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Så slap kulden endeligt sit tag i landet.

Vi har overstået endnu et godt årsmøde, som 
denne gang var arrangeret af lokalafdelingen 
på Fyn.
Et godt og velbesøgt arrangement - tak for det.

Også generalforsamlingen blev som sædvan-
ligt afviklet i god ro og orden.
Der var, som en konsekvens af nye regler 
omkring RAB-registrering samt nye krav til 
uddannelsen fra SKAT flere forslag til 
ændring af vedtægterne, så de opfylder disse 
nye krav - og også denne ”opgave” blev klaret 
på bedste vis.

Det er nu ca. 5 måneder siden vores virksom-
hedsordning - genvej til sundhed.nu blev
startet, og ordningen er kommet godt i gang.
Knap halvdelen af vore RAB-registrerede 
medlemmer har tilmeldt sig ordningen og der 
har også været en fornuftig interesse fra 
virksomhederne for at komme med i 
ordningen.

Jeg ønsker alle læsere en rigtig god 
sommer.

Jan Jensen
redaktør

Deadline for stof til september nummeret 
af Muskeltrykket er den 5. august 2013.

NB.  Septembernummeret udgives som 
PDF-fil og ikke i en trykt version.

�

  Synspunkter og meninger i artikler og  annoncer er skribentens og ikke nødvendigvis 
udtryk for foreningen Danske Kinesiologers meninger og  holdninger.
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 Nyt fra Forretningsudvalget (FU)
Formand
Bettina Eriksen
Instruktør og            
Kinesiolog RAB

Så blev det juni �013 – vores årsmøde i marts er 
veloverstået, og vi er gået i gang med dette års 
opgaver. 

Det var et rigtigt dejligt sted, at vi afholdt vores 
årsmøde! Stenstruplund på Fyn. Gå endelig ind på 
deres hjemmeside og få opskrifter på deres dejlige 
mad, som var lækker og økologisk - nyd for eksem-
pel deres spinatfrikadeller, som jeg har lavet 
herhjemme mange gange siden med udelt succes.  
www.stenstruplund.dk   

Lørdag aften var der hyggeligt samvær over den 
dejlige mad. Og lige inden havde vi været i en lokal 
kirke for at nyde et lille kor med overtonesang. Det 
var en meget speciel (smuk) oplevelse. Efter 
koncerten ’kom vi til’ at invitere os selv med i koret 
– så vi rejste os alle og sang af hjertets lyst med 
koret. 

Koret med Martin Loeb i spidsen øver, og vil stille 
sig selv gratis til rådighed – i første omgang på Fyn 
– på hospice og andre steder, hvor der kunne være 
brug for det. Når de har arbejdet lidt med det, så vil 
de udvide konceptet til hele landet, og folk er 
velkomne til at hjælpe med dette humanistiske 
initiativ. 

Overtonesang er en speciel teknik, der beskæftiger 
sig med tonernes overtoner, dvs. toner, der har 
dobbelt eller flerdobbelt frekvens af grundtonen. 
Overtonesang bruges blandt andet i forskellige 
terapiformer. Terapien lever sit eget liv og giver en 
dejlig oplevelse. 

På årsmødet om lørdagen var der en information 
og spørgetime om GenvejtilSundhed.nu – der var 
mange entusiastiske indslag til at komme godt i 
gang der. 

Der var også en rystende oplevelse om lørdag 
eftermiddag, hvor vi blev introduceret til TRE 
(Traume release exercises) i tre timer! Det var rigtig 
godt. Vi var jo mange, der er vant til at arbejde med 
kroppen, så der blev gået ordentlig til den. Jeg tror 
vores instruktører der, blev behørigt imponeret over 
vores engagement (og viden). 

Om søndagen startede vi ud med sange fra Lone 
Mølle, som har udgivet en CD med sange til vores 
hjernegymnastik hæfte. Hun har et indlæg her i 
bladet også, da hun blev valgt som elevrepræsen-
tant i vores forening. Så var vi klar til generalfor-
samlingen! Som også startede med en sang, 
nyfabrikeret af undertegnede i anledning af forenin-
gens 30 års jubilæum. Sangen findes inde i bladet. 

Vores forretningsudvalg i foreningen ser nu lidt 
anderledes ud end sidste år. Helle Lyngholm, 
næstformand i foreningen blev genvalgt. Forman-
den er stadig den samme (jeg var ikke på valg) og 
vores økonomiansvarlige Vibeke Rønne er også 
stadig med os (var heller ikke på valg). Til gengæld 
takkede vores suppleanter af for denne gang, 
grundet travlhed med andre ting. Så der skal lyde 
en stor tak til Helle Skinnerup og Rikke Bendixen 
herfra. 
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Sonja Thrane (som også stod for det flotte arrange-
ment i år) blev valgt ind som suppleant, og Jette 
Kruse Larsen – også fra Fyn, blev valgt ind. Stort 
velkommen til jer begge to. Vi kan allerede mærke 
jeres store entusiasme – og det er skønt! 

Arbejdet er som sagt startet i FU. I år har vi allerede 
kigget lidt på vores meritudvalg og fået kommisoriet 
dertil opdateret. Den ny uddannelsesansvarlige har 
også været i arbejde, Birgit Nielsen og hun har et 
indlæg med i bladet også. 

FU har også en plan om at lave et tilbud om en 
temadag, hvor vi kan spise morgenmad, frokost og 
drikke eftermiddagskaffe sammen, og samtidig 
blive klogere på den ny tids energier i kinesiologi-
regi og derefter omkring markedsføring i vores 
klinik og hvordan foreningen kan hjælpe vores 
medlemmer bedst mulig. 

Datoen er bestemt, så du allerede nu kan sætte 
kryds i kalenderen. 

Det bliver lørdag den 14. september 2013 på 

Postgården i Fredericia, 

som er vores midtpunkt, når vi tager gennemsnittet 
af, hvor vi bor. Det kunne være skønt at se rigtig 
mange. De første tre timer giver opdatering til jeres 
RAB – det skal vi nok sørge for. Og de sidste tre 
timer giver forhåbentlig inspiration til, hvad I selv 
kan gøre på et mini-budget i forhold til markedsføring. 
Samt markedsføring i forhold til de ting, vi arbejdede 
med i vores counsil på årsmødet år �01� – der var 
nemlig mange gode input der også, som vi hellere 
end gerne vil bruge i FU. Vi er sikre på, at det bliver 
en skøn, inspirerende dag, så husk at sætte x i 
kalenderen!

I løbet af dette år vil vi også arbejde for, at kinesio-
logi bliver tilskudsberettiget i Sygeforsikringen 
Danmark. De har generalforsamling lidt før os i 
marts, hvor der kan stemmes om kinesiologi skal 
med. Alle, der er medlem af den forening, kan 
hjælpe med at stille forslag/stemme det ind – så vi 
har brug for (meget) hjælp, hvis I medlemmer er 
interesseret i at få kinesiologi-behandling med på 
deres liste over tilskudsberettigelse. Det betyder, at 
mange skal spørge til kinesiologi, inden deres 
generalforsamling. I må gerne starte nu – men 
ellers kommer mere om det i et senere nummer af 
Muskeltrykket. 

Så har vi haft endnu en kinesiolog i fjernsynet. 
Denne gang på DR1 i den bedste sendetid. Pro-
grammet hed ’So f***ing special’ med Christine 
Feldthaus og handlede om, hvad man kunne gøre 
ved sine dyr, hvis de har problemer. Tove Nielsen 
fra Naturgården i Nibe havde en hest på besøg, 
som havde det rigtigt dårligt. Der blev brugt kine-
siologi og kranio-sakral terapi til behandlingen og 
hesten reagerede rigtig fint på det. Dyrlægen fandt 
efter behandlingen, at hesten også havde fysiske 
problemer og den kunne desværre ikke blive helt 
rask, så den er nu aflivet. Trods det tilsyneladende 
lidt nedslående resultat, fremstod Tove Nielsen 
professionel og som en god repræsentant for den 
del af kinesiologien, som har med afbalancering af 
dyr at gøre. Du kan se klippet her: http://www.dr.dk/
tv/se/so-f-ing-special/so-f-ing-special-4-5

Bladet Helse havde også en annonce fra Danske 
Kinesiologer med i sidste nummer. Statistikken på 
vores hjemmeside viser en markant stigning i 
besøg i den uge og lidt fremover, hvor bladet 
udkom. Vi håber meget, at I også i jeres forskellige 
klinikker har mærket en forskel. Vi satte vores 
annonce ind under temaet ’Allergi’.

Datoen for næste årsmøde er også valgt. Påsken 
falder sent næste år, så vi kan igen afholde vores 
årsmøde på den 3. weekend i marts (uge 1�). Det 
vil sige den 22. – 23. marts 2014 – sæt allerede 
nu kryds i kalenderen og meld dig hurtigt til, da der 
dette år er et maks. deltagerantal på lørdagens 
arrangement på 40 kinesiologer. Om søndagen er 
der naturligvis intet maksimum på, hvor mange der 
må komme til vores generalforsamling. Jeg håber, 
alle kommer! 

Årsmødet bliver afholdt i Fredericia på hotel Medio 
– se mere om lørdagens arrangement inde i bladet, 
hvor Kisser Bjerregaard og Helle Lyngholm vil 
præsentere lidt af programmet. 

Og så er det snart sommer! Vi håber, at alle får 
ladet batterierne godt op denne sommer! Måske 
skal den nydes på terrassen/altanen med the af 
senegræsrødder? Rødderne indeholder nogle af 
de essentielle sukkerarter, som vores krop har brug 
for. Så kunne det ikke være en god idé at smide 
rødderne i theen og drikke dem væk i år? 

Under alle omstændigheder ønskes ALLE en GOD 
sommer!
KH/   Bettina
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ÅRSMØDE  -  GENERALFORSAMLING

FU’s beretning marts 2013

Min første beretning. Jeg vil gerne takke for valget 
sidste år – egentlig ville jeg bare stille op, for at
stille mig til rådighed for foreningen, men jeg kunne 
mærke at jeg blev oprigtig glad for at blive
valgt.

Jeg vil også sige, at jeg har fået stor hjælp alle 
steder fra i mit nye virke – som var totalt nyt for 
mig.

Men da jeg elsker at lære nyt vil jeg sige, at det har 
været et rigtigt spændende år for mig. Og jeg vil
sige, at jeg ikke havde kunnet gøre det uden hjælp 
fra forretningsudvalget inklusive vores suppleanter, 
vores sekretær Jan, som ved så meget, og det 
gamle FU, som også har været en stor
hjælp. Jeg har også løbende modtaget forskellig 
hjælp fra diverse medlemmer, og det er jeg også
taknemmelig for.

Jeg ved, at vores suppleanter i år ikke genopstiller 
– og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige
tak til Helle Skinnerup og Rikke Bendixen og ønske 
jer god vind fremover!

Året, som gik.
Vi har fået en facebookside – en officiel én også. 
Jeg håber, I kan li’ den. Den blev sat i værk hurtigt
efter GF sidste år, og nu har den så kørt knap et år. 
Jeg er selv det, man kalder administrator af
siden, og det betyder, at det, jeg lægger op på 
siden, får en slags førsteplads i forhold til andre
kommentarer. Jeg kunne tænke mig, at hvis der 
var andre, der gerne ville være medadministratorer,
så ville det gi’ siden noget mere liv. Jeg ved, det 
bliver gjort på andre facebook sider med succes, 
så dem, der er interesseret må gerne skrive sig på 
en liste, jeg har lagt – eller skrive til mig på mail om
det. Så vil jeg forsøge at gøre jer til administrator. 
For at jeg kan gøre jer til adminstratorer, skal I
være venner med mig på facebook først. 
Så anmod mig gerne om det. I virkeligheden kunne 
jeg godt tænke mig, at alle kinesiologer i vores 
forening, der alligevel er på facebook indimellem,
melder sig som administrator. 

Det ville fordele ansvaret for siden og give den liv 
og mangfoldighed – og afspejle, at det er sådan, 
VI er. Og der er ingen bagdele ved at være admini-
strator. Man skriver bare sit indlæg, og så skriver 
man sit navn efter indlægget, så folk kan kommen-
tere til vedkommende.

Danske Kinesiologer var flot præsenteret på 
MetaMedicin Konferencen kristihimmelfartsdagene 
i maj. Det var spændende. Vi havde en stor, flot 
stand og mange besøgende, som ikke kendte
kinesiologi i forvejen, selvom der var mange 
alternative behandlere på konferencen. Så det var 
lidt en øjenåbner for, at vi har et stykke vej endnu i 
forhold til at gøre os selv mere synlige. Med det vi
kan. Vores brikse var fyldte under hele konferen-
cen, og næsten alle udtrykte begejstring over alt 
det, vi kunne.

I forhold til at promovere os, vil vi i FU gerne 
indrømme, at vi skulle ha’ været hurtigere til at
promovere os selv – også set i lyset af de gode 
input, der kom under det Counsil, vi havde om
lørdagen ved GF �01�.

Men tiden løb fra os, fordi der faktisk var en del at 
lære for mig. Og der var også nogle presserende
sager, som skulle klares!

Den første sag var det nye styresignal fra SKAT, 
som kom. Vi arrangerede informationsmøder på
Fyn og i Hvidovre. Der var lidt forskellig udlægning 
fra skattemedarbejderne på møderne, selvom
de brugte samme powerpoints (som også ligger på 
vores hjemmeside). Men der er udarbejdet et
forslag til opdatering af vores vedtægter fra Birgit 
Nielsen, Tovholder i instruktørkredsen, der skulle
dække de nye regler, så vores uddannelse og 
vedtægter er up-to-date stadigvæk.

Pga. styresignalet har vi fået lidt flere RAB’ere i 
vores kreds og jeg vil gerne gratulere alle med
deres beslutning/arbejde.

Så blev der sommer og så gik vi i gang med næste 
punkt.
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ÅRSMØDE  -  GENERALFORSAMLING

Det næste, som vi arbejdede med, var, at Lands-
skatteretten afgjorde, at vi kan tilbyde en ny
sundhedsordning for virksomheder, hvilket gør, 
at de kan vælge en Kinesiolog RAB til deres
medarbejdere i tilfælde af arbejdsrelaterede 
skader samt forebyggelse, og få fuldt fradrag for
behandlingerne, såfremt de tilbyder det til alle 
deres medarbejdere. Medarbejderne betaler 
ingenting for behandlingerne. Ordningen er gratis 
for virksomhederne. De skal dog betale behandlin-
gerne hos Kinesiologen. Dette er et rigtigt godt 
tilbud til både virksomheder, medarbejdere og os, 
som kinesiologer..

Der blev afholdt informationsmøder i Skanderborg 
og i Lejre omkring ordningen, som hedder
genvejtilsundhed. Derefter blev de forskellige 
forslag til markedsføringsmateriale gennemarbejdet
og fabrikeret, og vores hjemmeside og diverse 
materialer gjort klar til 1. januar �013, hvor
ordningen officielt trådte i kraft fra foreningens side.

Vi vil gerne indstille til, at medlemmer, der arbejder 
med genvejtilsundhed og har nye forslag til,
hvordan det kan gøres bedst mulig, indsender de 
forskellige forslag til FU. Når vi så har en 5-8
forslag gennemgår vi dem, og tilretter materialet, 
så det hele tiden fremstår ensartet og professionelt.

Her er en god chance til at gøre opmærksom på os 
selv, og det vi kan tilbyde. Så vi har arbejdet med
at få en pressemeddelelse ud så langt, vi kan i de 
forskellige medier i landet. Har du brug for at få
pressemeddelelsen tilsendt, så send en mail til 
mig, så får du den. Du kan eventuelt kombinere
oplysning om genvejtilsundhed med promovering af 
din egen klinik. Især mens nyheden er varm.
Her kan du gøre et godt benarbejde med oplysning 
til folket.

Sund livstilsmesse i København i september. Der 
var omkring �0 medlemmer, som var aktive på
standen. Skønt, at vi kommer ud og vise, hvad vi 
kan. Jeg kunne forstå, at mange besøgende fast
kommer igen for at besøge standen. 
Rigtig godt arbejde.

Kisser Bjerregaard har i årets løb også gjort sit til 
at få os kendt i det ganske land. Hun har været i
TV4 i programmet med Peer Heisel – ”Naturligvis”. 
Jeg ved, man kan se eller gense den halve time
med kinesiologi inde på kinesiologi-akademiets 
hjemmeside.

Sidst, men ikke mindst har vi også valgt at købe 
en annonce i magasinet Helse i marts nr. �013.
Temaet i Helse handler om allergi, hvor vi har 
erfaring for, at vi kan hjælpe mange. Så vi brugte 
lidt af vores markedsføringsbudget her med ønsket 
om at lokke flere ind på vores hjemmeside.

Vi vil også ønske Dansk pædagogisk kinesiologi-
skole stort tillykke med deres �5 års jubilæum!

I det hele taget må jeg nævne, at vi ved, at sko-
lerne gør et stort arbejde – og vi har derfor også 
haft en medlemstilgang i år. Jeg vil selvfølgelig 
gerne sige ordentligt velkommen til nye medlemmer.

Foreningen er for alle, der har et eller flere kurser, 
måske en uddannelse i kinesiologi. 

På groupcare kan vi alle mødes med spændende 
emner og udveksle erfaringer tværs gennem 
landet. 
Jeg vil gerne opfordre alle til at tilmelde sig der. 
Der er forskellige temaer på groupcare også. Og 
de tages indimellem op i vores blad Muskeltrykket 
efterfølgende. Det er en god idé.

Til sidst et STORT tillykke til os selv som forening. 
Der er 30 års jubilæum i år og det er rigtigt flot
i betragtning af, at kinesiologi er en forholdsvis ny 
gren inden for det komplementære
sundhedsvæsen.

Bettina

HUSK, at du kan se referatet fra 
generalforsamlingen under medlemsinfo 

på vor hjemmeside
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Danmarks største udvalg
af special produkter til forebyggelse og behandling...

Tilbud og nyheder
E-mail nyhedsbrev
Din egen bestillingsliste

Opskrifter
Artikler
Bestil 24 timer i døgnet

Mere end 10.000 varer

- til en sund livsstil!
Se vores store sortiment på helsam.dk

ÅRSMØDE �014

Så er årsmødet 2014 planlagt.

Årsmødet finder sted den ��. - �3. marts �014 
og holdes i Fredericia.

Vi har lavet aftale med Hotel Medio 
- www.hotelmedio.dk.

Du kan allerede nu booke værelse. Det er muligt 
at booke både enkelt- og dobbeltværelser.
Send en mail til Hotel Medio eller gå ind på deres 
hjemmeside under kontakt, udfyld formular med 
bestilling til overnatning og under kommentar 
skrive Danske Kinesiologer og 30318043, så 
kommer de ind i vores booking.

Lørdag holdes kursus med Søren Hauge -
VENSKAB MED DIG SELV - gennem joyful 
metoden.

Prisen for at deltage i kurset lørdag (incl. frokost 
og aftensmad) forventes at blive ca. kr. 1.000,- - 
iøvrigt den samme pris, som hvis du deltager 
både lørdag og søndag. Prisen for søndag 
oplyses senere.
(Evt. overnatning er som sædvanlig for egen regning)

Foreningen Danske Kinesiologer 30 år

Melodi: Svantes vise ♫ ♪ ♫

Se, alle tre-ti år!
Alle de ting, vi sår

Vores forening er rund
Den er jo god og sund

Samvær er ikke det værste vi har
og om lidt er kaffen klar

Sundheden blomstrer op
Ud i vor men’skekrop
Afbalanceret og klar

Gi’r den et JA som svar
Sundhed er ikke det værste vi har

og om lidt er kaffen klar

Sang under forårsbrus
Her i det fynske hus

Rummet er temmelig fuld
af vores indre guld

Gnisten er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar

Naturligvis skal du ikke snydes for formandens 
sang til vort årsmøde �013
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BLIV DIT LIVS DIRIGENT
Hvis du er interesseret i at skabe et helt nyt, glædesfyldt
samarbejde med alle aspekter af din natur, så du ikke
modarbejder dig selv, men får hele dit orkester til at spille 
sammen, så er dette kursus noget for dig. I løbet af de to
dage vil du blive introduceret til Joyful Metoden, et multi-
dimensionalt værktøj, som helt enkelt kan ændre dit liv.

FOREN DINE TRE SELV
Joyful Metoden
redskab. Den sætter en helt ny dagsorden, som muliggør
at du kan skabe kærligt samarbejde mellem dit bevidste,
underbevidste og overbevidste selv. Det vil hjælpe dig
med at leve i dynamisk helhed, både i forhold til dig 
selv og verden. Du integrerer og heler de aspekter i dig 

og splittede, og du får din under-bevidsthed til at
samarbejde og blive din partner. Den nye tilgang til din 
underbevidsthed, med hjælp fra din højere bevidsthed,
vil ikke alene bringe nyt lys, ny hjertelighed og ny glæde
ind i alle dit livs forhold. Det indleder også et nyt venskab
med livet, så du kan frisætte din kreativitet til gavn for
helheden.

KURSET
Lørdagen består af en blanding af undervisning,
dialog, øvelser, meditation og praktisering af Joyful
Metoden. Undervejs vil vi især fokusere på: De tre
syntesepunkter, at holde kærligt rum, meditativ åbning 
til underbevidstheden, arbejdet med delpersonligheder,
Joyful processens stadier.

VENSKAB
MED DIG SELV
GENNEM JOYFUL METODEN

LØRDAGSKURSUS TIL ÅRSMØDET 2014
MED SØREN HAUGE

Forudsætning:
At du er i rimelig psykisk balance og ikke
indtager psykofarmaka.

Evt. spørgsmål om kurset

:

sorenhauge@gmail.com
www.wiseheart.dk

ÅRSMØDE 2014

Sæt allerede nu X i kalenderen og deltag
i Danske Kinesiologers årsmøde 

lørdag den 22. og søndag den 23. marts 2014.

Du har allerede nu mulighed for at sikre dig en 
plads til lørdagskurset med Søren Hauge ved at

tilmelde dig til sekretariatet.

Der er plads til max. 40 deltagere - tilmelding
sker efter “først til mølle princippet”

Prisen for at deltage i kurset lørdag incl.
fortæring (frokost og aftensmad) forventes

at blive ca. kr. 1.000,- .. Iøvrigt samme pris, som 
hvis du både deltager lørdag og søndag

(Du skal selv betale for overnatning).

For aktive studerende  (du er igang med et 
studieforløb hos en af vore skoler)

bliver prisen kun ca. kr. 800,-
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VIGTIG INFORMATION VEDRØRENDE E-LEARNNG

I sidste nummer af Muskeltrykket var der en lang 
artikel om det nye styresignal fra SKAT og den 
nye bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen.

Hvis du ikke har nået et læse den, vil jeg anbefale 
dig at finde bladet frem igen og læse artiklen, da 
den rummer vigtig information i forhold til uddannelse.

Et af de store spørgsmål handler om e-learning, 
og der har været forskellige opfattelser af, 
hvordan paragraffen om e-learning skulle tolkes.

Jeg har derfor haft kontakt til den ansvarlige i 
Sundhedsstyrelsen, som har rådført sig med en 
jurist for at kunne svare os korrekt, og svaret kan 
der ikke rokkes ved. 

Det lyder sådan her:

E-Learning i en mindre del i denne forbin-
delse anses for højst 1/3 del af undervisningen 
i hvert fag. De resterende 2/3 af hvert under-
visningsfag skal foregå ved fysisk fremmøde, 
og må altså ikke foregå via web cam eller 
lignende.

Hvis du har brug for yderligerende vejledning, er 
du velkommen til at kontakte undertegnede.

Uddannelsesansvarlig i 
Danske Kinesiologer

Birgit  Nielsen

Virksomhedsordningen
GENVEJ TIL SUNDHED.NU blev sat i gang 
omkring årsskiftet - og hvor langt er vi så kommet?

Der er 34 RAB-registrerede kinesiologer tilmeldt 
ordningen.

Geografisk ser fordelingen således ud:

Sjælland
Fyn
Nordjylland
Midt- og Sydjylland

Fordelt på medlemsgrupper er fordelingen således:

Gruppe 3 - Kinesiolog RAB
Gruppe 4 - DK Kinesiolog
Gruppe 5 - Instruktører

Der er tilmeldt 14 virksomheder til ordningen - 
heraf langt størstedelen i Jylland!

   7
 14
 13

10
  8
  7
  9

Du kan stadigvæk tilmelde dig ordningen.

På vores hjemmeside - under medlemsinfo
kan du udskrive tilmeldingsblanketten, hvis den 
tidligere udsendte er bortkommet.

Tilmeldingsblanketten sendes/mailes til sekretariatet, 
som forestår registreringenaf tilmeldte medlemmer.

Du kan ligeledes bestille yderligere materiale hos 
sekretariatet.

GENVEJ TIL SUNDHED.NU

SKYD GENVEJ

TIL SUNDHED
w w w. g e n v e j t i l s u n d h e d . n u
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          Fra kinesiolog til  kinesiolog

E l s k  d i n  l e v e r  o g  l e v  l æ n g e r e

Af  Lars Ørrild

  Jeg vil gerne her i Muskeltrykket dele mine 
erfaringer og overvejelser omkring leverskylning.
I vinters læste jeg Andreas Moritz’s bog ”Elsk din 
lever og lev længere”. Yderst interessant læsning 
og rigtigt mange gode pointer og grunde til at tage 
sig godt af sin lever og skylle eventuelle galdesten 
ud, så galden igen kan flyde frit fra leveren i den 
rette konsistens.

  Da jeg havde læst bogen grundigt og selv skulle 
i gang med leverskylningen, så var jeg dog også 
noget spændt på det hele og også lidt skeptisk i 
forhold til, at det skulle være nødvendigt med så 
mange leverskylninger som han skriver – nogle 
gange op til 10-1� skylninger. Det synes jeg lyder 
af alt for meget – også i lyset af at man samtidigt 
med at skylle galdesten ud også dræner leveren for 
næringsstoffer. Så før jeg overhovedet gik i gang 
testede jeg, at jeg skulle gennem 4 skylninger i 
henhold til Andreas Moritz’s fremgangsmåde. 

  Jeg granskede derefter Frede Damgaards opskrift 
på udrensning af galdesten, hvor han foreslår, at 
indtage Resium i �-3 måneder før selve leverskyl-
ningen. Resium består af 10 forskellige urter, som 
sammen nedbryder størstedelen af det, som galde- 
og nyresten består af. Jeg besluttede at indtage 
Resium (� x �5 ml. pr. dag) og fulgte løbende ved 
testning afviklingen af mængden af galdesten, som 
jeg havde i leveren. Jeg indtog Resium i 40 dage i 
alt og kunne den sidste uge, jeg indtog det ikke 
spore, at mængden af galdestene reduceredes 
yderligere. Men efter de 40 dage var mængden 
også nedbragt med 75%. Herefter kunne jeg teste, 
at jeg nu kun behøvede at foretage 1 leverskylning.

  I slutningen af marts �013 påbegyndte jeg så 
leverskylningen nøjagtigt i henhold til Andre Moritz 
opskrift. Dog foretog jeg endnu en tilføjelse til 
proceduren. Jeg undrede mig nemlig over, at der 
intet i bogen står om, hvordan man aktivt hjælper 
de giftstoffer, som frigives ved leverskylningen ud 
af kroppen (udover tarmskylning før og efter) og 
således forhindrer recirkulering. 

  Derfor indtog jeg noget tid før og også efter aktivt 
kul (Nøddeskals) samt Chlorella. Disse binder 
begge tungmetaller og andre giftstoffer og sikrer 
transport ud af kroppen. Samtidigt indtog jeg i 3 
dage efter selve leverskylningen Guarmin, som 
binder noget af den overskydende galde som 
frigives og således forhindrer recirkulering af denne.

  Leverskylningen forløb efter bogen – dog sov jeg 
ikke meget på selve natten for skylningen p.g.a. 
kvalme, som Andreas Moritz også skriver, kan 
forekomme. Jeg fulgte såvel kur som kostråd 
meget nøje, og det er jeg overbevist om også er 
vigtigt for et godt resultat. Der kom som sådan ikke 
større galdesten ud, men en masse grums og små 
korn, som jeg tolkede som rester af sten, som i 
forvejen var nedbrudt så meget som muligt af 
Resium kuren.

  Efter skylningen kunne jeg teste at min lever nu 
var helt fri for galdesten, men samtidigt også havde 
tabt �0% af sine næringsdepoter. Det sidste gør, at 
jeg er meget overbevist om vigtigheden af dels at 
tage Resium som en del af kuren for at undgå for 
mange skylninger og dels at følge den kinesiske 
filosofi om kun at foretage udrensninger i foråret. 
I den Gule Kejsers Klassiker står der ”De fire 
årstider og yin og yang er grundlæggende for alt. 
Derfor styrker det vise menneske yang i foråret og 
om sommeren, og det nærer yin i efteråret og om 
vinteren for på denne måde at styrke de grundlæg-
gende forhold” (s. 18). Leveren er træelementet, 
som er yang og foråret. Derfor renses leveren 
bedst om foråret, mens det om efteråret og vinteren 
er vigtigt at holde på energien og ressourcerne. 
Videre står der ”At leve imod rodnettet betyder, at 
man afskærer sig selv fra livets kilde og ødelægger 
sin essens”. Med dette in mente vil jeg ikke anbefale 
nogen at foretage disse mange skylninger hurtigt 
efter hinanden og ukritisk i forhold til årstiden.

Efter skylningen testede jeg at min lever skulle 
bruge 6 måneder på at genopbygge sig. Nu er jeg 
så i gang med at styrke genopbygningen med de 
foreskrevne leverurter, som jeg indtager i �4 dage 
(Mælkebøtterod, Lakridsrod, Agermåne, Berberis-
bark, Egebark og Marietidsel). 
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Fra kinesiolog til  kinesiolog

Kulsukkerrod har jeg set bort fra, da den ikke 
anbefales i Danmark til indvortes brug p.g.a. 
bivirkninger. Mexicansk yamsrod og Bearsfoot har 
jeg desværre ikke kunnet få fat i. Derefter vil jeg 
foretage nyrerensningen med de foreskrevne urter 
fra bogen (igen undtagen Kulsukkerrod). Dem har 
jeg alle kunnet få fat i undtagen Havehortensia rod. 
Det skal også tilføjes, at jeg før leverskylningen tog 
en kur bare med Gyldenriste for at styrke nyrerne, 
så de bedre ville kunne håndtere det der blev 
frigivet under leverskylningen.

  To andre forhold, som Andreas Moritz ikke 
berører, er parasitter og tarmflora. Hvis det kan 
konstateres at der er levende eller indkapslede 
parasitter i leveren er det en god idé at komme af 
med dem før en leverskylning, da de jo ellers 
frigives og kan forstyrre fordøjelsessystemet og 
hele resten af kroppen. Parasitkuren tager 3 mdr. 
og �0 dage. Hvis man lider af ”leaky gut” p.g.a. 
dårlig tarmflora er det selvsagt en god idé at 
forbedre tarmfloraen og dermed tarmslimhindens 
tilstand før en leverskylning, da alt for store mæng-
der uønskede stoffer fra leveren ellers vil blive 
genoptaget på deres vej ud gennem fordøjelseska-
nalen. Dette gøres med indtagelse af probiotika i 
op til 3-5 mdr. alt efter tarmens tilstand. Her er 
Probiotic 10 I.L.D. fra NDS et godt bud – men ellers 
test. Efter de foreskrevne tarmskylninger lige før og 
efter leverskylningen er det under alle omstændig-
heder en god idé at gensupplere tarmfloraen med 
probiotika.

  Kure med nyre- og leverurter samt parasitkur kan 
ses på min hjemmeside www.optimallivsenergi.dk 
under ”klinikken”.

  Hvis der er nogen, som ved hvor man kan skaffe 
Mexicansk yamsrod, Bearsfoot og Havehortensia 
rod, så er jeg interesseret i oplysningerne.

  Som en sidste ekstra tilføjelse til kuren har jeg fået 
bindevævsmassage med kopper både før og efter 
leverskylningen for ikke bare at efterlade ophobnin-
ger af giftstoffer i kroppen andre steder.

  Så nu er den indre forårsrengøring snart overstået 
– nu mangler jeg bare min lejlighed. Den opgave 
har jeg nu fået frisk energi på.

  Jeg ønsker alle en god sommer og håber mine 
erfaringer og overvejelser kan bruges, hvis nogle af 
jer påtænker at gå i gang med leverskylning eller i 
forhold til vejledning af klienter.

Mange kærlige forårshilsner

Lars Ørrild

Også i år deltager Lokalafdeling Sjælland på

Sund Livsstil Messen  

en �7. til �9. september �013 

i Øsknehallen i Købehavn

Nærmere information udsendes via groupcare
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Matthew Thie kommer til Danmark for 
at undervise i  TFH Training, hvilket 
giver dig mulighed for at uddanne dig 
til TFH-instruktør eller blot lære 
endnu mere om TFH / 
Kropsafbalancering til eget brug. 

HVOR: POLARIS CENTRET, Kyndeløse Strandvej 22, 4070 Kirke 
Hyllinge. 
 
HVORNÅR: 23.-29. April 2014 
 
PRIS: ca. 9.500 kr. – vi regner på prisen endnu. 
 
TILMELDINGSFRIST: 25. JANUAR 2014 
 
DELTAGERFORUDSÆTNINGER: TFH/ Kropsafbalancering 1-4 
hos godkendt instruktør i Danske Kinesiologer eller 
Kinesiologiforeningen TFH.  Desuden skal alle forinden have taget 
TFH 5 / Den internationale prøve + gennemført Studiehåndbog 
med alle skriftlige opgaver. 
 
ARRANGØRER: Instruktørkredsen i DANSKE KINESIOLOGER & 
KINESIOLOGIFORENINGEN TOUCH FOR HEALTH 
 
KONTAKT: Birgit Nielsen – birgit@kinese.dk / 23433662 
Anne Hiitola-Pedersen – annehiitola@gmail.com / 23666157 
 
Kurset bliver et internat-kursus.  
 
TFH 5 afholdes d.1.-2.februar og 5.-6.april 2014. Pris 1950 kr. 
inkl. frokost, registrering og certifikat.  
Kurset indeholder repetition af stoffet fra TFH 1-4 samt en 
praktisk og skriftlig prøve, hvor 75% af svarene skal være rigtige. 
Det er tilladt at have bøger og andet materiale med til prøverne. 
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NYT fra IASK (International Association of Specialized Kinesiologists)

Den 5. maj var det �6 år siden IASK blev grundlagt 
som en forening for alle kinesiologer uanset hvilken 
kinesiologigren, man var uddannet i og anvendte. 
En organisation bygget på samarbejde mellem 
mennesker. En organisation hvis grundtanke var 
Videndeling.

Denne deling af viden, som kan komme alle til 
gode, er fortsat grundtanken og den danner også 
basis for konferencen 

1. – 4. maj 2014
på

Schæffergaarden i Gentofte

Jeg er sikker på, at der er flere af jer, som kunne 
have lyst til at dele jeres viden med andre fra 
forskellige lande. Muligheden er der!  Du skal bare 
skrive til mig og anmode om at få 10 – 15 minutter 
på scenen, hvor du kan fremlægge ”Min bedste 
idé”. Hvis du har mere lyst til at fremstille en 
”plakat”, hvor du beskriver dit arbejde, dine landvin-
dinger, så er det også en mulighed. Det gøres ofte 
på såvel nationale, som internationale konferencer, 
og det vil give dig mulighed for, at din viden og 
indsigt kan blive spredt både indenfor og udenfor 
Danmarks grænser. Hvis du skriver eller ringer til 
mig, så kan jeg give dig nogle retningslinjer, som 
er lette at følge. En fin chance, ikke?

Som før sagt, 

så kommer verden til os, når en sådan 
konference bliver holdt i Danmark, og det 

gør de berømte foredragsholdere også.

Du vil komme til at møde
• Adam Lehman, USA (foredrag plus workshop)
• Clovis Horta de Correa, Brasilien
• Grethe Fremming, Danmark
• Harald Blomberg, Sverige (foredrag plus workshop) 
• Kathie Guhl, USA (foredrag plus workshop)
• Mac Pompeius Wolontis, Sverige
• Marco Rado, Italien
• Matthew Thie, USA
• Natalie Davenport, England
• Sylvia Marina, Frankrig
 

Og de vil alle lade deres emne indgå i konferen-
cens tema

Increasing Awareness in a Changing World
(Forøget bevidsthed I en verden under forandring)

De kommer for egen regning, betaler selv rejse, 
ophold samt konferencegebyr. Det vil være flot at 
se Danske Kinesiologer rigt repræsenteret på 
tilhørerpladserne og – meget gerne – på scenen 
med ”Min Bedste Idé” eller med en ”poster”/plakat.

DE kommer for at dele deres viden med OS. 
Lad OS også vise dem, hvad VI kan.

Tilmeldingsblanketter kommer på IASKs hjemme-
side i løbet af juni måned, og jeg står til rådighed 
med yderligere information samt med besvarelse 
af eventuelle spørgsmål.

Vi høres ved – og ses!

Konferencehilsener

Annemarie Goldschmidt
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                                      NYT fra Kinesiologi - Akademiet

Efter SKATs nye regler skal skolerne fremover 
afslutte enkelte eller sammenhængende kurser 
med eksamen, hvis vi vil sikre vores studerende, 
der sammensætter deres uddannelse af kurser fra 
forskellige skoler og kursusudbydere. Det kan du 
læse mere om andet sted i bladet. 

En af vores målsætninger i Kinesiologi-Akademiet 
er, at vi står for villighed til forandring og udad-
vendthed. Der skal være plads til at flytte sig 
derhen i sit uddannelsesforløb, hvor man bliver 
tiltrukket af spændende kurser og forløb, så vi 
synes, vi giver vores studerende nogle rigtig gode 
og frie muligheder ved at afslutte forløb og kurser 
med eksamen, også selvom de måske som tingene 
ser ud for dem lige nu, tror de gerne vil tage hele 
uddannelsen hos os. I februar afsluttede Birgit et 
forløb i Kropsafbalancering/Touch for Health i 
Aarhus med 9 kursister, og den 1�. marts holdt vi 
eksamen for denne gruppe. Det var første gang vi 
holdt eksamen i Kropsafbalancering/Touch for 
Health. 

Det var en stor dag. Kursisterne havde glædet sig 
og var lige præcis så tændte og spændte, som 
hører sig til, så stemningen var rigtig god. De fleste 
medbragte en eksamensklient, som de arbejdede 
med. Og ellers havde vi i øvrigt sørget for, at der 
var en klient til alle. Efter eksamensseancen 
afsluttede vi med et lille festmåltid til markering af, 
at vi nu går forskellige veje. Nogen dukker op til 
flere af vores kurser, andre gør noget andet. Og 
som flere udtalte: Der sker noget særligt, når man 
forbereder sig til eksamen, man får samling på det 
hele på en helt anden måde”. Det var en god 
oplevelse. Der er også holdt eksamen i Kropsafba-
lancering på Fyn og på Sjælland og i andre kursus-
forløb og kurser i alle tre afdelinger.

I Aarhus har vi fået nyt fast lejemål i lokalerne 
hos Dansk Akademi for Kropsterapi, Elkjærvej 36, 
8�30 Åbyhøj. Rummelige, lyse og dejlige lokaler 
med rigtig god energi. Kursusforløb i Kommunika-
tion med den intelligente krop starter i september 
og Kropsafbalancering /Touch for Health forløb 
starter i november. Denne gang over �x4 dage med 
de sædvanlige øvetime og afsluttende eksamen.

Adressen for nedenstående to workshops, som vi 
i Aarhus er arrangører af, bekendtgøres senere:

I syngeskålenes univers med Jane Winther 
den 1�. september kl. 19.00-�1.30. 

Hemisync workshop, certificeret af Monroe-
Instituttet. Den 19.-�0. oktober arrangerer vi en 
workshop med Anja Lysholm, Hemisync instruktør. 
Man kan læse mere om workshoppen på www.
kinesiologi-akademiet.dk og www.efterlivet.dk 

Kinesiologi-Akademiet Sjælland har også fundet 
fast lokale. Det er på Roskildevej 46, 
�000 Frederiksberg.

Huset ligger lige ud til Roskildevej lige ved Zoologisk 
Have. Lyder umiddelbart til et sted med meget larm 
og støj – men nej, der er stille og fredfyldt og med 
høj energi. Det er dejligt, at have fundet et fast sted 
til kurserne i kinesiologi samt andre kurser.

Lige nu kører kurset Kommunikation med den 
intelligente krop modul B og i juni modul C.  

Vi bestræber os på som undervisere alle fire at 
være til stede til et par kurser om året. I år bliver 
det, ud over til enhedsterapiforløbet på Fyn, på 
Meridiankursus den 9.-10. november på Sjælland. 

Da det skønne sted hvor vi holdt kursus og retreat 
i Rousselion, Provence i september �01� er sat til 
salg, har vi desværre været nødt til at aflyse turen 
derned i år. Vi forventer at finde et lige så fantastisk 
sted og tage af sted i �014. 

Vi ønsker alle en dejlig sommer

Birgit Nielsen, Birgitte Rasmussen, 

Mette Pedersen og Kisser Bjerregård.
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                                      NYT fra Kinesiologiskolen i Vejle

Anmeldelse af Dagmar Steffans kurser i Reset
af  Edel Hovgaard

Sammen med Inge Lise Kahr fra Silkeborg havde 
jeg inviteret Dagmar Steffan fra München til at 
afholde kursus i RESET 1 og � på Kinesiologiskolen 
i Vejle den 11. maj. 

Det var en stor oplevelse at møde Dagmar, som 
har fået sin uddannelse direkte fra Philip Rafferty, 
der har udviklet kurserne, og Dagmar har arbejdet 
med RESET i mange år. 

Mens man på Reset I lærer en generel afbalance-
ring af kæbeområdet, lærer man på Reset II at 
bruge præcise teknikker til at afbalancere blandt 
andet for piskesmæld, bihuler, skuldre, knæ, 
sklerose, tænder skæren, migræne og elektro 
smog.

Dagmars undervisning er struktureret, pædagogisk 
og meget grundig. Dagmar underviste i teori,  
instruerede i teknikkerne og sørgede omhyggeligt 
for, at alle brugte de rette teknikker og vinkler 
under øvelsesrunderne.

Dagmar har en baggrund som pædagog og 
Montessori lærer, og I årevis har Dagmar brugt 
sine mandage på en Montessori skole, hvor hun 
arbejder med de børn, der har indlæringsproble-
mer. Ugens øvrige dage er hun travlt beskæftiget i 
sin praksis og med kurser i sin klinik. Dagmar 
bruger udover almindelig kinesiologi primært 
RESET og Primitive Reflekser i sit arbejde med 
børn med motoriske problemer eller indlærings-
vanskeligheder. 

Invitation til nyt kursus med Dagmar

Kunne du tænke dig at arbejde med primitive 
reflekser – sprællemænd og drømme petere?

Rester af primitive reflekser kan have en grave-
rende effekt på vores indlæringsevne og sociale 
adfærd. Almindelige følgevirkninger er problemer 
med regning og retskrivning, men også ængste-
lighed, uro, højdeskræk, køresyge, problemer 
med at holde på skriveredskaber, fin - og grov 
motorik, syns - og høreopfattelse og meget mere.

På kurset lærer vi, hvordan vi kan identificere de 
forskellige reflekser og afbalancere dem ved 
hjælp af blandt andet kinesiologi. Forudsætninger 
for deltagelse er KA 1-4.

Tidspunkt: 11. - 13. oktober �013

Fredag fra kl. 16 – �1,  Lørdag fra kl. 9-18, 
Søndag fra kl. 9-14

Max. Deltager antal : �4

Nærmere oplysning hos Edel Hovgaard, 

kinesiologiskolen@vindinggaard.dk
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H J Æ L P  S E K R E TA R I AT E T

Det vil være en stor hjælp for sekretariatet, 
hvis du er opmærksom på, at dine data altid er 
opdaterede.

HUSK derfor at:
-  meddele flytning
-  give besked om ny e-mailadresse
-  give besked, hvis der skal ændres i din 
   beskrivelse på behandlerlisten på hjemmesiden
-  meddele, hvis du ønsker at komme med i 
   groupcare

Det er ligeledes også vigtigt, at din uddannelse er 
ajourført hos sekretariatet.

Husk derfor, hvis ikke skolen indsender besked til 
sekretariatet, selv at indsende kopi af kursusbevis 
eller kursuspas.

På forhånd tak for hjælpen.

Jan Jensen
sekretær

Tast din kassekladde ind via nettet 
- og lad os, dit revisionsfirma, om 
resten. Vi laver dine kvartalsregnskaber 
og dit årsregnskab som en “pakke” til en 
fordelagtig medlemspris på 410 kr. + moms 
om måneden.

Start gerne her og nu - med regnskabet fra den 1. januar 
2010. Der er ingen startomkostninger - og det koster intet at 
skifte revisor.

Ring til revisor Bjarne Nybo og få en uforpligtende snak om 
dit regnskab, eller send en e-mail, så kontakter jeg dig.

www.rabrevision.dk

-	 unikt regnskabskoncept
til behandlere

LøNSum

SKAT
CVR

momS

?

www.rabrevision.dk  udsigten 17  uggelhuse  8960 Randers Sø
e-mail: bn@rabrevision.dk  telefon 8649 6595 eller 4046 1380

Jeg er blevet elevrepræsentant i foreningen – 
hvilket jeg takker meget for.

Jeg er lærer og har først fået kendskab til kinesio-
logien for 1½ år siden gennem Kisser Bjerregaard. 
Det fik mig til at tage kurset KIK samt at arbejde 
med hjernegymnastikken ud fra en musisk vinkel.

Dette arbejde resulterede i en bog: 
”Sang og musik til hjernegymnastik”, som jeg 
bruger hver dag i min undervisning. Ellers arbejder 
jeg som lærer, har forskellige pædagogiske og 
akademiske grader, skriver artikler om musik, 
æstetiske læreprocesser og områder indenfor det 
pædagogiske. 

Jeg har sidste år etableret forlaget ”Forlaget 
Moelle”, hvorigennem jeg udgiver bøger til hhv. 
musik, TFT, mentaltræning for børn m.m. m.

Jeg synes, det er fantastisk, 
at andre kolleger indenfor 
kinesiologien kan arbejde 
relevant på vores skoler, 
og håber dette arbejde 
med tiden må blive mig 
til del også. 

Lone Mølle

Ny elevrepræsentant i Instruktørkredsen
Det er bedre ikke at nå det man skal,

end ikke at skulle noget.
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       NYT fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®                                                                      

Vi har haft et fint forår, som nu er ved at gå over i 
sommer, hvilket vi vel alle glæder os til.

Kurser

Kathie Guhls kursusrække om ”Hjernen, vor største 
ressource” er startet med et nyt forløb, idet såvel 
”Hjernen 1. del” og ”Hjernen, �.del” har fundet sted. 
Endnu en gang er tilfredse kursister / studerende 
gået hjem med et stort udbytte. Dels til sig selv, 
dels til arbejdet med klienterne. Vi fortsætter med 
endnu et “Hjernen, 1. del” til september �013, 
hvorefter HELE Kathies kursusrække vil tage plads 
fra efteråret indtil sommeren �014.
Alle, som følger den og som afslutter med ”Dysleksi-
kurset”, vil have alle de værktøjer, som skal til for at 
hjælpe børn (og voksne) med at klare den interna-
tionalt gældende WISC-test. En mor fortalte 
forleden, at hendes søn på 11 år, havde forbedret 
sine resultater med WISC testen i så høj en grad, 
at skolepsykologen gjorde ”store øjne”, for det var 
helt usædvanligt. Dejlig oplevelse for drengen og 
til glæde for såvel ham, som hans mor.

Det var udbytterigt at have Wayne Topping på 
besøg med sit kursus ”Fastlåste Følelser” den 1�. 
februar, og det var dejligt at tilrettelægge og 
gennemføre kurset i samarbejde med Edel Hovga-
ard. Også dette kursus var til glæde for mange.

I april og maj har jeg undervist i Blueprint 1 og 
Blueprint � her på Dansk Pædagogisk Kinesiologi-
skole. En kursist meldte netop tilbage med disse 
ord:

“Mange tak for et kursus, som jeg oplever som 
helt gennemgribende. Det er virkelig et kursus-
afbalanceringsforløb, som påvirker mig meget 
positivt. Jeg er meget taknemmelig”.

Samarbejdet med Nordlys centret i Silkeborg 
fortsætter til glæde for begge parter – og for 
kursisterne. To nye KA 1 og � forløb samt to KA 3 
og 4 er annonceret på Nordlys´ hjemmeside.

Og så noget dejligt nyt!

I begyndelsen af april modtog jeg fra Andreas 
Niklas i Tyskland et digert værk med titlen 
”Kinesiologie”. 
Jeg mødte Andreas for omkring 11 år siden, 
hvor han var med på et par kurser, jeg afholdt i 
München. Han fortalte, at han havde planer om 
at skrive Kinesiologiens ”historie” og at han i den 
forbindelse ville interviewe mig om mit arbejde 
med ”Pædagogisk Kinesiologi”. Som sagt, så gjort, 
og nu står Pædagogisk Kinesiologi og jeg nævnt 
og beskrevet i rækken af kinesiologiretninger fra 
mange forskellige lande. 

Dejligt for mig, for skolen og for Danmark, at vi ”er 
med”.  Bogen er - for de fleste desværre – på tysk, 
men jeg vil gøre, hvad jeg kan for at finde en 
forlægger, som tør hoppe ud i en engelsk oversæt-
telse og udgivelse. 

Er der nogen af jer, som kan hjælpe? 

Allerbedst vil det selvfølgelig være med en dansk 
oversættelse og udgivelse.  

Jeg vil være meget glad for at høre fra jer.

Hav en god sommer.

Annemarie Goldschmidt
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Lidt information om medlemstallet i 
Danske Kinesiologer:

Fordelt efter medlemsgrupper ser tallene således ud:

Gruppe 1         �3 medlemmer
Gruppe �         8� medlemmer
Gruppe 3         3� medlemmer
Gruppe 4         64 medlemmer
Gruppe 5         �9 medlemmer

Fordelt geografisk er medlemstallet fordelt således:

Sjælland                     88 medlemmer
Fyn                             37 medlemmer
Nordjylland                 �4 medlemmer
Midt- og Sydjylland     78 medlemmer
Udland                          3 medlemmer

RAB-registrerede       77 medlemmer
Genvej til sundhed      34 medlemmer

Velkommen til: 

Navn       
                   
Laila G. Olesen
Dea G. Christensen

                                        

By

Vorbasse
Egå

Gruppe:

�
�

Det er dejligt at kunne sige goddag til nye 
medlemmer - vi har plads til mange flere.

Prøv at snakke med dine medstuderende om 
fordelene ved medlemskab af Danske Kinesiologer

Oversigt over medlemstal

Så er vi igen klar til at bringe lidt statistik over
trafikken på vor hjemmeside.

Kurverne herover viser udviklingen i antal besøg og
i antal sidevisninger, som begge har vist positiv 
udvikling siden december måned �01�.

Læg især mærke til stigningen i marts måned, hvor 
vi havde en annonce i bladet Helse.

Af de besøgende på hjemmesiden kommer
61 % fra søgemaskiner (f.eks Google)

10 % kommer via henvisninger fra andre 
         hjemmesider, f.eks. din!

De sidste �9 % er direkte trafik - d.v.s. besøgende 
som taster www.kinesiologi.dk
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  NYT FRA 
     Lokalafdeling Sjælland

Kontaktperson Inge Harris

Arrangementer i Sjællandsafdelingen �013 – sæt kryds i kalenderen!

Juni:            Onsdag 1�. juni: Pinsefrokost hos Inge Harris
Juli:             Ferietid
August:       �8. august kl. 17. Kajaktur på Christianshavn v/Jan Bertelsen
September: Sund Livsstilsmesse �7-�9. september i Øsknehallen
Oktober:      9. oktober kl. 17. De 5 kærlighedssprog. Er sjælen i hjertechakret?
                    Kinesiologi/TFT v/Tove Solveig
November:   13. november. Reaktive muskler/kinesiologi v/Søren Lund
December:  5. december. Julefrokost hos Ulla Thor-Jensen, Skovshoved
Januar:       14. januar: Champagnespa hos Ulla

Husk også sæt X i kalenderen til IASK Konference 1-4. maj �014 på Schæffergården!

Afholdte arrangementer i 2013:

Onsdag 10. april afholdt Omaya Axø en workshop, 
hvor hun fortalte om dominansprofiler. 
En interesseret gruppe af lærere og kinesiologer 
var mødt op for at blive klogere på dette spændende 
emne, både i forhold til hvordan man kan bruge det 
på andre, men også i forhold til sig selv.
 
Vi blev klogere i løbet af aftenen på vores egen 
dominansprofil, vores dominerende øje, øre, hånd 
(taleevne), og ikke mindst vores dominerende 
hjernehalvdel. F.eks. en let måde at teste domine-
rende hjernehalvdel: Tænk på noget der stresser 
dig - begge arme testes - den arm der holder 
angiver den hjernehalvdel der er dominant (f.eks. 
stærk højre testarm svarer til dominant venstre 
hjernehalvdel). 
 
Som Omaya selv siger:” Dominansprofiler er det 
redskab, der hurtigst giver mig overblik over, 
hvordan et barn/en ung/en klient optimalt indlærer 
og samtidig forklarer, hvordan de reagerer på 
stress. Jeg kan møde dem med et kendskab, der 
faktisk omgående skaber tillid”.

Det var en inspirerende og lærerig aften, hvor vi på 
en sjov og lettilgængelig måde fik mere indblik i 
dominansprofiler samt et brugbart redskab i 
Omayas udleverede ”hand-out”. 

Du kan læse mere om dominansprofiler i Carla 
Hannafords bog: ”Den Dominante Faktor”. 

Inge Harris
 



Muskeltrykket nr. 130�0

 NYT FRA 
   Lokalafdeling Nordjylland     

Formand Helle Lyngholm

 NYT FRA 
   Lokalafdeling Fyn

Formand Sonja Thrane

Intet nyt herfra denne gang.

Intet nyt herfra denne gang.
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 NYT FRA 
  Lokalafd. Midt- og Sydjylland

       formand Tove Solveig Nielsen

Hermed lidt om efterårets program: 

Selvom der er god tid til vil vi gerne allerede nu 
invitere til foredrag og workshops – sæt bare kryds!

Lørdag d. 2. november kommer 
Marianne Kirkskov og holder en workshop i Vejle,  

”Fra Himlens regnbue til kroppens DNA”, 
der vil være et begrænset deltager antal, så her 
kommer til at gælde først til mølle princippet. 

Mandag d. 4. november holder Marianne et 
foredrag, ligeledes i Vejle: 

Om at være spirituelt arbejdende læge og 
menneske og turde ”ikke ville nøjes”.

Fra himlens regnbue til kroppens DNA…

En høj-frekvent workshop om at bruge egen 
spiritualitet endnu mere direkte – så du kan 
klargøre kroppen til at rumme sjælens fulde 
spektrum…

Denne intensive workshop tager udgangspunkt i 
dét sted i hjertet hvorfra vi kan ære os selv fuldt 
som mennesker og som behandlere. Det vi er – 
og det vi kan! Vi dykker ned i konsekvenserne  af 
de nye �01� energier på sind, krop og sjæl. Du får 
mulighed for at undersøge og opdage dine egne 
muligheder for at inddrage de nye energier i 
arbejdet med dig selv og evt. klienter - uanset 
hvordan du arbejder lige nu. 

Der garanteres HØJ KÆRLIGHEDS ENERGI, 
Universel støtte til alle, og healing/klargøring 
kan ABSOLUT forekomme undervejs! Der 
tilsigtes at alle kan modtage de ”spontane 
spirituelle opgraderinger” som de er parat til i 
løbet af dagen. Universel Orden sørger for at 
alle modtager det, de hver især har brug for.

Følgende emner bliver berørt – der kan forekomme 
ændringer afhængig af dagens energi og deltagere!

♦ DEN NY FORSTÅELSESRAMME: 
    Kvantemekanik og det multi-dimensionelle – 
    så det er til at forstå…

♦ KLARGØRING: 
    Sammenhængen mellem alle de nye spirituelle 
    energier – og den fysiske krop. Nye energisyste
    mer og strukturer. Den ny tid (�01�) og udfordrin
    gerne for kroppen – hvilke ubalancer ser vi nu? 
    Hvordan klargør vi kroppen til at kunne rumme 
    de ny energier? DNA, celler, organer, krops-
    systemer sat ind i sammenhængen.

♦ OPGRADERINGER: 
    Multi-dimensionel nedfældning af de spirituelle 
    opgraderinger i den fysiske krop. Feminin energi
    & Regnbueenergier – den ny tids vidundermidler.

”Al heling går igennem Kærlighedens Port – 
men vejene dertil er mange…”
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I de ni englekors tjeneste
Forestillingen om bevingede væsner, der tjener 
Himlen, har fulgt mennesket i umindelige tider. 

Engle er, for mange personer, blevet et symbol på 
dyb åndeligt nærvær og mystik. Vi hører dem oftest 
nævnt i hellige skrifter, hvor de præsenteres som 
budbringere af det højere guddommelige. 

Engle er afbilledet mangfoldigt over hele verden. 

I kunsthistorien kan vi finde mange eksempler på 
kunstnere, der har ladet sig inspirere af disse 
himmelske, lysende væsner, og i nyere tid kan vi 
også opleve, at englene finder sin spændende vej 
gennem bøgernes, musikkens og filmens verden. 
Men hvad ved vi om dem, og hvad er en engel 
egentlig? Vi vil i løbet af dette foredrag undersøge 
englenes univers. Hvad er de ni englekor, de tre 
triader og hvordan sammenspiller de med hinan-
den? Hvordan kommer engle til udtryk i vores 
hverdag? Kan vi opleve nærværelsen af en engel 
gennem vore følelser og tanker, og skjuler der sig 
et mysterium i det, at nogen personer ligefrem 
oplever en engel i sin fysiske form? 

Spørgsmålene er mange, og forhåbentlig efter endt 
foredrag er vi alle blevet en smule mere inspireret 
af disse hellige, tjenende engle. 

På vegne af Lokalafdelingen Syd- og Midtjylland.
Lene Pia Rehardt

Senere i november, den 27. kommer 
Kim Pedersen og holder et vidunderligt foredrag 

om Englehierarkierne. Dem der kender Kim, vil 

vide at han er utrolig inspirerende og morsom og 

forstår om nogen virkelig at tryllebinde et publikum. 

Så kom og hør foredraget:

På ferie med Tarm i Form og Multidophilus fra 
Solaray til den naturlige løsning

Hører du til de heldige, der skal til sydens sol for at tage 
hul på den tidlige sommers sol og varme, så kunne det 
være en idé at pakke en bøtte Tarm i Form og en 
Multidophilus ned i kufferten sammen med badetøjet og 
solcremen, hvis du udover den gyldne glød også ønsker 
at støtte en naturlig løsning til glæde for dit daglige 
velvære.

Tarm i Form indeholder 9 forskellige 
urter samt magnesium, der bidrager 
til en normal muskelfunktion – 
også i tarmen. Urterne består af grå 
valnød, figen, sveske, aloe vera, ingefær, 
irsk mos, pebermynte, purshianabark og 
burrerod.  En velfungerende tarmfunktion 
er basis for et godt velvære. I varmen er det også vigtigt 
at huske rigeligt med vand.  Tag � kapsler ved sengetid. 
Tarm i Form kan med fordel kombineres med:

Multidophilus, der bidrager med ekstra tarmflorabakte-
rier. 

Multidophilus kapsler indeholder hver mindst 3 milliar-
der tarmflorabakterier: Lactobacillus acidophilus, 
Bifidobacterium bifidum, og  Lactobacillus bulgaricus.

Et mælkefrit produkt
Multidophilus er mælkefrit og frysetørret, 
så hvis du ønsker at undgå mælkepro-
dukter, så er Multidophilus et godt 
mælkefrit supplement til din tarms 
bakterieflora. 
Ellers er andre gode kilder til mælkesyrer 
surmælksprodukter som A38 og Cultura. 
Tag 1-� kapsler dagligt, gerne om morgenen på fastende 
mave eller/og om aftenen inden sengetid.

Udover ovennævnte forslag så er ferien en oplagt 
mulighed for at være god ved sig selv og sin fordøjelse 
ved følgende råd:

1. Nyd feriefreden mens du spiser
�. Tyg maden grundigt og længe
3. Drik citron i vand til maden og meget vand udenfor
    måltiderne
4. Spis en fiberrig kiwi inden maden
5. Bevæg dig – løb, gå, cykl eller svøm

Så skulle bunden være lagt til en god ferie i udlandet.

Tarm i Form og Multidophilus købes i helsekostbutikker 
eller i Matas.
Tarm i Form   1�9,00 kr. for 100 kapsler
Multidophilus 179,95 kr. for 100 kapsler
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UDDANNELSE

KINESIOLOGI - AKADEMIET ®   

Dit centrum for spirituel udvikling og energimedicin.
energi-diagnose via kinesiologi 

På Kinesiologi – Akademiet kan du 
• finde spændende kurser, der kan tælle i din valgfrie del af uddannelsen til Kinesiolog RAB og videre til DK-

Kinesiolog®  
• supplere en uddannelse indenfor andre alternative behandlingsformer  
• hvis du er Kinesiolog RAB, opdatere din RAB registrering 
• tage enkelte kurser som led i din personlige udvikling 
• tage hele kinesiologidelen først til Kinesiolog RAB og videre til DK-Kinesiolog® som afsluttes med speciale, 

skriftlig og mundtlig eksamen. Du vil få vejledning i, hvor du kan tage den del af uddannelsen, som du skal 
tage andre steder.  

Kurser i 2013  

         Århus - Odense - Sjælland 

KA (Kropsafbalancering)1-4/ Touch for Health 1-4 
        Kommunikation med den intelligente krop. (KIK) Modul A-B-C-D 

Tankeenergier - Livsstrategier 
Det Multidimensionale Menneske 
Magnetisme, Polaritet og Enhed 

Farvefrekvenser, lyd og lys - Farvedufte 
Shamakinese/ Shamanistisk Kinesiologi 

Lyskursus 
Shamanistisk grundkursus 

Kostkursus 
NYT – Meridiankursus  

Workshop i Hemisync© med Anja Lysholm 
Syngeskålenes forunderlige univers med Jane Winther

Se kursusbeskrivelser, priser og tidspunkter for afholdelse af aktuelle kurser på 

www.kinesiologi-akademiet.dk  

Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev 

Mette Pedersen, 36 35 12 05, Birgitte Rasmussen, 46 18 68 38, Sjælland.                                    

Birgit Nielsen, 62 62 30 62, Odense.  Kisser Bjerregård, 30 31 80 43, Århus. 
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AKTIVITETSKALENDER 
Edel Hovgaard, (e) 
Skøn Valborgs Vej 47, 7100 Vejle,  
Tlf. 7583 2638 
kinesiologiskolen@vindinggaard.dk 

KINESIOLOGISKOLEN 
I VEJLE 

www.kinesiologiskole-vejle.dk 
www.jamur.dk 

KURSUSPLAN  2013 
Jarle Tamsen (j),  
Haugesundvej 6, 9800 Hjørring,  
Tlf. 2095 4699  og  8243 2554 
E-mail: jarlegm@gmail.com 

 
OBLIGATORISKE KURSER UNDER KINESIOLOGIUDDANNELSEN 

KURSUS DATO  KURSUS DATO 
Basis 1 (e) 2-3 feb  13 

31 aug – 1 sep  13 
Stressfrigørelse/Stress 1 (e) 16-18 aug  13 

Basis 2 (e) 
 

2-3 mar  13 
28-29 sep  13 

Personlighedsmønstre/ 
Stress 2 (j) 

23-24 feb 13 

Basis 3 (e) 
 

6-7 apr  13 
2-3 nov  13 

Homøopati 1 (j) 17-18 nov 12 

Homøopati 2 (j) 8-9 dec  12 

Basis 4 (e) 4-5 maj  13 
23-24 nov  13 

Biokinesiologi 1 (j) 10-11 aug  13 

Biokinesiologi 2 (j) 7-8 sep  13 

Avanceret kinesiologi  
(e) 

 
9-10 nov 13 + 1 dec 13 

Biokinesiologi 3 (j) 19-20 okt  13 

Indlæringskinesiologi 1 (e) 14-16 jun  13 Psykologiske redskaber 1 (j) 16-17 feb  13 
Indlæringskinesiologi 2 (e)    23-25 aug 13 Psykologiske redskaber 2 (j) 13-14 apr  13 
Kost og ernæring 1+2 
Frede Damgaard 

2014 Psykologiske redskaber 3 (j) 1-2 jun  13 

Ernæringskinesiologi med test af kost 
og kosttilskud (e)Forudsætning: Kurser 
i kost og ernæring 

 
2014, weekendkursus 

Test af kosttilskud (e) baseret på 
Wayne Toppings materiale 
Forudsætning for at deltage KA og 
Stress I. Kursuspris 1000 kr 

20 april 13 

 
SUPPLERENDE KURSER 
KURSUS DATO KOMMENTARER 
Wayne Topping 10-11 feb 13 Kursus i vægtkontrol og afbalancering af TMJ (Vejle) - tilmedling www.kinesiologiskole-

vejle.dk 
Metafor-kursus (e) 7-8 sep 13 Supplement til teori om de 5 elementer.  Kursuspris 1500 kr. 
Overbygnings 
kursus i kost og 
ernæring 

2014 Underviser: Frede Damgård (e).  Disse 2 kurser er et vigtigt supplement til grundkurserne. 
Forudsætning for deltagelse er grundkursus i kost og ernæring. Behøver ikke at have været 
hos Frede Damgaard  

Indlærings- 
kinesiologi 3 (e) 

15-17 nov 13 Kursuspris 1900 kr. - kursus i de 7 dimensioner, der gør IK til et endnu stærkere redskab i 
afbalanceringen. Kurset kan også tages som instruktørkursus, der giver kompetence til at 
undervise i IK 1 og 2. 

Hjernegymnastik og 
dominansmønstre  

2014 Helt nye kurser planlægges til opstart i  2014. Forudsætning for at deltage er 
indlæringskinesiologi 1 og 2 

Forløsning af fastløste 
følelser (e) 

13 april  13 
13. okt  13 

Fokus på psykisk og massiv omvendthed, korrektion af fobier, tvangsbetinget adfærd, 
depression og ængstelse m.m. 
Kursuspris 1000 kr. inkl. manual på dansk. Forudsætning for at deltage KA og Stress I 

Hvordan overkommer 
man modgang (e) 
 

 
25-26 maj 13 
 
 

Dette kursus fokuserer på, hvilke personlighedsmønstre, der kan svække immunsystemet 
eller svække stressberedskabet, og hvad der skal til for at styrke vores mulighed for at 
håndtere stress og forbedre vores helbred. Kursuspris 1700 kr. inkl. manual på dansk.  
Forudsætning for at deltage: KA og Stress I 

TFT 1 begynderkursus 2013 Kurset starter fredag kl. 14 og slutter søndag kl. 17. Pris 2300 kr. Sted: Hvilsom, Hobro. 

TFT 2 fortsætter 2013 Kurset starter fredag kl. 14 og slutter søndag kl. 17. Pris 2300 kr. Sted: Hvilsom, Hobro. 
 

Esoterisk kinesiologi 
(j)  
7 weekendkurser   
 

11-12 aug 12 
13-14 okt 12 
5-6 jan 13 
9-10 mar 13 

I 7 weekender lægges vægten på at integrere den åndelige verdens principper med det 
personlige daglige liv. Kurset er sammensat af: Foredrag om esoteriske emner, arbejde i 
grupper med kinesiologi og coaching, arbejde med forskellige terapeutiske teknikker (TFT, 
Meditation, Qi gong, mm.) samt fælles meditationer og øvelser.  
Kurserne henvender sig både til mennesker, der ønsker at udfordre sig selv, og forstå den 
nye tidsalder. Kurserne afholdes i Hobro og prisen er 1300 kr. excl. overnatning. 
Kursusrækken er godkendt af Danske Kinesiologer. 

   
Kursuspriser er pr. weekend fra 1400 for kropsafbalancering. Kurser over 3 dage: 1700 kr. 
Ved kursusforløb over 3 dage undervises: fredag aften kl. 18-22 og lørdag og søndag fra 9.00-17.00. 
FORLAGET KINESE tilbyder nu at du kan downloade en del af kursusbøgerne samt andet materiale. Tilmelding på www.jamur.dk  
eller bestilling på 2095 4699.      
Øveaftener med Edel Hovgaard, kl. 18.30-21.30.  Næste øveaften kan altid ses på hjemmesiden.   
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Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole® 
v. Annemarie Goldschmidt – telefon 25 78 56 36 

Smakkegårdsvej 71, 2810 Gentofte 
www.kinesiologiuddannelse.dk   E-mail: dkpaed@yahoo.dk

Vær opmærksom på 

• at alle skolens kurser tæller til din RAB registrering og til opdatering

• at uddannelsen fortsat er delt op i tre moduler: til Kinesiolog RAB, til DK-
Kinesiolog samt en overbygning. Hver del afsluttes med eksamen og 
skrivning af speciale.

• at skolen udbyder en samlet kursusrække med alle ”Hjerne-kurserne”, 
afsluttet med ”Dysleksi-kurset” (2013 – 2014).

Kurser i 2013 – 2014: 
Kropsafbalancering 1 og 2: 30. 5 – 2. 6. 2013 (Tilmeld til Nordlys. dk) 

Kropsafbalancering 3 og 4: 29. 6 – 2. 7. 2013 
Kropsafbalancering 3 og 4: 10. – 13. 10. 2013 (Tilmeld til Nordlys.dk) 

Kropsafbalancering 1 og 2: 17. – 20.2 2014 (Tilmeld til Nordlys.dk) 

Kropsafbalancering 1 og 2: 1. – 4.8. 2014 (Tilmeld til Nordlys.dk) 

Indføring i Kinesiologi, 1. dag: 19.9.2013 
Pædagogisk Kinesiologi Basis / One Brain:  

20. – 22.9. plus 4. – 6.10. 2013 
Advanced One Brain: 1. – 3.11 plus 15. – 17.11. 2013 

Indføring I Kinesiologi, 2. dag: 10.1. 2014 
Grundprincipper for Heling: 11. – 12.1. 2014 

Hjernen, vor største ressource – 1: 12. – 15. 9. 2013 
Hjernen, vor største ressource – 2: 7. – 10. 10. 2013 
Hjernen, vor største ressource – 3: 16. – 19. 1. 2014 

Seeing Things Differently: 3. – 6. 4. 2014 
Neurotransmitter- kursus: 27.8. 2014 (m. Kathie Guhl) 

Dysleksi- kursus: 28. – 31. 8. 2014 (m. Kathie Guhl) 

Introaften til hele forløbet: 2. 8 og 2. 9. 2013 kl. 19 – 21.30 eller efter aftale. 

Hvis du skulle mangle timer til din opdatering af RAB-registreringen, nogle 
kurser i din samlede uddannelse til DK-Kinesiolog, eller hvis du brænder 
for at hjælpe børn med store indlæringsproblemer, så ring på 25 78 56 36 
eller skriv til dkpaed@yahoo.dk og fortæl os om dine ønsker og behov. 
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KONTINGENTSATSER: 

Kontingentåret løber fra 1. april til 31. marts. Ved 
indmeldelse i løbet af året gradueres kontingentet 
forholdsvis. Medlemsskabet løber videre til det 
skriftligt opsiges, eller medlemmet er i over                 
3 måneders betalingsrestance.
                                             Årskontingent
Grp. 1 Støttemedlem                               kr.   700,-
Grp. � Studerende                                   kr.   700,-
Grp. 3 Kinesiolog (med ret til RAB)              kr. �300,-
Grp. 4 DK-Kinesiolog (evt. RAB godkendt)   kr. �300,-
Grp. 5 Instruktør (evt. RAB godkendt)           kr. �700,- 
Kontingent for grp. 1 + � opkræves 1/4 eller 1/5.  
Kontingent for grp. 3, 4 & 5 opkræves ad � gange, 
1/4 eller 1/5  og 1/10.
Ovennævnte satser er gældende indtil den 31/3 �014

Kontaktpersoner
Meritudvalg:
Frank Lange, Kisser Bjerregaard, Åse Andersen,  
Birgit Nielsen, Tove Nielsen.

Elevrepræsentanter i instruktørkredsen:

Jette Larsen
Kragemosevej 17
5683  Hårby
E-mail: davrehoej@get�net.dk

Lone Wolsing Mølle
Siøvej 33
8370  Hadsten
E-mail: l.w.moelle@mail.dk

 
Salg af pjecer, hæfter og PINs:
Sekretariatet v/Jan Jensen.  
E-mail: sekretariat@kinesiologi.dk, 
Tlf. �9�8 97�3  (Træffes aften) 

Tovholder for instruktørkredsen:
Birgit Nielsen, Tlf. 6� 6� 30 6�, 
E-mail: birgit@kinese.dk 

Uddannelsesansvarlig:
Birgit Nielsen,  Tlf. 6� 6� 30 6�
træffetid torsdag 18 - 19, eller læg en besked
E-mail: birgit@kinese.dk

Danske Kinesiologers Etiske råd:
Formand: Solveig Rasmussen. Tlf. 754� �416
E-mail: kinesiologi.billum@gmail.com

Øvrige medlemmer:
Bodil Ottesen.  Tlf. 6175 3663
E-mail: bodil@ki-energi.dk

Karina Colding, Tlf. �6�8 �408   
E-mail: k.colding@mail.dk

Edel Hovgaard   Tlf. 7583 �638
E-mail: kinesiologiskolen@vindinggaard.dk

Annette Bau Christensen   Tlf. 6473 �990
E-mail: annette_baudk@yahoo.dk

Muskeltrykket
Ansvarshavende redaktør:
Jan Jensen
Myntevej ��, 87��  Hedensted
Tlf. �9�8 97�3 (aften)
muskeltrykket@kinesiologi.dk

Udkommer: 
I marts, juni, september og december.  
Dertil udsendes elektroniske udgaver efter behov.

Deadline: 
Den 5. i måneden før udgivelsen.

Tryk:  
Digisource Danmark A/S, Blytækkervej 3,  
8800 Viborg, Tlf. 86 6� �9 07 · Oplag: 300 stk.

Redaktionelle indlæg:  
Bedes afleveret i wordformat på cd eller via E-mail.

Annoncer -  
Leveres fuldt opsat
1/1 side 1750,- kr. 
1/� side   1050,- kr.   
1/3 side 800,- kr.  
�/3 side 1400,- kr. Der gives 40 % 
1/4 side 610,- kr. rabat til proff.
1/8 side 400,- kr. medlemmer af DK

Bemærk at DK ikke er momsregistreret.
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Sekretariat
Henvendelse vedr. kinesiologi og uddannelse:

Bettina Eriksen
E-mail: formand@kinesiologi.dk 

Tlf. 70 �1 41 �1 eftermiddag og aften

Forretningsudvalg & Lokalafdelingsformænd

Foreningens mail og hjemmeside:
E-mail: formand@kinesiologi.dk 
Hjemmeside: www.kinesiologi.dk

Henvendelser vedr. administration og økonomi:
Sekretær Jan Jensen
Myntevej ��, 87��  Hedensted
Tlf.: �9�8 97�3 (træffes kun om aftenen)
E-mail: sekretariat@kinesiologi.dk

Landsformand
Bettina Eriksen
Tingvej 19
9380  Vestbjerg
Tlf. 4074 1940
E-mail: formand@kinesiologi.dk

Næstformand
Helle Lyngholm
Aldershøjvej 31
9800  Hjørring
Tlf. 9890 3305
E-mail: helle.lyngholm@mail.dk

Medlem
Vibeke Rønne Sørensen
Nøddekrigevej �
9800  Hjørring
Tlf. 5198 9391
E-mail: vibeke@vienergi.dk

Suppleant
Sonja Thrane
Middelfartvej �7�
5464  Brenderup
Tlf.  33�4 7680
E-mail: sonja-thrane@mail.dk

Suppleant
Annette Bau Christensen
Ramsherred 13
5610  Assens
Tlf.  6473 �990
E-mail: annette_baudk@yahoo.dk

Formand  for
Lokalafdelingen i Nordjylland
Helle Lyngholm
Aldershøjvej 31
9800  Hjørring
Tlf. 9890 3305
E-mail: helle.lyngholm@mail.dk

Formand  for Lokalafdelingen i 
Midt- og Sydjylland
Tove Solvejg Nielsen
Vilholtvej 4, Voervadsbro
8660  Skanderborg
Tlf. 7577 0818 
E-mail: tove@tovesol.dk

Formand  for
Lokalafdelingen på Fyn
Sonja Thrane
Middelfartvej �7�
5464  Brenderup
Tlf. 33�4 7680
E-mail: sonja-thrane@mail.dk

Kontaktperson  for
Lokalafdelingen på Sjælland
Inge Harris
Soldraget �4
3460  Birkerød
Tlf. 4581 8156
E-mail: fam.harris@mail.tele.dk



AFSENDER:
Danske Kinesiologer
v/Jan Jensen
Myntevej ��
87��  Hedensted

Returneres ved varig adresseændring

naturenergi.dk

Solaray står for kvalitet indenfor kosttilskudsprodukter. Kun rene og potente råvarer bruges i produktionen, der baseres på den seneste 
forskning. Solaray tilbyder et sortiment af letoptagelige vitaminer, mineraler, olier, mælkesyrer og urteprodukter.

All Omega 
3 olier i 1 kapsel

• Fiske-, Kæmpenatlys- og 
Hørfrøolie

• Fiskeolie rig på EPA og DHA
• All Omega stabiliseres af

3 antioxidanter

Spektro Multi-Vita-Min
Alle vigtige vitaminer og
mineraler i 1 kapsel

• Unik kombination med urter
og mikronæringsstoffer

• I kapsel for hurtig optagelse
• 2 varianter: med eller uden

vitamin K og jern

Cal-Mag 1:1 Citrat
– med 25mcg Vitamin D

• Calcium og magnesium 
bidrager til vedligeholdelse 
af normale knogler

• Vit. D bidrager til normal 
udnyttelse og optagelse af   
calcium

• Findes også i en udgave 
med vitamin K2

3 basistilskud
Multi-Vita-Min • Calcium-Magnesium m/D • 3 stabile olier 


