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Kjære Ki-Terapeut
Samarbeidende Ki-Terapeuter fortsetter sin fremgang. Året som gikk har vært meget bra i 
kurssammenheng og utviklingsmessig både for Herba Plus og Ki-Terapiskolen. Dette gjør 
det mulig å gi en enda bedre oppfølging i form av flere og bedre kurs.

Samarbeidende Ki-Terapeuter blir større og større, og er blitt en enda mer betydningsfull 
sammenslutning av terapeuter i hele Skandinavia, Spania og Portugal. For oss er det en glede 
å arbeide videre med denne positive gruppen terapeuter.

Skolens godkjente utdannelser innen Ki-Terapi, anatomi, fysiologi og øreakupunktur 
tilfredsstiller myndighetenes krav til momsfritak.

I kursplanen finner du detaljert oversikt over høstens og vinterens seminarer. 

Som medlem av Samarbeidende Ki-Terapeuter har du tilgang til Herba Plus sine
spesialutviklede preparater for behandling. Preparatene selges ikke gjennom dine
konkurrenter som helsekostbutikker, nettverkssalg, telefonsalg, abonnement og andre
direkteleverandører. Det er bare du som profesjonell terapeut som har tilgang til preparatene.
Dette er din trygghet for riktig behandling og at seriøsiteten som terapeut ivaretas.

Målsettingen fremover er fortsatt å bidra til at så mange av Ki-Terapeutene som mulig skal 
få en klar status som Skandinavias ledende og beste naturterapeuter. Ved å dele på den 
kunnskapen alle sitter inne med vil hver og en bli bedre og samtidig gi hele bransjen et faglig 
løft.

Vi takker alle Ki-Terapeuter for godt samarbeid i 2018, og ønsker alle våre 
samarbeidspartnere et riktig godt nytt år og et fremgangsrikt 2019.

Moelv, januar 2019

_________________________________
Geir Magne Andersen
Adm. direktør 
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Matintoleranse 
Naturmedisinsk sykdomslære
Sykdommer, forebygging 
og behandlingsprogrammer
KiFlow helsesjekk!

Matintoleranse anses ofte som årsak til akutte og kroniske sykdommer. 
Program:
 Matintoleranse
  - Protein og matintoleranse
  - Fysisk eller psykisk syk, men vet ikke hvorfor?
  - Symptomer og sykdommer som utvikles på grunn av matintoleranse
  - Matens vei fra munn til ferdig energi og avfall
  - Kollagen og betydning for fordøyelsen
  - Praktisk prøvetagning og trening samt analyse og tolkning av prøvesvar
  - Nødvendige tiltak ved matintoleranse
  - Hvordan veilede og motivere pasienten gjennom behandlingen
  - Etter forelesning og trening er deltageren klar for praksis i egen klinikk!
  - Materiell som veileder pasienten gjennom prosessen følger kurset,  
   sammen med kompendium.
 KiFlow
  - Rask gjennomgang av funksjonene i KiFlow 
  - Mulighet til å bli testet med KiFlow 
   (Ved stor pågang er det lurt å melde sin interesse for test  
   ved påmelding til kurset. ”Førstemann til mølla”). 
 Tannfokus 2 
  - Gjennomgang av tannkart og alle tennenes relasjoner til indre  
   organer og funksjon
  - Eksempler på lidelser relatert til skjulte problemer i tennene
  - Sykdomslære og behandlingsprogrammer

Tid og sted:
Hamar Lør. 26. januar Kl. 12:00 – 17:00
Trondheim Man. 28. januar Kl. 17:00 – 22:00 
Oslo Ons. 30. januar Kl. 17:00 – 22:00 
Kristiansand Tors. 31. januar Kl. 17:00 – 22:00 
Stavanger Fre. 01. februar Kl. 17:00 – 22:00 
Bergen Man. 04. februar Kl. 17:00 – 22:00 
Bodø Man. 11. februar Kl. 17:00 – 22:00 
Tromsø Tirs. 12. februar Kl. 17:00 – 22:00
Bodø og Tromsø: Gjennomgang av høstens nyheter - Kollagenol og Adekto
Påmelding: Snarest
Pris: GRATIS!

Foreleser: Geir Magne Andersen
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Energi og helhetsterapi

Delta i fremtidens 
terapi- og samarbeidsprosjekt!

Du inviteres herved til gratis presentasjon av fremtidens 
samarbeidsprosjekt. Oppnå felles suksess med strukturert 
og profesjonelt samarbeid.
Program:
 -  Presentasjon av fremtidens samarbeidsprosjekt mellom terapeuter 
 - Presentasjon og demonstrasjon av KiFlows muligheter og funksjoner

Fremtidsmuligheter som oppnås gjennom konseptet:
 -  Grundig og profesjonell opplæring og oppfølging
 -  Felles terapi og moderne diagnostikk gjennom elektronisk testing og behandling
 - Felles profilering ute og inne i klinikken
 -  Felles markedsføring og profilering
 -  Felles leverandøravtaler

Samarbeidkonseptet gir et trygt og sikkert tilbud av følgende terapiformer:
 -  Testing av organenes energiproduksjon og meridianenes energiflyt
 -  Urtemedisin og ernæringsveiledning
 -  Spesialakupunktur uten nåler
 -  Fullt fargeterapiprogram
 -  Frekvensterapi etter skolemedisinske diagnoser
Journal og fakturasystem er inkludert i konseptet

Tid og sted: 
Moelv Man. 18. februar Kl. 17:00 – 21:00
Bergen Man. 25. februar Kl. 17:00 – 21:00 
Stavanger Tirs. 26. februar Kl. 17:00 – 21:00 
Kristiansand Ons. 27. februar Kl. 17:00 – 21:00
Oslo Tors. 28. februar Kl. 17:00 – 21:00 
Hamar Man. 04. mars Kl. 17:00 – 21:00 
Trondheim Tirs. 05. mars Kl. 17:00 – 21:00
Stord Ons. 27. mars Kl. 17:00 – 21:00 
Haugesund Tors. 28. mars Kl. 17:00 – 21:00

 Påmelding: Senest 1 uke før kursstart
 Pris:  GRATIS!

Foreleser: Geir Magne Andersen

Momsfri diagnose og behandling! 
Tillegg for felles profil og 
markedsføringspakke.
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Program:
 Presentasjon: 
     - Teoretisk gjennomgang av alle test- og behandlingsprogrammene 
     - Gjennomgang av test- og behandlingspunkter 
     - Praktisk bruk av utstyret 
     - Registrering av pasient/journal 
     - Testing av organer og meridiansystemet 
     - Analyse av testresultater 
  - Valg av terapi: Urtemedisin, akupunktur,  
    fargeterapi, frekvensterapi 
  - Bruk av fakturasystemet 
  - Utskrifter og rapporter
 Behandling, teori og trening: 
  - Valg av terapi
  - Urtemedisin 
  - Akupunkturpunktene uten nåler, men med ioniserte presskuler 
  - Fargeterapi 
  - Frekvensterapi 
 Trening - trening - trening

Tid og sted:
Kristiansand Man.  06. mai Kl. 15:00 – 21:00
 Tirs.  07. mai Kl. 09:00 – 15:00 
Stavanger Fre.  10. mai Kl. 15:00 – 21:00 
 Lør.  11. mai Kl. 09:00 – 15:00
Bergen Ons.  22. mai Kl. 15:00 – 21:00 
 Tors.  23. mai Kl. 09:00 – 15:00
Hamar Man.  03. juni Kl. 15:00 – 21:00 
 Tirs.  04. juni Kl. 09:00 – 15:00
Trondheim Tors.  06. juni Kl. 15:00 – 21:00 
 Fre.  07. juni Kl. 09:00 – 15:00
Oslo Ons.  12. juni Kl. 15:00 – 21:00 
 Tors.  13. juni Kl. 09:00 – 15:00
Bodø Man.  17. juni Kl. 09:00 – 21:00 
Tromsø Tors.  20. juni Kl. 09:00 – 21:00
 
Kursleder: Geir Magne Andersen  
Pris utdanning med tilhørende utstyr: kr. 29 990,-
Diplom for gjennomført kurs som dokumenterer kunnskapen!

Utdanning 

Energi og helhetsterapi
Revolusjonerende 
diagnose- og behandlingsverktøy!Geir Magne Andersen

Diplom

Momsfri diagnose  
og behandling!
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Herba Plus har utviklet godkjente naturmedisinsk utdanningskonsept som også 
tilfredsstiller offentlige norske krav til momsfri terapi. 

Herba Plus står også bak utviklingen av det suksessfulle og største urtemedisinske 
behandlingskonsept i Skandinavia. 

Preparatene er tilgjengelige for pasienter/brukere bare gjennom terapeuter som 
har gjennomgått opplæring.  

Introduksjonkurset fokuserer på å sette nye terapeuter inn i Ki-terapifilosofien 
og behandlingsopplegget, og gjennomføres 2 timer før det ordinære urtekurset 
samme dag.

Kurset egner seg for nye terapeuter som ønsker å sette seg inn i urtemedisin, såvel 
som terapeuter som ønsker repetisjon og oppfriskning av konseptet Ki-Terapi.

I tillegg demonstrerer vi det nye og revolusjonerende analyse- og 
behandlingsapparatet KiFlow! Se side 4 og 5 for mer informasjon om apparatet. 

Program:
 Introduksjon urtemedisin 
  - Innføring urtemedisin, innhold, mekanismer og virkning
  - Urtemedisin som terapiform og valg av urtekombinasjoner
  - Sykdomsfremkallende belastninger og blokkeringer 
  - Kroppens behov for essensiell næring for opprettholdelse av   
   næringsbalansen 
  - KiFlow helsetest og behandlingsprogrammer

Tid og sted:                      
Hamar Lør. 16. mars Kl. 10:00 – 12:00 
Trondheim Man. 18. mars Kl. 16:00 – 18:00  
Oslo Tirs. 19. mars Kl. 16:00 – 18:00 
Kristiansand Ons. 20. mars Kl. 16:00 – 18:00  
Stavanger Tors. 21. mars Kl. 16:00 – 18:00  
Bergen Tirs. 26. mars Kl. 16:00 – 18:00 

 Påmelding: Senest 1 uke før kursstart
 Pris: GRATIS!

Introduksjonkurs
Ki-Terapi,
urtemedisin og ernæring
 

Foreleser: Geir Magne Andersen
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Nervesystemet  
og oksidativt stress
Naturmedisinsk sykdomslære
-  Sykdommer, forebygging 
 og behandlingsprogrammer
- KiFlow helsesjekk!

Nervesystemet og oksidativt stress
Hjernen og nervesystemet har spesielle behov for næring i sitt arbeid  
med å være i stand påvirke, styre og kontrollere kroppens organer, kjertler,  
muskler og andre livsviktige funksjoner. Dette samspillet er viktig å forstå i 
forbindelse med gjenopprettelse av kroppens normale sunne balanse med  
forebygging, behandling og rehabilitering av sykdommer i nervesystemet og resten 
av kroppen. Negativ påvirkning fra miljø, mat og psykiske belastninger kan medføre 
oksidativt stress som videre kan skape ubalanse og sykdommer i nervesystemet og 
resten av kroppen. 
Så langt kapasiteten rekker vil du vil få mulighet til en  KiFlow helsetest i løpet av 
kurset. Si fra når du melder deg på kurset at du ønsker KiFlow helsetest så settes du 
på listen. «Førstemann til mølla»

Program:
  - Nervesystemets oppbygging og fysiologi
  - Nervesystemets nevrotransmittere - signalstoffer 
  - Nervesystemets næringsbehov
  - Faktorer som kan skade og gi sykdommer i nervesystemet  
   og resten av kroppen 
  - Oksidativt stress
  - Resultatet av oksidativt stress
  - Forebygging og behandling av oksidativt stress og lidelser i nervesystemet
  - Sykdommer og behandlingsprogrammer

Tid og sted:                       Introduksjon:   Urtekurs:
Hamar Lør. 16. mars Kl. 10:00 – 12:00 Kl. 12:00 – 16:00
Trondheim Man. 18. mars Kl. 16:00 – 18:00 Kl. 18:00 – 22:00 
Oslo Tirs. 19. mars Kl. 16:00 – 18:00 Kl. 18:00 – 22:00 
Kristiansand Ons. 20. mars Kl. 16:00 – 18:00 Kl. 18:00 – 22:00 
Stavanger Tors. 21. mars Kl. 16:00 – 18:00 Kl. 18:00 – 22:00 
Bergen Tirs. 26. mars Kl. 16:00 – 18:00 Kl. 18:00 – 22:00

Foreleser: Geir Magne Andersen
Påmelding: Senest 1 uke før kursstart
Pris: GRATIS!

Geir Magne Andersen
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Kurset egner seg for nye terapeuter som ønsker å sette seg inn i urtemedisin, såvel 
som terapeuter som ønsker repetisjon og oppfriskning av konseptet Ki-Terapi. 

Herba Plus har utviklet godkjente naturmedisinsk utdanningskonsept som også 
tilfredsstiller offentlige norske krav til momsfri terapi. 

Herba Plus står også bak utviklingen av det suksessfulle og største urtemedisinske 
behandlingskonsept i Skandinavia. 

Preparatene er tilgjengelige for pasienter/brukere bare gjennom terapeuter som 
har gjennomgått opplæring.  

Introduksjonkurset fokuserer på å sette nye terapeuter inn i Ki-terapifilosofien 
og behandlingsopplegget, og gjennomføres 2 timer før det ordinære urtekurset 
samme dag.

I tillegg demonstrerer vi det nye og revolusjonerende analyse- og 
behandlingsapparatet KiFlow! Se side 4 og 5 for mer informasjon om apparatet. 

Program:
 Introduksjon urtemedisin 
  - Innføring urtemedisin, innhold, mekanismer og virkning
  - Urtemedisin som terapiform og valg av urtekombinasjoner
  - Sykdomsfremkallende belastninger og blokkeringer 
  - Kroppens behov for essensiell næring for opprettholdelse av   
   næringsbalansen 
  - KiFlow helsetest og behandlingsprogrammer

Tid og sted:                          
Hamar Man. 20. mai Kl. 16:00 – 18:00   
Bergen Man. 27. mai Kl. 16:00 – 18:00 - OBS! Ny dato!  
Stavanger Man. 03. juni Kl. 16:00 – 18:00 - OBS! Ny dato!  
Kristiansand Tirs. 04. juni Kl. 16:00 – 18:00 - OBS! Ny dato!  
Trondheim Ons. 05. juni Kl. 16:00 – 18:00  
Oslo Tirs. 11. juni Kl. 16:00 – 18:00 
Bodø Tirs. 18. juni Kl. 16:00 – 18:00  
Tromsø Ons. 19. juni Kl. 16:00 – 18:00  
 Påmelding: Senest 1 uke før kursstart (Nord-Norge: 2 uker)
 Pris:  GRATIS!

Introduksjonkurs
Ki-Terapi,
urtemedisin og ernæring
 

Foreleser: Geir Magne Andersen
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Hormoner og immunforsvar
Naturmedisinsk sykdomslære 
-  Sykdommer, forebygging 
 og behandlingsprogrammer
- KiFlow helsesjekk!

Hormoner og immunforsvar
Kroppens hormonproduksjon styres av nervesystemet, mens produksjon skjer i de 
hormonproduserende kjertler i det endokrine system. Kroppen produserer en stor  
mengde hormoner som virker som kroppens og systemets budbringere.  
Nervesystemet styrer de hormonproduserende kjertler slik at de  produserer og  
skiller ut hormoner i riktig mengde og med riktig kvalitet slik at kroppen holdes i  
balanse. Ubalanse i kroppens hormoner kan føre til alvorlige tilstander både fysisk  
og psykisk! Immunsystemet er vårt førstelinjeforsvar mot sykdom. Det består av  
spesielle organer, vevstyper, proteiner og celler, som beskytter kroppen mot 
toksiner og infeksjoner på grunn av bakterier, virus, parasitter og sopp /muggsopp.  
Redusert immunsystem øker risikoen for alvorlige sykdommer i det endokrine  
system.
Så langt kapasiteten rekker du vil få mulighet til en KiFlow helsetest i løpet av  
kurset. Si fra når du melder deg på kurset at du ønsker KiFlow helsetest så settes  
du på listen. «Førstemann til mølla»

Program:
  - Hvilke nevrotransmittere styrer produksjonen av de enkelte hormoner
  - Hvilke hormoner produseres i hvilken kjertel og hvorfor
  - Den hormonproduserende kjertel og hormonets fysiologiske virkning
  - Stoffskiftet, nervesystemets relasjon og sykdommer
  - Immunsystemets oppbygging og mekanismer
  - Sykdommer og behandlingsprogrammer

Tid og sted:                       Introduksjon:    Urtekurs:
Hamar Man. 20. mai Kl. 16:00 – 18:00 Kl. 18:00 – 22:00 
Bergen Man. 27. mai Kl. 16:00 – 18:00 Kl. 18:00 – 22:00 - OBS! Ny dato! 
Stavanger Man. 03. juni Kl. 16:00 – 18:00 Kl. 18:00 – 22:00 - OBS! Ny dato!
Kristiansand Tirs. 04. juni Kl. 16:00 – 18:00 Kl. 18:00 – 22:00 - OBS! Ny dato!
Trondheim Ons. 05. juni Kl. 16:00 – 18:00 Kl. 18:00 – 22:00 
Oslo Tirs. 11. juni Kl. 16:00 – 18:00 Kl. 18:00 – 22:00
Bodø Tirs. 18. juni Kl. 16:00 – 18:00 Kl. 18:00 – 22:00 
Tromsø Ons. 19. juni Kl. 16:00 – 18:00 Kl. 18:00 – 22:00

Foreleser: Geir Magne Andersen
Påmelding: Senest 1 uke før kursstart (Nord-Norge: 2 uker før kursstart).
Pris: GRATIS!

Geir Magne Andersen
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  Anatomi og fysiologi med   
  tilpasset sykdomslære for   
  naturterapeuter 
  NLH-godkjent brevstudie: 

 
Rullerende opptak! 
 
Selvstudie med arbeids-  
og innsendingsoppgaver

Oppsummeringsseminar

Eksamen

Ki-Terapiskolen har som mål å utdanne 
terapeuter på høyt nivå både teoretisk og 
praktisk. 

Ki-Terapiskolen tilbyr NLH-godkjent studie 
i anatomi, fysiologi og sykdomslære 
tilpasset naturterapeuter som 
oppgavebasert brevstudie. Studiet består 
av veiledning, innsendingsoppgaver 
og arbeidsoppgaver, og avsluttes med 
oppsummeringsseminar og eksamen.

Studiet holder et godt skolemedisinsk  
faglig nivå. Pensum er boken 
”Menneskekroppen” (Sand, Sjaastad, 
Haug og Bjålie, Gyldendal) med tilhørende 
arbeidsbok og innsendingsoppgaver. 

Pris 10.950 (inklusive godkjente skolebøker, retting av oppgaver, oppsummering, 
eksamen, sensor, vitnemål og diplom).  
Påmelding til Ki-Terapiskolen, Tlf. 40 67 16 12/623 44144, senest 3 uker før 
kursstart.Seminaret betales i sin helhet før oppstart

Vitnemål
og diplom

Sykdomslære tilpasset 
naturterapeuter gjennomgås på 
oppsummeringsseminaret før 
eksamen. 
 
Skolens samarbeids- 
partnere har oppfølgings 
programmer som gir 
eleven/terapeuten 
muligheter til 
oppfølging og støtte 
også etter eksamen. 

Ved henvendelse til 
skolen på telefon 
40 67 16 12 får 
du oppdatert 
studieplan 
som beskriver 
studiet i sin 
helhet. 
 
Ki-Terapiskolen har også 
NLH-godkjente studier i 
Ki-Terapi og øreakupunktur.

Neste planlagte oppsummering og eksamen: 
Hamar,  våren 2019

Eksamen sammen med godkjent Naturmedisinsk  
utdannelse og VEKS-fag tilfredsstiller kravene til momsfritak.

Geir Magne Andersen
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Eksamen Ki-Terapi 
ved Ki-Terapiskolen
 
 

Eksamen Ki-Terapi sammen med eksamen i   
Anatomi og fysiologi og VEKS-fag tilfredsstiller    
kravene for momsfritak på behandlinger.

Dette er kanskje den viktigste beslutning du tar. Husk at det å ikke være registrert
vil gjøre deg mindre konkurransedyktig i forhold til dine kolleger; da du etter loven 
skal legge moms til dine behandlinger.

Seminaret omfatter essensen i den godkjente studieplanen og kan 
bestå av gjennomgang og repetisjon av:
  
 •  Klinikkarbeid    
 •  Veksfag    

 •  Østlig filosofi    
 •  Meridianlære   
 •  Naturmedisinsk diagnostikk som ansikts-, tunge- og irisdiagnose   
 •  Urtemedisin    
 •  Ki-Terapi og skolemedisin    

 •  KiFlow    
 •  Ernæringsterapi    
 •  Psykologi    
 •  Akuttmedisin  
 •  Veiledet trening

På slutten av hver dag blir det avsatt tid til spørsmål og svar samt erfaringsdeling 
mellom seminardeltagerne.

Sted og dato:
Hamar Planlagt våren 2019
 
Kursleder: Geir Magne Andersen.
Påmelding: Senest 2 uker før første skoledag.
Pris: 9950,-  
 Seminaret må være betalt i sin helhet 3 uker før første skoledag.
 Prisen dekker stort kompendium, forelesninger, eksamen,  
 retting, sensorarbeid og diplomer.
  

Vitnemål
og diplom
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Påmelding for alle kurs til:
Herba Plus: Tlf: 62 34 41 44,  e-post: firmapost@herbaplus.no
Ki-Terapiskolen: Tlf: 40 67 16 12
Se også www.herbaplus.no. Med forbehold om endringer og feil.
Herba Plus A/S, Storgata 108 A, 2390 MOELV


