvenser og vibrasjoner. Hvordan forstår vi kroppen som
en levende matrise, hvor fri flyt av energi og informasjon er grunnlaget for all helbredelse? Hva
er chi og meridianer? Hva er teori – hva er dokumentert?
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Niels Christian Geelmuyden: Er en norsk forfatter og skribent. Han er
særlig kjent for portrettintervjuer av norske kjendiser. I de senere årene
har han utgitt flere samfunnskritiske sakprosabøker om moderne produksjon av mat, drikke og legemidler.

Niels Chr. Geelmuyden

Niels Chr. Geelmuyden har hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i
Oslo. I tillegg har han grunnfag i psykologi og historie, samt utdannelse
fra befalsskolen for Kystartilleriet. Han har arbeidet som kanonkommandør, ølkjører, lærer og tekstforfatter.

For sine seneste faktabøker om produksjon av mat og drikke har han fått bred oppmerksomhet i mediene, og kritikk fra flere fagfolk, men også positive omtaler i blant annet
Sykepleien for boken Pillebefinnende. For kokeboken Sannheten på bordet ble han og
medforfatteren René Zografos i mai 2017 hedret med sølvmedalje i finalen i Gourmand
Cookbook Awards i kategorien verdens beste kokebøker i helse og ernæring for 2016.
Tema 1: Sannheten på bordet, det du ikke får vite om maten din. Han vil avsløre matindustriens metoder og råvarenes virkelige innhold. De forteller ikke hva som skjer når
kylling, laks, og griser fores med soyabønner fra Brasil. Han har forsket på og vet nå hvor
han finner den ekte, naturlige maten uten sminke, juks og helsefarlige tilsetninger. Dette
vil han dele med oss.
Tema 2: Hva vet vi om medisinenes virkninger og bivirkninger. Hva får vi vite om medisiner vi putter inn i oss. Dette foredrag vil kunne hjelpe oss til å gi pasienter råd slik at de
kan ta spørsmål om medisiner og bivirkninger opp med sin lege. Hvilken effekt og hvilke
bivirkninger gir smertestillende, blodtrykksmedisiner, statiner (kolestrolsenkende), sovepiller, antidepressiva, antibiotika, blodfortynnende, p-piller, potensmidler og syrehemmere. Gå ikke glipp av disse to fantastiske foredrag på lørdag 23. mars 2019.
Jörg Rinne: Er praktiserende Heilpraktiker ved Darmstadt. Ekspert i
mørkefeltsmikroskpi og blodanalyse, deltok på de siste 3 NLH årsmøtene og er kjent for mange. Dosent for mørkefeltmikroskopi ved flere
skoler i Tyskland. Er homøopat, fotsoneterapeut og forfatter av fagartikler og flere bøker.
Tema 1: «KPU – Kruptopyrroluria.» Ca. 10% er født med en leverdefekt
som gir en alvorlig metabolsk svekkelse. Analogt diabetes 2, kan mange
pådra det seg som barn eller voksen. Følgen er at kroppen dreneres for
Jörg Rinne
B-vitaminer, sink, magnesium og mer til. Konsekvensen er at immunsystemet lider og elendigheten begynner. KPU-behandling praktiseres i dag litt i Tyskland
og USA. Siden kanskje 8-15% av befolkningen faller under KPU, er dette absolutt noe å
se på som underliggende årsak til ME og en rekke andre symptomer. Jörg Rinne har som
Heilpraktiker i Tyskland erfaring med KPU-behandling og kommer til å gi en informativ og
spennende gjennomgang. Fenomenet kan lett diagnostiseres med en spesiell urinprøve
og behandles med naturmiddel. Dette vises og forklares.
Tema 2: «Sammenhengen mellom stoffskiftehormonene og mitokondriene». Mitokondriene
betegnes ofte som cellenes kraftverk. I hver celle er det ca. 1500 av dem. De har 27 egne gener
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og kan formere seg selvstendig. Dette er bare begynnelsen på en spennende reise. Vi tar for oss
de som «ligger kraftløse på sofaen». T3 og T4 verdiene kan allikevel være OK, eller ved hjelp av
stoffskiftemedisin. En ting er sikkert: Slike mennesker mangler energi, selv om de kanskje spiser
nok. Kan det være «turbinene i kraftverket» som er skadet eller er defekte? Det betyr igjen at
cellene mangler energi og veien til kroniske sykdommer er ikke lang. Spørsmålene blir: Hvordan
finner man ut dette? Og hva kan man gjøre for å få det i gang igjen? Årsaksterapier ved kroniske
sykdommer må ha som mål å regenerere og stabilisere mitokondrienes funksjon. Dette fører
igjen til en optimering av alle cellefunksjoner og veien vil gå mot bedring.
Joachim Bauer: Er daglig leder av «Vital Talent – forebyggende helse».
Ekspert i mørkefeltmikroskopi og blodanalyse, deltok på de 3 siste NLH
årsmøtene og er kjent for mange. Utdannet i og praktiserer ansiktsanalyse
(patofysiognomik og kinesisk). Er smerteterapeut og diagnosespesialist for
mineralstoffbalanse m.m. Driver med coaching og utdanning, samt faglig
støtte til terapeuter og heilpraktikere i hele Tyskland.
Tema: «Det kliniske blikk: Hvordan Ansiktsanalyse kan brukes til (rask) diagnose av blant annet stoffskiftesykdommer». Joachim vil vise hvordan man
Joachim Bauer
fort ser avvik i stoffskiftet, tendenser til organsvikt og ser andre sykdomstegn. Ved å betrakte ansiktshuden og se på og tolke parameterne spenning, utstråling, struktur
og modellering+farge får man en rekke indikatorer til diagnosehjelp. Renner eller poser under
øynene, røde nese, røde kinn eller «torskeøyne» er noe av det han kommer inn på. Foredraget
dokumenteres med aktuelle foto og figurer, eventuelt sammen med sjekklister.
Sigurd J. Øglænd: Er daglig leder i PFC Nordic – BuenaVentura as. Siviløkonom. Arbeidet bl.a. 10 år med salg og markedesføring av mikroskoper av alle
slag, utstyr til patologi m.m. innen Leica-Gruppen hvorav 2 år som markedsdirektør i Tyskland. Salg av Personlige FruktbarhetsComputere LadyComp
og Pearly i Norge siden 1998. I kraft av erfaring, analyse og videreutdannelse,
forfatter av flere fagartikler om prevensjon og om å bli gravid, medforfatter om naturlig prevensjon i Dr. Leif Ims bok «Hormonbalanse med naturlige
hormoner», medarbeid og premissleverandør i Jörn Svendsens film (103 min)
Sigurd J. Øglænd
«P-piller, Hormonprevensjon» og «hormon-elev» av Åge Stenseth. Kjent for
mange som deltaker ved NLHs møter.
Tema: «Sexhormoner i ubalanse henger sammen med stoffskifte, ME-tilstander og livsstilsykdommer». Vet du hvordan betennelser forårsaket av (mat)allergier og betennelsessykdommer
kan «skape kluss» i kroppens varmeproduksjon? Vet du hvordan styringssystemet i hypotalamus
påvirkes og med hvilke følger? Her noen flere «smakebiter» på sammenhenger som belyses:
Hvordan østrogendominanse og hormonet progesteron i svikt fører til lavere stoffskifte og følgene. Progesteronets sentrale rolle i kroppens varmesystem. Mer om høyt kortisol og hvordan
det henger sammen med stoffskifte og ME-tilstander. Har du hørt om stoffskiftehormonet T3
revers? Det dannes i spesielle situasjoner fra stoffskiftehormonet T4 – og blokkerer aktivt T3 og
stoffskiftet reduseres til et minimum. Dette undersøkes ikke konsekvent i helsevesenet. Vi skal
videre se på hormonet osteocalsins fantastiske egenskaper og hvordan det motvirker livsstilsykdommer og fremmer fruktbarhet. Hos mange er dette dessverre fullstendig undertrykket.
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