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L E D E R

Kjære alle sammen

Snart er 2021 forbi, og vi kan senke 
skuldrene under en tid med høy-
tid, familie, tradisjoner, omtanke og 
refleksjon over små og store ting som 
har skjedd gjennom året. Ikke minst 
kommer vi kanskje til å tenke på hva er 
som er det viktigste for oss som enkelt-
mennesker, som naturterapeuter og 
som samfunn i årene som kommer. 

For NNH sin del har året vært travelt, 
og vi kan se tilbake på mange opp-
nådde mål, men også noen mål som vi 
ikke har lyktes med å oppnå. I hoved-
sak gjelder dette tilbakeføring av 
mva-fritaket på alternativ behandling 
som den forrige regjeringen trum-
fet gjennom i forbindelse med stats-
budsjettet for 2021. Situasjonen har 
vært tøff, og vi alle har kjent godt på 
de negative konsekvensene for både 
terapeuter og pasienter. NNH har 
gjennom hele året vært en synlig del-
taker på en rekke politiske debatter og 
i media. Vi tror vi har klart å formidle 
på en tydelig måte NNHs synspunk-
ter og krav til den nye regjeringen 
som har overtatt, og som vi har tro på 
skal rydde opp i saken. Videre i bladet 
kan dere lese flere relevante artikler 
knyttet til temaet. 

Til tross for momssaken og korona har 
mye positivt skjedd i år. Vi har holdt 
vårt hovedfokus på kompetanseut-
vikling og kontinuerlig forbedring, 
og det har gitt resultater. NNH har 

blitt godkjent som fullverdig medlem 
av World Naturopathic Federation 
(WNF). Dette har gitt oss en vidå-
pen dør til en verdensorganisasjon for 
naturterapi og komplementær medi-
sin med et solid og høykompetent fag-
miljø som vi kan være en del av. Nylig 
ble det også kjent at NNH ved styre-
leder John Petter Lindeland er valgt 
inn i NAFKAMs senterråd, noe som 
vi oppfatter som en tillitserklæring 
for vår organisasjon. Vi kan dermed 
konstatere at NNH nyter tillit både 

nasjonalt og internasjonalt. Dette skal 
vi være stolte av!

Gjennom året har NNH arbeidet med 
mange oppgaver, slik som en pro-
fesjonell organisasjon skal gjøre. Vi  
kan se tilbake på flere godt gjennom-
førte kurs, seminarer, faggruppe- og 
utvalgsmøter, sentralstyre- og admi-
nistrative møter. Vi har formidlet kva-
litetssikret informasjon til medlemme-
ne gjennom epost-utsendelser, direkte 
kontakt og ikke minst mange fagar-
tikler på NNHs nettsider, nyhetsbrev 
og på sosiale medier. Og vi har fått mye 
ros fra både medlemmer og omgivel-
ser. Dette er vi takknemlige for!

Avslutningsvis ønsker jeg å rette en 
stor takk til alle våre medlemmer, til-
litsvalgte, faggruppestyrer og ansat-
te for innsatsen dere har gjort gjen-
nom året. Jeg vil på vegne av NNH 
takke våre hovedsamarbeidspartnere 
Pharma Nord og Biosan for et godt og 
meningsfullt samarbeid. Takk for et 
godt samarbeid rettes også til Norske 
Kvantemedisinere (NKM) som er til-
slutningsorganisasjon til NNH. Året 
som kommer blir spennende, og NNH 
ser frem til å ta tak i utfordringene som 
kommer og finne de gode løsningene 
sammen med alle gode krefter. 

Med ønske om en riktig god jul og et 
godt nytt år!

 Lidia Ivanova Myhre
 Generalsekretær NNH
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 Stråling

Sjøgata 15, 1516 Moss | Telefon: 22 09 18 80
      Nettbutikk: shop.unovita.com

Klinikk for Integrert Medisin

• Beskytter deg mot negative effekter fra elektromagnetisk stråling fra trådløse enheter,  
datamaskiner, elektriske nettverk, mobilmaster, radarer, satellitter, med mer

• Beskytter deg mot negative effekter fra elektromagnetisk stråling når
• du reiser i fly, tog og el-biler 
• Beskytter deg mot negative effekter fra uheldig jordstråling
• Varer hele livet ut – krever ikke vedlikehold 
• Enhetene hverken reflekterer, skjermer eller absorberer energifelt
• PRANAN-teknologien modulerer/endrer potensielt miljøskadelig  

stråling til frekvenstyper som er mer naturlige for kroppen 
• Dokumentert effekt fra vitenskapelige studier (se produktinformasjon)

Les mer om våre produkter og bestiLL din beskytteLse på shop.unovita.com

Send gjerne en e-post til salg@unovita.com for mer informasjon, emne; Pranan og stråling

BIOSPACE grafén  
EMF områdebeskyttelse

PHIWAVES grafén  
personlig beskyttelse

PHIONE grafén  
mobilbeskyttelse

Vitenskapelig studier advarer mot økt kreftfare, celleskader,
skader på sædceller, skader på foster, økt oksidativ stress,

uro, hodepine, søvnproblemer, smerter, øresus med mer.
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Vi kan dermed konstatere 
at NNH nyter tillit både 

nasjonalt og internasjonalt
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