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a k t u e l t

Jeg blir bare glad om du blir inspirert til 
å ta en kikk på kurset jeg tilbyr, hvis du 
synes dette virker spennende. Hensikten 
min er også inspirere andre til å bruke 
nettkurs som plattform for kunnskaps-
spredning omkring egen terapiform.

Teknologi – effektivitet  
– tilgjengelighet 
Vi lever i et moderne samfunn her til 
lands, preget av teknologi, effektivitet og 
tilgjengelighet: til enhver tid. Som natur-
terapeuter kommuniserer vi til våre kli-
enter viktigheten av motpolen til alt 
dette, nemlig: ro, restitusjon, avkopling, 
selvpleie og – ikke minst – mulighetene 
som ligger i å velge naturlige terapifor-
mer som enestående eller komplemen-
tære virkemidler for egen helsefrem-
ming.

Som (relativt fersk) homeopat og 
naturterapeut opplever jeg stadig utfor-
dringene som ligger i å kommunisere 
budskapet om egen terapiform. Selv om 
homeopatien har hatt stor utbredelse 
i Norge tidligere, er det stort sett eldre 
klienter som uttrykker til meg at de for-
søkte homeopati for mange år siden, at 
det pleide å være en homeopat i området 
for tjue år siden, at de husker de tok med 
barna sine, som nå er voksne, til homeo-
pat da de var små og så videre.

Altså er det særlig eldre generasjoner, 
og ikke de yngre, som har kunnskap og 
erfaring med behandlingsformen som 
totalt endret fokuset for mitt yrkesliv. 
Det ønsker jeg å endre på gjennom å 
kombinere mitt valg av naturterapeutisk 
retning med mulighetene som ligger i 

at vi lever i dette moderne samfunnet 
med moderne virkemidler tilgjengelige 
for oss.

Manko på kurstilbud
Jeg mener sterkt at homeopati ikke kun 
bør være «en siste utvei» for dem som 
lider av sammensatte lidelser, og som 
har forsøkt alt annet før de kommer til 

homeopaten sin – uten å ha peiling på 
hva disse homeo-greiene er for noe. Jeg 
mener at homeopati bør være del av hus-
apoteket i ethvert hjem. Og jeg mener at 
alle foresatte bør ha en viss kunnskap 
om de vanligste homeopatimedisinene, 
hvordan å bruke dem, og hvordan å skaf-
fe dem til veie.

Mine søk på nettet etter gode og opp-
daterte oppslagsverk om hjemme-fore-
skriving av homeopati var skuffende: Det 
finnes svært få slike til salgs, og mange er 
gamle. Mine søk etter kurstilbud i hvor-
dan å bli en fortrolig hjemme-foreskriver 
av homeopati førte meg ingensteds: Jeg 
fant ingen slike tilbud på norsk.

Så, hva gjorde jeg da? Jo, jeg bestem-
te meg for å gjøre det lettere – og mer 
tilgjengelig – for hvermannsen å lære 
å bruke homeopati i det daglige med 

trinnvis veiledning gjennom informasjo-
nen, oppslagsverk tilgjengelige når man 
trenger dem, og et forum for å utveksle 
erfaring og kunnskap med andre hjem-
me-foreskrivere av homeopati.

Hobby-homeopat
Enten man kun har seg selv å passe på, 
eller om man er foresatt for familien sin, 
ønsker de fleste å kunne takle sympto-
mer, plager, småskader og akutte lidelser 
som plutselig oppstår i det daglige – på 
en god og skånsom måte.

Folk flest har et husapotek og før-
stehjelpsskrin å ty til i slike situasjoner 
før man eventuelt oppsøker nødvendig 
hjelp. Færre er det nok som også har 
homeopatimedisiner i dette husapote-
ket, og altfor få vet hvordan man kan 
bruke homeopatimedisiner for seg selv 
og sine kjære.

Da jeg studerte homeopati fire år i 
England var flere av medstudentene 
mine sine mødre, fedre og andre som 
hadde erfart hvordan hjemme-foreskri-
ving av homeopati bidro positivt for 
deres egen og familiemedlemmers helse. 
De ble ofte bitt av «homeopati-basil-
len» og ivrige på å studere homeopati i 
dybden for å kunne hjelpe andre, også 
for mer omfattende og kroniske symp-
tombilder.

Men for å bli en selvsikker hjem-
me-foreskriver av homeopati, det jeg har 
valgt å kalle «Hobby-Homeopat», tren-
ger man ikke fire års utdannelse. Man 
bør vite om de grunnleggende prinsippe-
ne i homeopatien, hvilke av de vanligste 
homeopatimedisinene man bør skaffe, 

og hvordan man skaffer dem. Og, ikke 
minst, hvordan man skal gå frem for å 
bruke (10-100) homeopatimedisiner når 
plager oppstår.

Kursplattform
Jeg bor ikke på et veldig stort sted: 
Brumunddal kvalifiserer ikke til verdens 
navle, selv om vi har fått på plass et 
imponerende høyt trebygg (Mjøstårnet/
Wood Hotell). Derfor bestemte jeg meg 
for at et nettkurs er den beste måten å 
tilgjengeliggjøre kunnskapen om hvor-
dan man kan bli en Hobby-Homeopat.

Med nettkurs kan vi spre kunnskap 
til alle som har en internettilkopling, 
og som er fortrolig med bruk av en eller 
annen teknologisk duppeditt. I kurset 
jeg tilbyr har jeg valgt en kombinasjon 
av tekst, video, nedlastbare dokumenter, 
quizer og en Facebook-gruppe for alle 
Hobby-Homeopatene.

En kursplattform på internett gjør det 
mulig med fleksible løsninger. Det kre-
ver innsats, det krever at man velger 
en plattform man behersker/lærer seg 
å beherske, det krever at man har noe 
man ønsker å lære bort – gratis eller 
betalt, men det innebærer også at tilbu-
det eksisterer uavhengig av om man selv 
arrangerer fysiske kurs i egen person.

Springbrett for  
egen terapiform
Jeg opplever nettkurset mitt som et 
springbrett til kunnskapsspredning om 
homeopati. For hjemme-foreskriving, men 
også for verdien av å oppsøke homeopat 
for de kroniske og underliggende årsakene 

til sykdom. Når en Hobby-Homeopat har 
vært gjennom kurset, og etterhvert erfarer 
hvordan en liten pille med Arnica kan 
forhindre bloduttredelser ved knall og fall, 
hvordan Aconitum kan drive tilbake en 
plutselig forkjølelse etter eksponering for 
kald, tørr vind, hvordan Arsenicum kan få 
bukt med matforgiftning som sprenger seg 
ut av flere ender (i alle tilfellene kun når 
symptombildet passer, så klart).

Vel, da har jeg stor tro på at homeo-
pati også vil stå høyt på lista når denne 
Hobby-Homeopaten opplever lidelser av 
mer omfattende og kronisk art. Denne 
Hobby-Homeopaten oppsøker ikke nød-
vendigvis meg, men finner kanskje frem 
til en homeopat i sitt nærområde. Slik kan 
nettkurset mitt bidra til å løfte egen prak-
sis, men også praksisen til mine kollegaer 
rundt i landet.

Vil du lage nettkurs?
Er du soneterapeut, og har et par knep du 
ønsker å lære folk å bruke hjemme? Er 
du naturmedisinsk ernæringsterapeut og 
vil introdusere folk for enkle grep de selv 
kan gjøre i hverdagen? Er du naturmedi-
sinsk aromaterapeut og ønsker å lære folk 
et par teknikker de kan bruke på sin(e) 
kjære i det daglige? Vel, da er nettkurs 
noe du kan vurdere! Enten du vil lage ett 
stort eller mange små – gratis eller betalt.

Du er velkommen til å ta kontakt med 
meg om du ønsker noen tips! www.rings-
akerhomeopati.no

Hvis du ønsker å bli en Hobby-
Homeopat kan du finne ut mer om kurset 
her: www.hobbyhomeopat.no 

redaksjon@nnh.no

Nettkurs 
– for å takle akutte lidelser i de t daglige
«Hei! Jeg heter Marianne, og jeg er homeopat.» Sånn starter en av filmsnuttene jeg har laget til prosjektet  
mitt: nettkurset Hobby-Homeopat. I denne artikkelen vil jeg fortelle deg om hvorfor jeg har laget et nettkurs,  
og hvorfor nettkurs er noe du kan vurdere som virkemiddel selv.
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