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6. februar - Nr. 1 - 2019 - 29. årgang

Avis for Ringsaker, Hamar, Stange, Løten, Ottestad og Biri - Opplag 48.848 eks.

Herba Plus i Moelv blir hovedsete for utdanning, administrasjon og oppfølging av et nytt behand-
lingskonsept kalt KiFlow. Gründer Geir Magne Andersen og medeier Inger Tyse (bildet) går nå bredt 
ut i hele Skandinavia med det unike produktet som er bygget rundt spesialutstyr med lange tradisjo-
ner i den japanske medisin.
- Nå har du  muligheten til å oppnå drømmen om å 
bli en profesjonell naturterapeut med moderne 
teknikker og metoder, sier  Andersen til Ringsakern.

SIDE 25            

STANGE:
Noen har større
motgang enn andre
Ann Kristin Bogen (bildet) 
har både blitt mobbet og 
utsatt for overgrep. Hennes 
datter ble drept i en bilulyk-
ke bare 19 år gammel. Les 
advokatens sterke historie og 
re� eksjoner over livet på

SIDE 20 - 21

Satser i hele Skandinavia! 
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Stein Amundsen Ole Ellefsæter

Løten – StangeNy avis til dere!Vennlig hilsen
Arnfi nn JohannesenRedaktør

Brumunddal

Nordåsveien Plantesenter
Facebook

Nordåsveien 11, 2382 Brumunddal. Tlf. 62 33 28 00
Mandag–lørdag 9–18 // Søndag 10–18 Instagram

UTVALGTE FJORÅRSMODELLER
HAGEMØBLER

-30–70%

KAMPANJETILBUD

TULIPANER
3 X 7 PK.

100,-
MEDLEMSTILBUD

SUNT INNEMILJØ
MED GRØNNE PLANTER

-30%
KAMPANJETILBUD

DETSTØRSTE UTVALGETAV
BLOMSTER TIL MOR!

,/ -

Nybygg· Tilbygg· Rehabilitering
Ombygging • Landbruksbygg • Industri

info@norest-bygg.no Tlf. 410 687 41

Boka som alle ledere burde pugge!
 SIDE 2 - 3

Gratulerer med 80-årsdagen, Ole
 SIDE 16 - 17

Inspirasjonshuset
- ni år med farger og glede!
 SIDE 40 - 41

Kan bli dyrt når
gardkjerringa reiser
 SIDE 44
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Satser i Skandinavia med
avansert behandlingskonsept

Herba Plus i Moelv blir hovedsete for 
utdanning, administrasjon og opp-
følging av samarbeidsprosjektet. Her-
fra styres kjedekonseptet for naturte-
rapeuter.

Lange forberedelser
- Er du interessert i naturmedisin har 
du nå muligheten lokalt til å oppnå 
drømmen om å bli en profesjonell 
naturterapeut med moderne teknik-

Testutstyr: I tillegg til dette utstyret, trenger du en PC.

Lansering: Utstyr og konsept er videreut-
viklet i Moelv, og er nå klart for skandina-
visk lansering, sier gründer, Geir Magne 
Andersen.

Hørt om KiFlow? 
Neppe, for dette er et nytt behandlingskonsept 
med spesialutstyr som har  lange tradisjoner fra 
japansk medisin. Utstyr og konsept er videre-
utviklet i Moelv, og er nå klart for skandinavisk 
lansering!

ARNFINN JOHANNESSEN
arn� -jo@online.no - 908 68 950

KONTAKT:
Er du interessert i å starte som terapeut eller oppgradere din allerede 
fungerende praksis ta kontakt for nærmere informasjon med KiTerapi-
skolen eller Herba Plus på telefon: 62 34 41 44.
Epost: � rmapost@herbaplus.no

KURS
Det er blandet annet informasjonsmøter i Moelv torsdag 18. februar og 
Hamar 4. mars  - klokka 17:00 til cirka  21:00 begge steder.

ker og metoder, sier gründer Geir 
Magne Andersen til Ringsakern. Han 
har jobbet med dette prosjektet i 
nesten tre år og går nå bredt ut i hele 
Skandinavia.

Enkelt å lære
Du kan på en enkel måte lære deg å 
benytte dataprogrammet med utstyr 
som � nner kroppens svakeste punk-
ter som o� e er årsaken til våre akutte 
og kroniske lidelser.

- Du trenger ingen forkunnskaper 
da studieplanen er godkjent av Nor-
ges Landsforbund av Homøoprakti-
kere (NLH) som en del av utdannel-
sen som KI-Terapeut, understreker 
Andersen.

Japans medisin
- Konseptet er bygget rundt spesial-
utstyr som har lange tradisjoner i den 
japanske medisin. Utstyr og konsept 
er videreutviklet i Moelv, og er nå 
klart for skandinavisk lansering!

Helsetest
Etter utført test av kroppens organer, 
energiproduksjon og energi� yt kan 
du som terapeut tilby følgende:

Urtemedisin 
Programmet anbefaler og � nner rett 
urtemedisin etter utført test. 

Akupunktur 
Spesiell japansk akupunktur uten nå-
ler og uten risiko. E� ektivt på smer-
tebehandling og påvirkning av krop-
pens organer.

Fargeterapi
Programmet anbefaler og gjennom-
fører fargeterapi etter utført test.

Frekvensterapi
Frekvensterapi kan gjennomføres et-
ter � ere hundre skolemedisinske di-
agnoser.

Konklusjon
Urtemedisin anbefales etter utført 
test av kroppens organer, funksjon og 
behov.

Automatisert
Med programmet følger også pålagt 
journal og godkjent fakturaprogram 
som automatisk henter informasjon 
fra journal og utført test.

Dermed får du den komplette kli-
nikk i ett og samme verktøy!

- Du kan bli en del av det første 
skandinaviske kjedekonsept for te-
rapeuter som blandet annet omfat-
ter:
•  Hjelp til å oppnå suksess som natur-

terapeut
• Felles pro� l
• Felles markedsføring
• Diverse leverandøravtaler
• Opplæring og spesialoppfølging
• Årsbonus

Startpris
Pris for utstyr, dataprogram og opp-
læring 29.990 kroner, mens pris for 
dataprogram, opplæring og medlem-
skap i kjedekonsept med komplett 
pro� lpakke og markedsføring koster 
noe mer.

- Billigere kan du ikke starte egen 

klinikk med profesjonell support in-
kludert, mener Andersen.

Utdanningen kvali� serer også til 
registrering i det alternative registeret 
i Brønnøysund som fritar utrednin-
gen og behandlingen for merverdiav-
gi� .

Testutstyr: Konseptet er bygget rundt 
spesialutstyr som har lange tradisjoner 
i den japanske medisin. Her tester Aud 
Flaa fra Kvikne Guld Wildendahls 
organer.
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Invitasjon!

nergi og helhetsterapi

Drømmer du om å bli naturterapeut
Lettere har det aldri vært!
Opplæring i bruk av utstyret - Ingen krav til tidligere erfaring!

Moelv blir senter for det nye
skandinaviske terapi-
og samarbeidsprosjektet

Alt i ett apparat!
Du kan derfor tilby:

Utredning og helsesjekk
Testing av organenes energiproduksjon og energiflyt, med avsløring av kroppens
svake punkter som ofte er årsak til akutte og kroniske problemer.

Anbefaler og utfører behandlinger ut i fra ditt testresultat slik som for eksempel:
Rensekur og kroppens behov for nødvendig næring
Valg av urtekombinasjoner
Akupunkturprogram uten nåler etter testresultat
Fargeterapiprogram etter testresultat
Frekvensterapi iflg. Dr. Royal Rifes forskning

Journal og fakturasystem er også inkludert!

Kr 29.990,- alt inkludert med opplæring, profesjonell oppfølging og support!

GRATIS presentasjon av konsept og behandlingsform:
Moelv Mandag 18. februar kl 17:00 - 21:00
amar Mandag 4. mars kl 17:00 - 21:00

Påmelding: Tlf: 623 44 144 - mail: firmapost@herbaplus.no


