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Uddannelse i kinesiologi 

Tager du en af Danske Kinesiologers godkendte uddannelser, kan du blive en dygtig komplementær behandler og rådgiver. Det er vores 

erfaring, at kinesiologi - i kraft af metodens alsidighed - bliver brugt som supplement til mange andre former for undervisning og 

behandling, både i det etablerede sundhedsvæsen, i undervisnings- og pædagogiske sammenhænge og i den alternative verden.       

Derfor kalder vi det ”komplementær” i stedet for ”alternativ” behandler. 

 

Dette uddannelseskatalog indeholder:  

 alle Danske Kinesiologers godkendte kinesiologikurser  

 liste over instruktører, der udbyder uddannelse.  

Forrest i kataloget finder du uddannelsens opbygning, som er skitseret som en lagkagemodel. I lag 1 og 2 finder du de obligatoriske 
kinesiologikurser i uddannelsen. 

Ved hvert kursus står der, hvilket lag kurset tilhører i uddannelsesmodellen.  

Grunduddannelsen til Kinesiolog indeholder 682 timer*: 

200 timer anatomi og fysiologi  -  100 timer sygdomslære  -  50 timer psykologi 

50 timer om andre alternative behandlingsformer, heraf skal 25 timer være kursus i kost og ernæring. 

12 timer førstehjælp  -  10 timer klinikdrift og klientvejledning 

250 timer kinesiologi. 1. lag i uddannelsesmodellen og én af de fire blokke i 2. lag er obligatoriske. Det resterende timetal op til 250 timer 
kan du vælge frit blandt katalogets kurser. Afsluttes med eksamen. 

10 timer praktik 

Ovennævnte giver dig ret til søge om momsfritagelse hos SKAT, og du kan som gruppe 3 medlem af Danske Kinesiologer søge om at 
blive Kinesiolog RAB (registreret alternativ behandler) eller Kinesiolog SA(sundhedsautorisation anerkendt). 

Uddannelsen til DK-Kinesiolog® indeholder 882 timer* 

Indeholder ud over ovennævnte yderligere 150 timer i kinesiologi, frit valg mellem Danske Kinesiologers godkendte kinesiologikurser, og 
50 timer praktisk træning. Uddannelsen afsluttes med speciale (beskrivelse af 6 klientforløb) samt skriftlig og mundtlig eksamen.  

1 undervisningstime på 45 minutter samt 10 min. pause. 

Lagkagemodel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Uddannelsen til Corrective 
Sounds Practitioner blev 
godkendt på Danske 
Kinesiologers 
landsgeneralforsamling i 
2011 som en uddannelse, 
der ligger udenfor 
lagkagemodellen. 

 

Ønsker du Danske Kinesiologers 
hjælp til at finde rundt i 
uddannelsestilbuddene eller finde 
sammen i ERFA grupper, kan du 
kontakte Danske Kinesiologers 
uddannelsesvejleder  
Birgit Nielsen 
tlf. 2343 3662 (torsdag kl. 18-19)  
e-mail: 
uddannelsesvejleder@kinesiologi.dk  

 

mailto:uddannelsesvejleder@kinesiologi.dk
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SKOLEOVERSIGT 

Brøndby Kinesiologiskole - Birgit Clemmensen, Bystedparken 44. 2660 Brøndby Strand. Telefon  43 73 27 80  

Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole – www.kinesiologiuddannelse.dk 

Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte. Telefon 22 42 86 96 eller 40 50 66 75 

Ki-center Aarhus, Galten -  www.kicenter.dk  

Anne Hiitola-Pedersen, Ladingvej 18, 8464 Galten. Telefon 23 66 61 57 

Kinesiologiskolen Kollund – www.kinesiologisyd.dk 

Birgit Bilde, Musvitvej 11, Kollund, 6340 Kruså. Telefon 74 67 67 58 

Kinesiologiskolen i Vejle – www.kinesiologiskole-Vejle.dk 

Edel Hovgaard, Skøn Valborgsvej 47, 7100 Vejle. Telefon 75 83 26 38  

Kinesiologi-Akademiet Fyn, Aarhus, Sjælland – www.kinesiologi-akademiet.dk   

Fyn - Birgit Nielsen, Skovvej 26, Espe, 5750 Ringe. Telefon  62 62 30 62 

Aarhus – Kisser Bjerregård, Lars Kjærs Vej 20, Hundborg, 7700 Thisted. Telefon  97 93 74 14 

Sjælland – Mette Pedersen, Rolandsvej 6, 2605 Brøndby. Telefon  36 35 12 05 

Sjælland – Birgitte Rasmussen, Brøndstrædet 8, Gl. Havdrup, 4622 Havdrup. Telefon 46 18 68 38 

Kinesis Center ‘Rødegaard’  - www.kinesis.dk 

Helle Bøving, Skårup Kirkebakke 3, 5881  Skårup Fyn. Telefon  21 94 79 22 

Naturgaarden – www.naturgaarden.dk 

Tove Nielsen, Sønderholm Hedevej 43, 9240 Nibe. Telefon  40 73 20 79 

Polaris Centret –  www.polarisdk.dk 

Kyndeløse Strandvej 22, 4070  Kirke Hyllinge.  Telefon  46 40 66 50 

 

Andre instruktører fra kursuskataloget: 

Anita Bakkegaard Hansen, Nyrupvej 23, 4350 Ugerløse.  Telefon 59 18 80 31 

Frank Lange, Grundtvigs allé 102, 6400 Sønderborg. Telefon 74 42 91 74 

Karin Jensen, Myntevej 22, 8722 Hedensted. Telefon 40 46 13 56 

Margit Andersson, Dronninggårds Allé 4, 9330 Dronninglund. Telefon 98 84 23 68 

Susan Lunddahl, Møllestien 7, 3700 Rønne. Telefon 60 60 77 77 

Ulla Balle Laursen, Gjessøvej 31, 8600 Silkeborg. Telefon 75 75 64 16 

Gitte Grøndahl, 360° indlæring, Kattesundet 2, 2. t.h., 5700 Svendborg. Telefon 29600464 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinesiologiuddannelse.dk/
http://www.kicenter.dk/
http://www.kinesiologisyd.dk/
http://www.kinesiologiskole-vejle.dk/
http://www.kinesiologi-akademiet.dk/
http://www.kinesis.dk/
http://www.naturgaarden.dk/
http://www.polarisdk.dk/
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KROPSAFBALANCERING 1 - 4 / TFH 1- 4 

 

Du kan begynde her, hvis du gerne vil lære kinesiologi. 

Kurserne er placeret i lag nr.:  1.  

Timetal: 16 – 18 lektioner pr. kursus 

Forudsætninger: ingen forudsætninger for at starte på det første kursus. Kurserne er fortløbende. 

Indhold KA 1 / TFH 1: du lærer at teste og afbalancere 14 muskler. Der arbejdes endvidere med øre energi, øje energi, 

krydsgang, simple smerte-teknikker, stressfrigørelse. 

Indhold KA 2 / TFH 2: du lærer at teste og afbalancere yderligere 14 muskler. Der arbejdes endvidere med fødevaretest 

og nye afbalancerings-teknikker. 

Indhold KA 3 / TFH 3: du lærer at teste og afbalancere yderligere 14 muskler. Der arbejdes endvidere med farver, lyd 

og loven om de 5 elementer. 

Indhold KA 4 / TFH 4: her arbejdes med holdningsanalyse og stressfrigørelse, reaktive muskler, 8-tals-energi, 42 

muskler fra top til tå, nye afbalanceringsteknikker. 

Superviseret træning: 3 – 5 lektioner pr. kursus   

Pris:  1200 – 1900 kr. pr. kursus  

Kurserne afholdes på:  

Brøndby Kinesiologiskole (Birgit Clemmensen) 

Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole (Annemarie Goldschmidt)  

Ki-Center (Anne Hiitola-Pedersen) 

Kinesiologiskolen Kollund (Birgit Bilde) 

Kinesiologiskolen i Vejle (Edel Hovgaard)  

Kinesiologi-Akademiet Fyn, Aarhus, Sjælland (Birgit Nielsen) 

Kinesis Center ’Rødegaard’ (Helle Bøving) 

Polaris Centret (Helle Bøving) 

360° indlæring (Gitte Grøndahl) 
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STRESS 1 / STRESSFRIGØRELSE  

 

Kurset er placeret i lag nr.:  2. 

Kurset er en del af uddannelsen til Helhedskinesiolog 

Timetal: 20 – 24 lektioner  

Forudsætninger: Kropsafbalancering 1 – 4  

Indhold: Kinesiologiens verbaltest introduceres og benyttes til at identificere dybtliggende følelsesmæssige ubalancer. 

Kroppens stress-cyklus samt forskellige stress-faktorer og deres påvirkning af immunsystemet gennemgås. Der arbejdes 

med forskellige afbalanceringsteknikker, bl.a. afbalancering af energi-centre (Chakra), ændring af dårlige vaner, 

omprogrammeringsteknikker, afbalancering af fobier. 

Superviseret træning: 6 lektioner  

Pris:  1600 – 2050 kr.  

Brøndby Kinesiologiskole (Birgit Clemmensen) 

Kinesiologiskolen Kollund (Birgit Bilde) 

Kinesiologiskolen i Vejle (Edel Hovgaard)  

Ki-Center (Anne Hiitola-Pedersen) 

360° indlæring (Gitte Grøndahl) 

  

 

 

STRESS 2 / PERSONLIGHEDSMØNSTRE  

 

Kurset er placeret i lag nr.:  2. 

Kurset er en del af uddannelsen til Helhedskinesiolog 

Timetal: 20 – 24 lektioner  

Forudsætninger: Kropsafbalancering 1 – 4, STRESS 1 

Indhold: Identifikation og omprogrammering af gamle begrænsende mønstre, ofte dannet i barndommen. (Eks.: "Jeg er 
ikke god nok"). Psykopatologiske modeller, følelsesmæssig og energetisk 5-fasemodel m.v.  

Sidstnævnte omfatter følgende personligheds-mønstre: Akut, Beslutning, Indsigt, Det kroniske samt Giv slip mønstret. 

Superviseret træning: 6 lektioner  

Pris:  1600 – 2050 kr.  

Brøndby Kinesiologiskole (Birgit Clemmensen) 

Kinesiologiskolen Kollund (Birgit Bilde) 

Kinesiologiskolen i Vejle (Jarle Tamsen)  

Ki-Center (Anne Hiitola-Pedersen) 

360° indlæring (Gitte Grøndahl) 
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INDLÆRINGSKINESIOLOGI (IK) 1 

 

Kurset er placeret i lag nr.:  2. 

Kurset er en del af uddannelsen til Helhedskinesiolog 

Timetal: 20 – 24 lektioner  

Forudsætninger: Kropsafbalancering 1 – 4, STRESS 1 OG 2 

Indhold: Målrettet muskeltestning og målafbalanceringer til afhjælpning af manglende koncentration, 
indlæringsvanskeligheder, dysleksi / ordblindhed. Fin- og grovmotoriske ubalancer afhjælpes. Forøgelse af samarbejdet 
mellem højre og venstre hjernehalvdel. Selvudvikling m.v. 

Superviseret træning: 6 lektioner  

Pris:  1600 – 2050 kr.  

Brøndby Kinesiologiskole (Birgit Clemmensen) 

Kinesiologiskolen i Vejle (Edel Hovgaard)  

360° indlæring (Gitte Grøndahl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDLÆRINGSKINESIOLOGI (IK) 2 

 

Kurset er placeret i lag nr.:  2. 

Kurset er en del af uddannelsen til Helhedskinesiolog 

Timetal: 20 – 24 lektioner  

Forudsætninger: Kropsafbalancering 1 – 4, STRESS 1 OG 2, IK 1 

Indhold: Målrettet muskeltestning og målafbalanceringer til afhjælpning af manglende koncentration, 
indlæringsvanskeligheder, dysleksi / ordblindhed. Fin- og grovmotoriske ubalancer afhjælpes. Forøgelse af samarbejdet 
mellem højre og venstre hjernehalvdel. Selvudvikling m.v. 

Superviseret træning: 6 lektioner  

Pris:  1600 – 2050 kr.  

Brøndby Kinesiologiskole (Birgit Clemmensen) 

Kinesiologiskolen i Vejle (Edel Hovgaard)  

360° indlæring (Gitte Grøndahl) 
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PÆDAGOGISK KINESIOLOGI 1 

Her kan du også begynde, hvis du gerne vil lære kinesiologi. 

Kurset er placeret i lag nr.: 2  

Timetal: 25 lektioner 

Forudsætninger: ingen 

Indhold: Kurset er opbygget af teori, demonstration, praktisk arbejde 2 og 2 

Teorien omfatter baggrunden for kinesiologien. Du lærer om mål, formål og værdier, får viden om hjernen og hjernens 

funktion, om stress og distress, om kroppens sansesystemer, om dens evne til at huske, om energibegrebet og meget 

mere. Kinesiologiens ”værktøj”, muskeltestning, gennemgås, vises og trænes i praksis. 

Du lærer at sikre dig, at alle svar fra kroppens muskler er klare og tydelige, således at de danner den bedste baggrund 

for forståelse af kinesiologien som kommunikationsmetode. Gennem praktisk arbejde på kurset får du opøvet dine 

evner inden for muskeltestning, og du kommer til at arbejde løsningsorienteret. 

Efter endt kursus har du en håndfuld enkle teknikker til at få kroppen i bedre balance, til at fjerne negativt 

emotionelt stress, og du kan bruge det fine værktøj ”Adfærdsbarometeret”. Alt dette danner grundlaget for at kunne 

arbejde som kinesiolog. 

Superviseret træning: 5 lektioner 

Pris:  3.125 kr. + materialeudgifter 200 kr.  

Kurset afholdes på: 

Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole. Instruktører: Susan Lunddahl og Hanne Freil 

 

 
PÆDAGOGISK KINESIOLOGI 2 

 
  

Kurset er placeret i lag nr.: 2  

Timetal: 75 lektioner 

Forudsætninger: Pædagogisk Kinesiologi 1 eller tilsvarende basiskursus. 

Indhold: Kurset er opbygget af teori, demonstration, praktisk arbejde 2 og 2 og evaluering. 

Du lærer på disse tre weekender mere om anvendelsen af muskeltestning / energitestning. Du lærer om indledende 

testning, som anvendes for at sikre at din klient og du selv er koncentreret og fokuseret, at energierne strømmer i de 

rigtige retninger, at vandbalancen er i orden. Du får dybere indsigt i brugen af Adfærdsbarometeret og af følelsernes 

placering i kroppen, og dit arbejde med muskeltestning lærer dig om hvilke følelser og ønsker, som kan være årsag til 

manglende velbefindende og succes. Du lærer mere om at arbejde løsningsorienteret, med årsager til og løsninger af 

problemerne i såvel Nutid, som Fortid og Fremtid, og du kommer til at arbejde mere med Mål, Målsætning og 

Målformulering og med afbalancering af flere forskellige energiområder. 

Efter endt kursus har du en række afbalanceringsteknikker og øvelser på såvel det elektriske energiområde, som 

det emotionelle / følelsesmæssige, det genetiske, det ernæringsmæssige og det strukturelle / fysiske energiområde, og 

du vil kunne arbejde med afbalancering af kroppens chakraer og med essenser. Du vil opleve dine muligheder for at 

træffe nye valg i dit liv. Er du lærer, vil du kunne arbejde med metoden som et supplement til specialundervisning. 

Superviseret træning: 15 lektioner 

Pris:  9.375 kr. + materialeudgifter 400 kr.  

Hvis du tilmelder dig og betaler Pædagogisk Kinesiologi 1 og 2 samlet i en rate giver vi 10 % rabat. 

Kurset afholdes på:  

Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole. Instruktører: Susan Lunddahl og Hanne Freil 
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KOMMUNIKATION  

MED DEN INTELLIGENTE KROP 

Her kan du også begynde, hvis du gerne vil lære kinesiologi. 

Kurset er placeret i lag nr.: 2 

Du kan vælge dette kursus, hvis du selv vil sammensætte din uddannelse. Kursusforløbet tæller med som obligatoriske 

timer i uddannelsen til Kinesiolog-RAB/SA og DK-Kinesiolog ® 

Timetal: 4 moduler á 30 lektioner. Modulerne kan tages enkeltvis. 

Forudsætninger: Lyst til at lære kinesiologi og arbejde med sig selv.  

Indhold: Denne kursusrække, som danner fundamentet for uddannelsen hos Kinesiologi-Akademiet, bygger på en 

helhedsforståelse af, hvordan krop, sind og ånd arbejder sammen, og hvordan de forskellige sammenhænge mellem 

åndelige kvaliteter, følelser, tanker, energi og krop påvirker hinanden. 

Her bliver du introduceret for virksomme behandlingsteknikker, dels til professionel brug på klinikken og dels til en 

intensiv selvudviklingsproces. 

Teknikkerne styrker kroppens evne til selvhelbredelse, og alle metoder anvendes i behandling af specifikke ubalancer 

og sygdomme. 

Via denne sammenhæng mellem energi, krop og bevidsthed opnår du stilhed og indre fred. 

Du sættes fri og oplever enhed, puls og flow, tilfredshed og livsglæde. 

En proces, som i sidste ende fører til en dybere erkendelse af, hvem du er, hvad der styrer dig og hvilke 

sammenhænge du står i, og hvilke grundlæggende mønstre der præger dig og holder dig fast. 

På kursets fire moduler lærer du bl.a. om: 

 
• Nervesystemet / Tidlige netværksforbindelser / Neurale netværk 
• Hjerneintegration / Den tredelte Hjerne / Hjernegymnastik 
• Hjernedominans 
• Reflekser 
• Stress 
• Traumer 
• Kommunikation / Cellekommunikatio 
• Homøopati 
• Chakra 
• Fordøjelse / mavehjernen 
• Lyd / symboler / essenser 
  

 

Superviseret træning: 6 timer pr. modul 

Pris: 4400 kr. pr. modul inkl. undervisningsmaterialer. 

Kurset afholdes på:  

Kinesiologi-Akademiet Aarhus (Kisser Bjerregård) 

Kinesiologi-Akademiet Fyn (Birgit Nielsen) 

Kinesiologi-Akademiet Sjælland (Mette Pedersen) 
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OPTIMAL INTEGRATION (OI) 

Kurset er placeret i lag nr.2. 

Kurset er en del af uddannelsen til Transformationskinesiolog 

Timetal:  16, fordelt på 2 dage 

Forudsætninger: Ingen 

Indhold:  Vi har krop, tanker og følelser, og vi er mere end det.  
OI er en indføring i opdagelsen af vores indre selv og legemet som et energisystem -den energetiske 
matrix. 

Ofte fokuserer vi på det, der mangler i livet.  
OI sætter fokus på vores talenter, og hvad vi hver især vil bidrage med.  
OI fører os igennem den specielle målsætning til intelligent handling. 

Temaer: 

 Menneskets energetiske matrix 

 Det ydre og indre menneske - fra vanemenneske til forsker til hjertesind  

 Målsætningens og handlingens 7 trin / Jeg-bevidsthed 

 De 7 mennesketyper, de 7 Store Stråler, de 7 samfundsveje 

Superviseret træning: Undervejs på kurset. 

Pris:  2000,- 

Kurset afholdes på Polaris Centret eller Naturgaarden eller Kinesis Center  

v. Grethe Fremming, Tove Nielsen og Helle Bøving 

ENERGETISK ANATOMI (EA) 

 

Kurset er placeret i lag nr.2. 

  Kurset er en del af uddannelsen til Transformations-Kinesiolog 

Timetal:  40, fordelt på 5 dage 

Forudsætninger: Optimal Integration og/eller TFH/Kropsafbalancering 1 

Indhold:  EA tager blandt andet sigte på at udvikle vores sensitivitet for at komme eventuel fysisk eller psykisk 
disharmoni i forkøbet og tage ansvar for vores eget velbefindende. 
Energetisk Anatomi giver et indgående kendskab til det æteriske/energetiske legeme der er blueprintet for det faste, 
fysiske legeme og udslagsgivende for det fysiske legemes sygdom og sundhed. 
Kun få kan se den fine genpart af den fysiske krop, selv om alle kender til at føle sig stærk eller energiforladt. Ved at 
blive mere bevidst om vores energi og kraft, kan vi lære at øge vores vitalitet og opdage, når vi er ved at miste den, så 
vi omgående kan tage os af det. 
Kinesiologi anvendes til at fokusere på det væsentlige, afklare målsætninger og finde frem til det bedste program for 
dagligt at skærpe opmærksomhed og sensitivitet omkring vores og energi i det hele taget. 

Temaer: 

 Energetiske årsager til sygdom 

 Menneskets energetiske matrix 

 Chakrasystemet 

 Vitalitet og prana 

 Immunsystemet 

 Auraen 

 Målsætningens betydning for energien 

Superviseret træning: Undervejs på kurset. 

Pris:  5000,- 

Kurset finder sted på: Polaris Centret  

v. Grethe Fremming i samarbejde med Tove Nielsen og Helle Bøving 

 



side 11 

TRANSFORMATIONS-KINESIOLOGI 1 (TK1) 

 

Kurset er placeret i lag nr.2. 

  Kurset er en del af uddannelsen til Transformationskinesiolog 

Timetal:  40, fordelt på 5 dage 

Forudsætninger: Optimal Integration 

Indhold:  Efter Optimal Integration går vi for alvor i gang med at arbejde med det æteriske legeme og specielt med 
aura og chakraer, det emotionelle og mentale legeme samt de spirituelle legemer. 
Alt er forbundet med de 7 Store Stråler eller de 7 Grundenergier i Solsystemet. 

Temaer: 

 Energi 

 Målsætning 

 Energi, kraft, kvalitet 

 Vitalitet 

 Karma-, Dharma- og Kærlighedsloven 

 Sjæl og personlighed 

Superviseret træning og eksamen (TK1X):  

Inden næste kursus (TK2) påbegyndes, deltager kursisterne i en særlig 'TK-trænings- og eksamensweekend' (TK1X 
på 16 timer), hvor pensum fra TK1 gennemgås og trænes for at afslutte med en deleksamen, som skal bestås før 
videre deltagelse. 

Pris:  5000,- for TK1 og 2000,- for TK1X 

Kurset finder sted på: Polaris Centret, Naturgaarden eller Kinesis Center 

v. Grethe Fremming, Tove Nielsen og Helle Bøving 

 

TRANSFORMATIONS-KINESIOLOGI 2 (TK2) 

Kurset er placeret i lag nr.2. 

  Kurset er en del af uddannelsen til Transformations-Kinesiolog 

Timetal:  40, fordelt på 5 dage 

Forudsætninger: Optimal Integration, Transformations-Kinesiologi 1 og TK1X (TK1 trænings- og eksamensweekend) 

Indhold:  Når vi begynder at leve et målorienteret liv, støder vi ofte på gamle tankemønstre og følelser for ikke at tale 
om vanemæssige holdninger og adfærd der ikke længere gavner os. TK gør disse hindringer og også nye 
muligheder synlige. En indre vilje vågner og afbalanceringerne åbner døren til en indre rejse, der erstatter 
det gamle med ny energi til at omsætte vores mål i praksis.   

Temaer:  

 Den karmiske arv 

 5-Fasemodellen 

 Følelses- og tankeformer 

 Dualitet 

 De fysiske og de højere sanser 

 Energetisk arbejde 

Superviseret træning og eksamen (TK2X) :  

Inden næste kursus (TK3) påbegyndes, deltager kursisterne i en særlig 'TK-trænings- og eksamensweekend' (TK2X 
på 16 timer), hvor pensum fra TK2 gennemgås og trænes for at afslutte med en deleksamen, som skal bestås før 
videre deltagelse. 

Pris:  5000,- for TK2 og 2000,- for TK2X 

Kurset finder sted på: Polaris Centret, Naturgaarden eller Kinesis Center 

v. Grethe Fremming i samarbejde med Tove Nielsen og Helle Bøving 
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ADFÆRDSBAROMETERET 

Kurset er placeret i lag nr.: 3 og 6 

Timetal: 9 lektioner  

Forudsætninger: Ingen  

Indhold:  

På kurset får du mange detaljer om følelserne fra Adfærdsbarometeret og hvordan det kan anvendes. Uanset om du 

kender til Adfærdsbarometeret, eller det er nyt for dig, så får du et meget brugbart og spændende redskab til brug i din 

hverdag, såvel med dine klienter som med dig selv. 

Superviseret træning: 5 lektioner 

 

Pris: 950 kr. inkl. materialeudgifter 

 

Kurset afholdes på: Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole  

Instruktør: Annemarie Goldschmidt 

 

 

AKUPRESSUR PÅ DYR OG MENNESKER 

Kursusrække på 6 kurser 

Kurset er en del af uddannelsen til Dyrekinesiolog 

Kurset er placeret i lag: 3 og 6 

Timetal: 16 lektioner pr kursus – 6 kurser i alt 

Forudsætninger: påbegyndt anatomi/ fysiologi/ sygdomslære 

Indhold: De tolv hovedmeridianer, de 8 ekstra meridianer, partnermeridianer, de forlængede meridianer, almen 

punktlære, de klassiske punkter, xi – yuan, luo, mu, shu, influental og styrepunkter.  Nåleteknik, forbudte punkter og 

områder, farlige punkter. De klassiske love, Yin og yang, Qi, blod og kropsvæsker, Zang/Fu organer. Kinesisk 

sygdomslæres grundbegreber, relationer mellem de indre organer og deres funktionskredse, de ydre faktorer (6 

klimatiske), de indre faktorer (psykiske / emotionelle). De fire diagnoseprincipper – se, høre/lugte, spørge, 

palpere/berøre. De otte diagnoseprincipper, tungediagnose, pulsdiagnose. 

Superviseret træning: 16 lektioner 

Pris:  1800 kr. pr. kursus x 6 

Kurset afholdes på:  

Nyrupvej 23, 4350 Ugerløse (Anita Bakkegård Hansen) 
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AVANCERET KINESIOLOGI 1 OG 2 

Kurset er placeret i lag nr.:  3 og 6 

Kurset er en del af uddannelsen til Helhedskinesiolog 

Timetal: 40 – 48 lektioner 

Forudsætninger: Kropsafbalancering 1-4 

Indhold: Kurset vil fortrinsvis bestå af mange forskellige test.  

På dette kursusmodul vil vi komme ind på strukturelle afbalanceringer så som: Flere muskeltest, samt forskellige måder 

at teste kendte muskler fra basiskurserne. Korrektion af bækkenfejl, ileo-coecalklappen, nakke-og ryghvirvler, herunder 

piskesmældsskader, mavebrok, kranielle forskydninger etc. 

 

På det kemiske område vil vi komme ind på: Ernæring og diæt, candida albicans, allergier, aminosyrernes 

nødvendighed og virke, celle saltes nødvendighed og virke, syre/base, jordstråler og vandårer, organkur, 

binyresyndrom og harske fedtstoffer etc. 

 

På det psykiske vil vi komme ind på: 

Emotionelle "knuder" i maven samt følelser og akupunkturpunkter 

 

På det elektriske område vil vi komme ind på: 

Akupressur, blodkemi, retrograd lymfe, oralgalvanisme og tandfyldninger, røde og hvide muskelfibre, 

smerteafledningsteknikker, organrefleksområder, vigtige akupunkturpunkter ved smerte, ligament sammenhæng, 

afsondringsreflekserne og centrering etc. 

Superviseret træning: 8 lektioner 

Pris: 5000 kr. 

Kurset afholdes på:  

Brøndby Kinesiologiskole (Birgit Clemmensen) 

Kinesiologiskolen i Vejle (Edel Hovgaard) 

  

 

 

BEVIDST BRUG AF ENERGI 

 

Kurset er placeret i lag nr.:  3 

Timetal: 20 lektioner 

Forudsætninger: at du kan muskelteste og gerne vil lære flere enkle afbalanceringer med bevidst brug af 

energimedicin. 

Indhold: De mirakuløse selvhelbredende kræfter og vejen til selvomsorg. Kurset tager udgangspunkt i: Donna Edens: 

Energimedicin og Bruce Lipton: Intelligente celler 

Pris: 2400 kr + 300 kr. til undervisningsmaterialer. 

Kurset afholdes af: Ulla Balle Laursen og Frank Lange – forskellige steder i landet.  
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BIO 1 

Kurset er placeret i lag nr.: 3 og 6          Kurset er en del af uddannelsen til Helhedskinesiolog 

Timetal: 20 lektioner 

Forudsætninger: KA, (med fordel) Stress 1 

Indhold: De 20 primære organreflekser er udvidet til at omfatte testpunkter af næsten alle kroppens organer og væv. De 

avancerede test BRT (Brain Response test), SRT (Specific Response Test) og Medullatest er vigtige redskaber til at 

finde de rigtige kosttilskud, samt til  at teste og afbalancere for allergier. John Barton har forestået et stort pionerarbejde 

inden for den moderne allergiforskning, idet han har fundet frem til sammenhænge mellem udviklingen af specifikke 

allergier og deres relation til specifikke væv og specifikke følelser.  I kurset indgår også teori om de biopatiske faser og 

orientering om og øvelse i forskellige orientalske diagnose- og behandlingsformer som refleksiologi, øreakupunktur, 

ansigtsdiagnose, neglereflekser og ekstra pulse.   

Superviseret træning: Ja 

Pris:  1800 kr. 

Kurset afholdes på:  

Brøndby Kinesiologiskole (Birgit Clemmensen) 

Kinesiologiskolen i Vejle (Jarle Tamsen) 

 

 

BIO 2 

 

Kurset er placeret i lag nr.:  3 og 6 

Kurset er en del af uddannelsen til Helhedskinesiolog 

Timetal: 20 lektioner 

Forudsætninger: BIO 1 

Indhold:  

Biokinesiologiens avancerede testteknikker for kosttilskud kombineres på dette kursus med et uddybende 

præparatkendskab om homøopati, urter, vitaminer, mineraler mm.  

Udover de sædvanlige balanceringsteknikker introduceres vævsmassage, flowlinemassage, biokinetiske øvelser, 

akupressur samt øreakupunktur.  

Der lægges vægt på træning af den biokinesiologiske testprocedure, som integrerer tidligere indlært stof i en overordnet 

model.   

Superviseret træning: Ja 

Pris:  1800 kr. 

Kurset afholdes på:  

Brøndby Kinesiologiskole (Birgit Clemmensen) 

Kinesiologiskolen i Vejle (Jarle Tamsen) 

 

 

  

 



side 15 

BIO 3 

 

Kurset er placeret i lag nr.: 3 og 6 

Kurset er en del af uddannelsen til Helhedskinesiolog 

Timetal: 20 lektioner 

Forudsætninger: BIO 1 og 2 

Indhold: Overskriften er Spyt-urin test, som hentyder til, at man på dette kursus tager udgangspunkt i test af kroppens 

sekreter. Det åbner samtidig muligheden for test af personer på en surrogat eller sig selv, hvilket betyder at personen 

ikke behøver at være tilstede.  

Gennem John Bartons unikke arbejde er mere end 1000 væv i kroppen blevet kortlagt med symptomer, følelser, 

kosttilskud og tilknytning. Dette er grundlaget for ”de kreative helbreds-programmer”, der introduceres på dette kursus. 

Ved hjælp af ord eller testsæt og specielle procedurer under testen er man i stand til at identificere de primære væv i 

kroppen og er dermed også i stand til at arbejde i den dybeste prioritet.   

Dette kursus er indtil videre den nyeste udvikling inden for blokinesiologien.”De kreative helbredsprogrammer” er her 

blevet koblet sammen med den klassiske akupunktur og indeholder dermed et handlings-program med forslag til 

kosttilskud, massagepunkter, følelses-programmer.Klienten inddrages hermed i langt højere grad i sin egen helbredelse, 

idet man ved selv at gøre en daglig indsats kommer til at føle sig mere ansvarlig for sit liv.  

Superviseret træning: Ja 

Pris:  1800 kr. 

Kurset afholdes på: Samme skoler som BIO 1 og 2 (se ovenfor) 

 

 

BIOKINETISKE ØVELSER  

 

Kurset er placeret i lag nr.: 3 og 6 

Timetal: 8 lektioner 

Forudsætninger: Kropsafbalancering 1-4 

Indhold: Biokinetiske øvelser er et kursus, der inkluderer de muskler, senebånd og ligamenter, som vi kender og arbejder 

med i Kropsafbalancering, PKP og de 8 ekstra meridianer fra Biokinesiologi.  

Kurset er udviklet af Wayne W. Topping. Biokinetiske øvelser er passive øvelser, som ved hjælp af afspænding, en 

bestemt krops-stilling, hjælper til at afbalancere kinetiske væv (muskler, senebånd, etc. ), som enten er for slappe 

(hypotone) eller for spændte (hypertone ).  

Formålet med hver øvelse er, at forkorte afstanden mellem udspring og hæfte på musklen, senebåndet, ligamentet eller 

fascia.  Man bruger muskeltest til, at bestemme specifikt, hvilket væv der er ude af balance og dermed afbalanceres med 

biokinetiske øvelser.   Krops-stillingen holdes i en minimumstid, som er forskellig, alt efter hvilket type væv der kræver 

afbalancering. 

Superviseret træning: 3 lektioner 

Pris:  700 kr. 

Kurset afholdes på: 

 Kinesiologiskolen i Vejle (Edel Hovgaard) 
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BLUEPRINT 1 

Kurset er placeret i lag nr.: 3 og 6 

Timetal: 34 lektioner  

Forudsætninger: Pædagogisk Kinesiologi 1 

Kurset henvender sig til mennesker, som gerne vil have en bedre adgang til deres iboende / genetiske potentiale for 

at kunne forbedre og forøge især deres mentale funktioner 

Indhold:  

Du lærer sammenhængen at kende mellem vores struktur, som den kan ses i vores hænder, og vores emotionelle 

og mentale funktioner bl. a gennem en udvidet form af ”Adfærdsbarometeret”.. Du lærer at teste og afbalancere de 9 

vigtigste hjernefunktioner, herunder Indlæring og Hukommelse, Forståelse, Evnen til at Komme til Kræfter, Bevidst 

Opmærksomhed, Fantasi og Forestillingsevne samt “Tidslinien” og “Tillært Hjælpeløshed” Du lærer både dit positive 

og negative Selv at kende og at kunne uskadeliggøre “Dit Negative Selv”, som er skabt af din opsamlede smerte, frygt 

og angst. 

Efter kurset er du åben for oplevelser, som kan støtte videreudviklingen af dit Positive Selv, når du er i gang med 

dine fastsatte mål og arbejdsopgaver. Flere kursister og studerende har delt deres liv op i ”FØR Blueprint og EFTER 

Blueprint”. 

Superviseret træning: 5 lektioner 

 

Pris: 4.550 kr. + materialeudgifter 200 kr.  

 

Kurset afholdes på: Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole  

Instruktør: Annemarie Goldschmidt 

 

 

 

BLUEPRINT 2 

Kurset er placeret i lag nr.: 3 og 6 
 
Timetal: 34 lektioner 

Forudsætninger: Blueprint 1 

Indhold:  
Du lærer endnu mere om, hvorledes du kan få adgang til dit genetiske potentiale, dit genetiske ”bibliotek”, som en 
del af dine daglige ressourcer. Du kommer til at forstå mere om, at det kun er fantasien, der sætter grænser for din 
fortsatte vækst, og derfor også fantasien og forestillingsevnen, der kan bringe dig vidt frem i dit liv. 

Du lærer også at afbalancere din holdnings- og adfærdsmæssige TVIVL, din LIVSCYKLUS og gennem tilførsel af 
”NYE LIVSREFERENCER” vil du lære dig selv endnu bedre at kende og få dit potentiale forøget. 

Efter kurset vil du opleve at du er kommet langt videre i dit arbejde med at udvikle din personlige KRAFT (POWER). 
Højdepunktet på kurset er efter vore erfaringer og manges mening: arbejdet med ”DEEP STATES”. Kursets 
afbalanceringsprocedurer kan bruges i dit arbejde med klienter 
 
Superviseret træning: 5 lektioner 
 
Pris: 4.550 kr. + materialeudgifter 200 kr. 
 
Kurset afholdes på: Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole. Instruktør: Annemarie Goldschmidt 
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DE 7 HJERNER (D7H) 
5 meditative dage i teori og praksis 

Kurset er placeret i lag nr.: 6 
Kurset er en del af uddannelsen til TransformationsKinesiolog  

Timetal: 40 timer / 5 dage  

Forudsætninger:  

Optimal Integration (OI) eller TFH 1/KA1  
Kurset henvender sig til terapeuter og andre, der gerne vil videreuddanne sig.  
Kurset er en del af uddannelsen til Transformations-Kinesiolog. 

Indhold:  

Vores krop kan ses som én stor ’hjerne’ der består af 6 mindre centre eller ’hjerner’. Hver hjerne har sit område og sin 
funktion og fungerer mere eller mindre automatisk. Kun når vi vil noget andet end det sædvanlige eller der sker store 
ændringer i vores liv, støder vi på problemer. Det er her samtalen med kroppens hjerner og evnen til at lede dem 
bliver interessant. 

Kurset anviser hvordan vi opøver at iagttage energien i æterlegemet og den faste krop.  
Kombineret med det indre, bevidste åndedræt inviteres kroppens centre til et bevidst samarbejde med 'Mig', den indre 
Leder, for at lære noget nyt og skabe et mere kreativt liv. 
Den endnu slumrende bevidsthed om hvordan vi hver især sætter mål og skaber et gladere og mere frit liv, vækkes 
gennem koncentreret visualisering. 

Temaer: 

 Åndedrættets betydning for bevidstheden 
 Ydre og indre rytme, kosmisk rytme 
 7 hjerner – 7 chakraer – 7 kirtler – 7 fysiske områder 
 Intensiv visualisering  

Superviseret træning: Undervejs på kurset 

Pris: 5000,-  

Kurset afholdes på: Polaris Centret  
v. Grethe Fremming i samarbejde med Tove Nielsen og Helle Bøving 

 

DET MULTIDIMENSIONALE MENNESKE 

 

Kurset er placeret i lag nr.:  3 og 6 

Timetal: 24 lektioner 

Forudsætninger:  KA 1-4 eller tilsvarende begynderkursus 

Indhold: kurset er en rejse gennem tid, rum, grundstoffer og spirituel viden og udvidelse. Et kursus med udvidet 

forståelse for kinesiologiens muligheder ved brug af det kvantefysiske niveau. 

Vi arbejder med det holografiske aspekt, hvor bl.a. metalterapi og planeternes indflydelse undersøges i forhold til 

kroppens energisystem. Kroppens fortællinger har mange dimensioner. Det, der for den enkelte giver mening, er 

afgørende for forandring og sammenhæng. 

Superviseret træning: 6 lektioner 

Pris:  3300 kr.  

Kurset afholdes på:  

Kinesiologi-Akademiet Sjælland (Mette Pedersen, Birgitte Rasmussen) 

Kinesiologi-Akademiet Aarhus (Kisser Bjerregård) 

Kinesiologi-Akademiet Fyn (Birgit Nielsen)  
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DYSLEKSI 

Kurset er placeret i lag nr.: 3 og 6  

Timetal: 32 lektioner  

Forudsætninger: Hjernen 1-3, Neurotransmittere og  Seeing Things Differently 

Indhold:  

Du lærer at arbejde målrettet mod at hjælpe børn og voksne, der har problemer med at læse, skrive, stave, 

matematik, eller med andre skolefag og studier. Du lærer også at adressere spørgsmål om ADD, ADHD, 

koncentration, forståelse, organisering og adfærdsmæssige problemer. 

Efter endt kursus kan du teste og afbalancere de mange komponenter i den internationalt standardiserede WISC-

test. Du har værktøjer til at gennemføre en hel hjerneintegration og udføre et fuldt indlæringsprogram og vil kunne gå 

ind i et helt og fuldt samarbejde med såvel lærere og skolepsykologer som forældre. 

Superviseret træning: 5 lektioner 

 

Pris: 4.500 kr. + materialeudgifter 225 kr. 

 

Kurset afholdes på: Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole  

Instruktør: Kathie Guhl 

 

 

 

ERNÆRINGSKINESIOLOGI 

 

Kurset er placeret i lag nr.:  3 og 6 

Kurset er en del af uddannelsen til Helhedskinesiolog 

Timetal: 20 lektioner 

Forudsætninger: Kropsafbalancering 1-4, Stress I og kurser i kost og ernæring 

Indhold: Dette kursus kan man tage i forlængelse af kurser i kost og ernæring Her har vi samlet de kinesiologiske test 

for dette område. Kurset tager udgangspunkt i en testprocedure for kosttilskud. Desuden er der en lang række test, som 

vedrører: 

Fordøjelsessystemet, Tungmetalbelastning, Blodsukker, Candida, Parasitter, Overfølsomhed, Mavesyre, Proteiner, 

Aminosyrer, Syre/base balancen, Chakrasystemet og kost. 

Der indgår forslag til kure og kostplan og oversigter over fødeemner, så det er mere enkelt at finde frem til den individuelle 

kostplan   

Superviseret træning: 3 lektioner 

Pris:  1400 kr. + materialer 200 kr. 

Kurset afholdes på:  

Kinesiologiskolen i Vejle (Edel Hovgaard) 
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ESOTERISK KINESIOLOGI – DET INDRE MENNESKE 1 – 7  

Kurset er placeret i lag nr.:  3 og 6 

Timetal: 7 x 16 lektioner 

Forudsætninger: Interesse for det spirituelle menneske. Det kan være en fordel at kende til kinesiologi test, men det 

er ingen forudsætning. 

Indhold:  

DET INDRE MENNESKE (7 weekender) 
 
Hvem er du? Hvor kommer du fra? Hvor skal du hen?  

3 simple spørgsmål, som du kan stille til dig selv, ligegyldigt hvor du befinder dig i livet. På de 7 kurser arbejder vi med 

det ”usynlige menneske” og forsøger at trænge stadig dybere ind i det ubevidste land for at blive klog på, hvad der 

betinger og styrer vores ydre adfærd. I undervisningen indgår teoretiske emner, meditation, Chi gong og afbalancering 

af hinanden. Derved får alle et program, som kan udføres for at støtte den selvudviklende proces mellem kurserne.  

Grundlaget for kurserne hviler på informationer fra Alice A. Bailey, Rudolph Steiner, Geffrey Hudson og andre 

clairvoyante personer. Kurset belyser eksistentielle livsspørgsmål fra en spirituel synsvinkel, men forsøger ikke på at 

docere en sandhed eller tage patent på en sådan, idet ethvert menneske må danne sine egne forestillinger om livet. 

Emner: Menneskets indre legemer / Sjælen og dens mission / Kosmologi / Reinkarnation og karma / Dødsprocessen og 

det kommer efter / De 7 stråler / Indvielsesvejen / Devaer og Engle / Det hvide og det mørke broderskab / Kilderne og 

meget mere.      

Kurset afholdes i nærheden af Hobro hos Niels og Hanne Dyrholm, som vi har valgt pga. den gode stemning, som de 

skaber. Og vi medbringer alle mad til et fælles spisebord og hygger os lørdag aften med musik, underholdning, film eller 

hvad der opstår af muligheder.  

Superviseret træning: At gentage kurserne 

Pris:  7 x 1300 kr. 

Kurset afholdes på:  

Kinesiologiskolen Kollund (Birgit Bilde)        OG     Kinesiologiskolen i Vejle (Jarle Tamsen) 

 

FACE LANGUAGE 

 

Kurset er placeret i lag nr.:  3 og 6 

Timetal: 18 lektioner 

Forudsætninger: ingen 

Indhold: På dette kursus arbejdes der med at finde, identificere og afbalancere negativt emotionelt stress i relation til 

struktur (udseende) og funktion (handle-måde) og her igennem få større forståelse for, hvorfor vi reagerer som vi gør - 

og kunne vælge. 

Med den viden, du tilegner dig på dette kursus og ved tests og afbalanceringer af ansigtssprog og kropssprog, kan du 

lære at reagere mere hensigtsmæssigt på omgivelserne og på egne behov. Der arbejdes desuden med årsagen til 

fornægtelsen af dit eget potentiale. 

Superviseret træning: 5 timer 

Pris:  1900 kr. + 100 kr. til materialeudgifter 

Kurset afholdes på:  

Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole 

Instruktør: Annemarie Goldschmidt 
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FARVEFREKVENSER, LYD OG LYS 

 

Kurset er placeret i lag nr.:  3 og 6 

Timetal: 16 lektioner 

Forudsætninger: ingen 

Indhold: Farver og dufte forenet i fælles vibrations frekvenser skabt i Provence af de fineste æteriske olier. Essenserne 

arbejder på celleplan og giver os mulighed for at integrere farverne i vores energisystemer med duftene, som er forbundet 

med hukommelses-spor. De forbinder sig til vores følelser, organer og aurafelter.På kurset får du information om alle 

farveduftene og deres specielle anvendelsesområder både fysiske som psykiske. Du vil i kursusforløbet afprøve alle 

farveduftene i 2 styrker 

Du får udleveret manual, Eau de Couleur / Eau de Toilette testsæt med 14 x 15 ml.  

Superviseret træning: ingen 

Pris:  2200 kr. 

Instruktør(er): Mette Pedersen, Kisser Bjerregård, Birgit Nielsen 

Kurset afholdes på: 

Kinesiologi-Akademiet Sjælland (Mette Pedersen)  

Kinesiologi-Akademiet Fyn (Birgit Nielsen) 

Kinesiologi-Akademiet Aarhus (Kisser Bjerregård) 

samt rundt i hele Danmark 

 

 

FORLØSNING AF FASTLÅSTE FØLELSER  

 

Kurset er placeret i lag nr.:  3 og 6 

Timetal: 8 lektioner 

Forudsætninger: Kropsafbalancering 1-4, Stress 1 

Indhold: Wayne Topping har under udviklingen af dette kursus fundet inspiration i tankefeltterapien og har via 

kinesiologien udviklet nye metoder til at være meget præcis, når man skal hjælpe klienter af med de følelser, der er gået 

helt i hårdknude. 

I kursusmaterialet indgår der: Test og afbalancering for psykisk omvendthed. En helt ny test og afbalancering for 

massiv omvendthed. Her har den indre sabotør taget magten, og det vil ikke være muligt at hjælpe klienten, før dette er 

blevet afbalanceret. Teori om hvordan en massiv omvendthed kan opstå. 

Der er nye korrektioner for: Fobier, Ængstelse, Afhængighed, Tvangsbetinget adfærd, Depression, Vrede. Wayne har 

udviklet en helt ny anvendelse af femelementmodellen i denne sammenhæng. 

Superviseret træning: 3 lektioner 

Pris:  1000 kr. inkl. Dansk manual 

Kurset afholdes på:  

Kinesiologiskolen i Vejle (Edel Hovgaard) 

KI-Center, Aarhus (Anne Hiitola-Pedersen) 
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GLÆDENS PSYKOLOGI 

__________________________________________________________________________________ 

 

Kurset er placeret i lag nr.: 3 og 6 

Timetal: 128 lektioner / 16 dage (9.30-17) 

Forudsætninger: 

Indhold:  

Frihed – løs de Karmiske Bånd: Vi er to! Uenigheden mellem det ydre og indre menneske – personligheden og sjælen udtrykker sig som projektioner 

i vores omverden. Værktøjer til frihed er en anvendelse af Loven om Kærlighed, Loven om Årsag og Virkning, Dharmaloven 

Den 6. sans og chakraintegration: Disse to dage sætter lys på behovet for alle mennesker i denne krisetid og giver adgang til en skærpet 

opmærksomhed og det nødvendige mod til at skelne, vælge, sætte ord på hvad vi vil og handle. Processen har en harmoniserende virkning på sanse- 

og chakrasystemet og dermed også vores nerve-, blod- og kirtelsystem. Indre beslutsomhed, den 6. sans vågner. 

Auriske indgreb: Vores udstråling eller aura spejler også ufærdige situationer, møder på vejen og livsoplevelser der blinder vores klare 

opfattelsesevne til at se tingene som de er. Når aha-oplevelsen indtræffer, åbnes vores talentkerner til at kunne skabe de forandringer eller kreative 

løsninger, vi har brug for. 

Åndedrættet og vitaliteten: Livet er vidunderligt når energien strømmer og vi gør det, der er rigtigt for os. Den indre og det ydre åndedrætsrytme 

styrer dette automatisk og i henhold vores reaktioner på omgivelserne. Åndedrættet kan styres bevidst og på den måde blive vores allerbedste redskab 

til at belive og vitalisere både krop og psyke. 

Sjælsorienteret Astrologi 1 + 2 I samklang med Kosmos: Fødselshoroskopet som spirituel basis kombineret med vores målsætning åbner døren til 

praktisk anvendelse af energierne, der kanaliseres igennem tegn og planeter. Dette er selve Grundenergierne, de 7 Store Stråler, som skaber alt i 

denne verden. Kurset viser vej til at hente det vi har brug for i dette kosmiske supermarked. 

Superviseret træning: 

Pris: 16.000 kr. 

Kurset afholdes på: Polaris centret v. Grethe Fremming 

 

HEALING PRINCIPLES / HELINGENS GRUNDPRINCIPPER 

 

Kurset er placeret i lag nr.:  3 og 6 

Timetal: 18 lektioner 

Forudsætninger: kropsafbalancering 1-4 eller Pædagogisk Kinesiologi 1 og 2  

Indhold: Du lærer at teste og afbalancere for “Helbredelseslinien” og arbejde med forskellige degenerations- og 

regenerationsstadier. Du lærer endvidere at finde de undertrykkelser, som kan være resultatet af tidligere behandling, 

hvor fokus har været på symptomerne og ikke på årsagerne.  Du lærer nye former for muskeltestning med henblik på 

at afdække og afbalancere ernæringsubalancer og ubearbejdede fysiske traumer. 

Efter endt kursus er du i besiddelse af afbalanceringsteknikker, som kan hjælpe dig selv og dine klienter til at komme op 

på og forblive på jeres ”helbredelseslinie”, hvorved jeres fremgang kan blive hurtigere og lettere. Det løsningsorienterede 

arbejde vil give dig stor tilfredsstillelse i dit daglige arbejde som kinesiolog. 

Superviseret træning: 5 lektioner 

Pris:  2000 kr. + 150 kr. til materialeudgifter  

Kurset afholdes på:  

Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole  

Instruktør: Annemarie Goldschmidt 
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HJERNEN 1 

 

Kurset er placeret i lag nr.: 3 og 6  

Timetal: 32 lektioner  

Forudsætninger: Et af de eksisterende grundkurser i kinesiologi, som Kropsafbalancering, Pædagogisk Kinesiologi 

1  eller lignende. 

 

Indhold:  

Du lærer grundlæggende om de overordnede dele af hjernens anatomi og fysiologi. Der er særlig fokus på de 2 

hjernehalvdele, hjernelapperne, sprogcentrene og Corpus Callosum (hjernebjælken). Du lærer også om “kamp eller 

flugt”-reaktioner, switching på et dybt niveau, hjernefølelser, blomsteressenser og chakraer. 

Efter endt kursus vil du efter alt at dømme opleve, at din egen hjerne fungerer bedre. Du har desuden et godt 

grundlag til at kunne arbejde med de i undervisningsmaterialet nøje beskrevne afbalanceringer. 

Superviseret træning: 5 lektioner 

 

Pris: 4.500 kr. + materialeudgifter 275 kr. 

 

Kurset afholdes på: Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole  

Instruktør: Susan Lunddahl 

 

 

 

HJERNEN 2 

 

Kurset er placeret i lag nr.: 3 og 6  

Timetal: 32 lektioner  

Forudsætninger: Hjernen 1  

 

Indhold:  

Du lærer at arbejde dybere og mere indgående med de forskellige hjernedele og deres funktioner samt med øjnene 

og deres funktion. 

Områder, der vil blive dækket er blandt andet Hjernestammen, Pons, De Basale Ganglier, Thalamus, 

Hypothalamus,  Hypofysen, forskellige synsfunktioner i forbindelse med øjnenes muskulatur. 

Efter endt kursus vil du have fået en endnu større indsigt og forståelse for hjernens funktioner, både din egen og 

dine klienters. Du vil opleve, at du nu også kan arbejde med delfunktioner af de enkelte hjerneområder, hvilket giver 

dybere afbalanceringer, som dog samtidig bevarer deres enkelhed. 

Superviseret træning: 5 lektioner 

 

Pris: 4.500 kr. + materialeudgifter 225 kr. 

 

Kurset afholdes på: Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole  

Instruktør: Susan Lunddahl 
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HJERNEN 3 

 

Kurset er placeret i lag nr.: 3 og 6  

Timetal: 32 lektioner  

Forudsætninger: Hjernen 2 

 

Indhold:  

Du lærer om hjernens endnu dybere liggende områder, bl.a. det limbiske system, Amygdala og Hippocampus, som 

har stor betydning for vores følelser og for hukommelse og indlæringsevne. Derudover lærer du at afbalancere 

ørerne, hørelse, balance og ligevægt, også i forbindelse med gangfunktioner. 

Efter endt kursus kan du virkelig  hjælpe dine klienter med at få større klarhed i deres tænkning og alle øvrige 

funktioner. Du vil efter alt at dømme opleve, at du også selv har taget et ”kvantespring” 

Superviseret træning: 5 lektioner 

 

Pris: 4.500 kr. + materialeudgifter 225 kr. 

 

Kurset afholdes på: Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole  

Instruktører: Annemarie Goldschmidt og Susan Lunddahl 

 

 

HVORDAN KONTROLLERER DU DIN VÆGT 

 

Kurset er placeret i lag nr.:  3 og 6 

Timetal: 8 lektioner 

Forudsætninger: Kropsafbalancering 1-4 og Stress 1 

Indhold: Kurset er udviklet af Wayne Topping. Efter grundig research har Wayne Topping fundet frem til nogle faktorer, 

som er af helt afgørende betydning for, at man kan tabe sig.  

På dette kursus kan du få svar på følgende spørgsmål: 

Kan du drikke vand som en vægttabsmetode? Hvilken form for træning vil sikre vægttab? Hvor meget ligner dine 

spisevaner en sumobryders? Hvorfor tager kvinder på? Er din skjoldbruskkirtel underaktiv? Hvorfor spiser du, når du 

ikke er sulten? 

Der er afbalanceringer for: Nedsættelse af lyst til at spise, Grovæderi, At være i stand til at visualisere succes. 

Desuden er der et program med akupunkturpunkter, som kan være en hjælp til sult, nervøs spisning, trøstespisning og 

tvangsspisning. 

Superviseret træning: 3 lektioner 

Pris:  1000 kr. inkl. Kursusmaterialer på dansk 

Kurset afholdes på:  

Kinesiologiskolen i Vejle (Edel Hovgaard) 
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HVORDAN OVERKOMMER MAN MODGANG 

 

Kurset er placeret i lag nr.:  3 og 6 

Timetal: 16 lektioner 

Forudsætninger: Kropsafbalancering og Stress 1 

Indhold: Dette kursus er udviklet af Wayne Topping, og materialet fokuserer meget på hemmeligheden ved at overleve. 

Dette kursus kommer med mulige svar på bl.a. følgende spørgsmål:                     

 Er der en sammenhæng mellem personlighedstype og evnen til at håndtere stress? Kan vores personlighedsmønstre 

være afgørende for, om vi forbliver raske eller måske ender med at få en sygdom? Hvor vigtigt er hårdførhed 

sammenlignet med andre ressourcer i modstandskraften i forhold til genetiske styrker og svagheder, sunde vaner, socialt 

netværk og evnen til at klare sig? 

 Hvilke karaktertræk forbedrer vores hårdførhed og vores evne til at vinde over modgang? Hvordan kan man vende 

forhindringer til muligheder? 

 Der vil også blive fokuseret på, hvilke personlighedsmønstre, der kan svække immunsystemet eller svække 

stressberedskabet, og hvad der skal til for at styrke vores evne til at håndtere stress og forbedre vores helbred.  

Dette kursus giver mange muligheder for både at forbedre helbredet, styrke personlig vækst og blive bedre til at håndtere 

stress. 

Superviseret træning: 3 lektioner 

Pris:  1700 kr. inkl. Dansk manual 

Kurset afholdes på: 

Kinesiologiskolen i Vejle (Edel Hovgaard) 
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KINESIOLOGI PÅ DYR 1 – 7  

 

Kurset er en del af uddannelsen til Dyrekinesiolog 

Kurset er placeret i lag nr.:  3 og 6 

Timetal: 7 x 24 lektioner 

Forudsætninger: Kropsafbalancering 1 – 4  

KINESIOLOGI PÅ DYR: 

På kurset undervises i teorierne bag den holistiske helbredsopfattelse. Der arbejdes med oprettelse af fysiske, kemiske 

og psykiske ubalancer. Du træner din indfølingsevne og evnen til kommunikation på sjælsplan. 

Du trænes i den kinesiologiske metode til afbalancering af dyr og mennesker, som omfatter muskeltest – kurserne er 

delt op i 7;  

KINESIOLOGI PÅ DYR 1: 

Nulstilling, surrogattest, specifik muskeltest, brain response test, test af fødevarer/foder, two-point, prioriteringstest, 

tingpunkter, neurolymfatiske punkter hos hund og hest, bilateral muskelkorrektion på dyr, de 10 energicentre, 

aurascanning, 8-tals energi, stressfrigørelse med telepati og kinesiologi, test med spyt/urinprøve. 

KINESIOLOGI PÅ DYR 2: 

Organrefleks punkter, de 7 chakraer, alarmpunkter, følelser til organreflekser, de 10 energicentre og væv, målsætning, 

pandepunkter, TS-linjen, stresssignaler hos hest/hund/kat, toxicitet test, Ramus, buffer test, finger test, håndmodel, 

meditation, devapåkaldelse til dyr. 

KINESIOLOGI PÅ DYR 3:  

De 12 processer, det svage punkt, den ydre stress, den æteriske dublet, miltchakra, Bach-shu punkter, blodkemi, 

syre/base balance, samt telepatiske kommunikation med dyr og devaer. 

KINESIOLOGI PÅ DYR 4: 

Jordstråling; Curry & Hartmann gitter, vandåre, neutralisering af jordstråler, elektromagnetisk test, dyrenes reaktion i 

forhold til jordstråler, chakrasystemet, krystalfarve healing og test, auratest, håndmodel, parasittest. 

KINESIOLOGI PÅ DYR 5: 

Miasmetest, frekvenstest, under/overenergi, corpus callosum, for varm/kold, ionisering, stødabsorber, giftplanter, 

udrensning, forfangenhed, parasitter, blodnosode, meditativ test. 

KINESIOLOGI PÅ DYR 6: 

Kryptokid, test for kryptokisme, sommereksem, vorter/sarcoider, sene/led test, ECIWO-systemet, de 8 ekstra meridianer, 

pulstest, biokinetiske øvelser. 

Kinesiologi på dyr 7: 

Urin/blod undersøgelser, lymfesystem og test, nyreslag, rygsøjle sygdomme – test og korrektioner, hoven, sadler, 

nervereflekser. 

Superviseret træning: 24 lektioner 

Pris: 2.850 kr. pr. kursus  

Kurset afholdes på:  

Nyrupvej 23, 4350 Ugerløse (Anita Bakkegård Hansen) 

Naturgaarden, Nibe (Tove Nielsen) (kun Kinesiologi på dyr 1-4) 
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KOMMUNIKATIONSKINESIOLOGI 

 

Kurset er placeret i lag nr.: 3 og 6 

Timetal: 32 lektioner 

Forudsætninger: Kurset henvender sig til personer der har erfaring i at muskelteste og har kvalifikationer svarende til 

RAB registrering Optagelse efter individuel vurdering. 

Indhold: Kurset giver viden om kommunikation mellem mennesker, og giver viden om, hvordan vi hjælper det enkelte 

menneske med at udnytte sine evner og muligheder. Der gennemgås teori om begreberne funktionsblindhed, energitab, 

grundkriser, reguleringstid, fødselsenergi og energianalyse. Desuden bliver du trænet i intuitiv testning.   

Ellen Langgaard har udgivet bogen Kommunikationskinesiologi, der bruges på kurset, og den en del af 

undervisningsmaterialet. 

Superviseret træning: 6 lektioner (3 lektioner efter hvert modul) 

Pris:  4000 kr. 

Kurset afholdes på:  Vi holder gerne kurser over hele landet. 

(Ulla Balle Laursen og Margit Andersson) 

 

 

KST DYR 1- 3 

 

Kurset er placeret i lag nr.:  3 og 6 

Kurset er en del af uddannelsen til Dyrekinesiolog 

Timetal: 2x16 lektioner og 1 x 24 lektioner plus to anatomidage med ekstern underviser.  

Forudsætninger: Forudsætning: Anatomi – bevægeapparat hund og hest (2 dage) 

Indhold: På alle kurser vælger jeg at gennemgå teknikkerne humant først, og vi øver på hinanden, både for at opnå 

føling i hænderne, og for at mærke på egen krop, hvordan det virker.  

Der vil løbende blive vist og prøvet på dyr, og i slutningen af hvert kursus træner man alt, man har lært, på en hest og 

en hund. Kurset er delt op i tre moduler, for at man skal hjem og øve i mellemtiden. KST er et håndværk! 

KST dyr I 
Her gennemgås grundlæggende teknikker i kranio-sakral terapi: Kranio-sakral systemet, kranio-sakral rytme, 

stillepunkter, diafragmaer, afspænding af led i ryg, ben og kæbe. 

KST dyr II 
Her læres at løsne hjernehinder og nogle kranieknogler og tungeben 

KST dyr III 
Vi går videre med teknikker til at løsne temporalknogle, det speno-occipitale led og andre kranieknogler. 

Superviseret træning: 8 lektioner 

Pris:  950 kr. pr. dag 

Kurset afholdes på:  

Naturgaarden, Nibe (Tove Nielsen) 
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MAGNETISME, POLARITET OG ENHED 

 

Kurset er placeret i lag nr.: 3 og 6 

Timetal: 16 lektioner 

Forudsætninger:  KA 1- 4 eller tilsvarende begynderkursus 

Indhold: kurset omhandler magnetismes og polariteters indflydelse på kroppen, dens celler og aura / energilegemer / 

energifelter. Der arbejdes med afbalanceringer, som får krop, celle og energifelter til at forenes i en enhed. Lyd, lys, 

farve og mikroverdener bindes sammen og forenes til et hele og hele tiden med den enkeltes spirituelle snergi i 

centrum. I kurset indgår meditationer. 

Afbalanceringsteknikker og metoder: Meridianafbalanceringer ved tandproblemer med meridianstrygning, massage NL 

og NV. Afbalanceringer ved hjælp af alarmpunkter og meridianer med magneter. Toning, abdominale punkter og 

vejrtrækningsøvelser og visualisering. 

Superviseret træning: ingen 

Pris: 2200 kr. 

Kurset afholdes på: 

Kinesiologi-Akademiet Sjælland (Mette Pedersen, Birgitte Rasmussen) 

Kinesiologi-Akademiet Aarhus (Kisser Bjerregård) 

Kinesiologi-Akademiet Fyn (Birgit Nielsen) 

 

 

 

MASSAGE FOR KINESIOLOGER 

 

Kurset er placeret i lag nr.:  3 og 6 

Timetal: 40 lektioner 

Forudsætninger: Kropsafbalancering 1-  4, Stress 1 og 2, Avanceret Kinesiologi 1 og 2 

Indhold: Vi arbejder med fysiurgisk massage. 42 muskler fra KA gennemgås med udspring og hæfte. Vi arbejder med 

musklerne under massagen, hvor vi kommer hele kroppen igennem, inkl. ansigtsmassage og massage af zonepunkter 

på fødderne. Vi tester relevante kinesiologiske test undervejs. Det er en fordel at kunne fingerteste.  

Superviseret træning: 6 lektioner 

Pris:  3000 kr. 

Kurset afholdes på:  

Brøndby Kinesiologiskole (Birgit Clemmensen) 
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MERIDIANKURSUS 

 

Kurset er placeret i lag nr.:  3  

Timetal: 32 lektioner (2 moduler á 16 timer) 

Forudsætninger: Kropsafbalancering 1 – 4 eller Kommunikation med den intelligente krop eller tilsvarende kurser. 

Indhold: Kurset har fokus på meridianlæren ud fra traditionel kinesisk medicin (TCM). Der gives en grundig indføring i 

hele meridianlæren samt de enkelte meridianer og kvaliteten af de punkter, som findes på underarme og underben. 

Der arbejdes med forskellige afbalanceringsteknikker – akupressur, lyd og polaritet. Der arbejdes endvidere med 

forskellige øvelser – bla. Meridian-yoga og meridian qi gong.  

Afbalanceringerne styrker kroppens evne til selvhelbredelse, og alle metoder anvendes i behandling af specifikke 

ubalancer og sygdomme.  

Superviseret træning: 6 lektioner  

Pris: 2200 kr. pr.modul, inkl. 2 manualer. Stemmegaffel kan købes separat i forbindelse med kurset (ca. 350 kr.) 

Kinesiologi-Akademiet Aarhus (Kisser Bjerregård) 

Kinesiologi-Akademiet Sjælland (Mette Pedersen, Birgitte Rasmussen) 

Kinesiologi-Akademiet Fyn (Birgit Nielsen) 

 

 

METAFOR KURSUS 

 

Kurset er placeret i lag nr.: 3 og 6 

Timetal: 16 lektioner 

Forudsætninger: Kropsafbalancering 1 og 2 

Indhold: På dette kursus lærer du at afbalancere 14 muskler ved hjælp af metaforer – billedsprog, som hjælper din klient 

til at se sine ubalancer i et andet / nyt perspektiv. Det giver en rigtig aha-oplevelse for klienten. F.eks.: Hvilken byrde 

slæber du rundt på? Hvilke områder i dit liv kunne trænge til mere sødme? 

Der findes metaforer til de fem elementer, de tilhørende meridianer og muskler.  

Superviseret træning: 3 lektioner 

Pris:  1400-1800 kr. 

Kurset afholdes på:  

Brøndby Kinesiologiskole (Birgit Clemmensen) 

Kinesiologi-Akademiet Sjælland (Birgit Nielsen) 

Kinesiologi-Akademiet Fyn (Birgit Nielsen)   

Kinesiologi-Akademiet Aarhus (Birgit Nielsen) 

Kinesiologiskolen i Vejle (Edel Hovgaard) 

Kinesis Center ’Rødegaard’ (Helle Bøving) 

Ki-Center Aarhus (Anne Hiitola-Pedersen) 
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NEUROTRANSMITTER 

Kurset er placeret i lag nr.: 3 og 6  

Timetal: 10 lektioner  

Forudsætninger: Hjernen 3 

 

Indhold:  

Du lærer på dette kursus om hjernens signalstoffer, neurotransmittere og gennemfører afbalanceringer tilpasset dette 

emne. Du får en forståelse for at det, hvis de ikke overføres i korrekt hastighed og mængde, blandt andet kan påvirke 

sindsstemning, appetit, frygt, søvn, hjerterytme, temperatur og medføre aggression og angst 

Efter endt kursus har du opnået stor forståelse for disse signalstoffers betydning for overførslen af impulser fra 

nervecelle til nervecelle, og du har fået indarbejdet dertil egnede afbalanceringsprocedurer. 

Superviseret træning: 5 lektioner 

 

Pris: 1.200 kr. inkl. materialeudgifter. 

 

Kurset afholdes på: Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole  

Instruktører: Annemarie Goldschmidt og Kathie Guhl 

 

PRAKTISK KINESIOLOGI – SUCCES I KLINIKKEN 

Kurset er placeret i lag nr.:  3. 

Du kan vælge dette kursus, hvis: du selv vil sammensætte din uddannelse, eller allerede er kinesiolog og gerne vil 

have gang i din klinik og have SUCCES SOM KINESIOLOG. 

Timetal: 16 lektioner. Afholdes som weekend kursus eller over 4 eller 5 gange hver af 3,5 – 4 timers varighed. 

Forudsætninger: Kropsafbalancering 1 – 4 og Stress 1. At du har én og meget gerne flere traumekorrektioner at gøre 

brug af. Har kendskab til chakraer og meridianer. 

Indhold:  

 Enkle og meget effektive og dybtgående tests og korrektioner.  

 Forskellige prætest så du kan sammensætte et møde med din klient, så vedkommende forstår, hvordan de 
forskellige energiubalancer hænger sammen og kan tolkes som en energi-diagnose.  

 Grundigt afprøvede tests og korrektioner som igennem flere år har betydet, at jeg altid har haft rigeligt at se til i min 
klinik.  

 De mest effektive teknikker sammensat på en måde, så du får rigtig gode resultater.  

 Korrektion af dybe reverseringer.  

 Udrensning af toxiner -  let og effektivt.  

 Simpel, nem og effektiv traumekorrektion. 

 Overordnet og effektiv energiafbalancering 

Nogle af testene er plukket ud fra andre kinesiologisystemer, nogle er kommet som inspiration ved at se nogle af de 
forskellige dygtige kinesiologer og behandlere i deres arbejde og undervisning og nogle er ”poppet op” i mit arbejde i 
klinikken. Alt sammen gennemprøvet med succes i flere år.  

Superviseret træning: Ja, hvis det ønskes  

Kurset afholdes: Karins Helse Klinik (Rimahus), Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120  Vejle Øst. Såfremt der kan samles et 

hold på mindst 6 kursister, kan kurset også afholdes andre steder. 

Pris: 1.750 kr. incl. manual. 

Instruktør: Karin Jensen 
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PROVENCE ESSENSER 

 

Kurset er placeret i lag nr.:  3 og 6 

Timetal: 16 lektioner 

Forudsætninger: ingen 

Indhold: Essenserne – er fremstillet efter kanalisering i Provence af de smukkeste planter – med hjælp og anvisninger 

fra planternes devaer og en fantastisk guide. 

Essenserne er fremstillet af plantedele, lyd, lys, farver, symboler, vibrationer og velsignelser. 

Lær de 12 essenser at kende gennem forskellige test og meditationer. 

En dag til personlig udvikling samt nyt til klinikken.  

På kurset udleveres de 12 essenser samt manual. 

Superviseret træning: ingen 

Pris:  2200 kr. 

Kurset afholdes på:  

Kinesiologi-Akademiet Sjælland (Mette Pedersen) 

Kinesiologi-Akademiet Fyn (Mette Pedersen)  -  Kinesiologi-Akademiet Aarhus (Mette Pedersen) 

samt andre steder rundt i Danmark 

 

 

SHAMANISTISK KINESIOLOGI / SHAMAKINESE 

 

Kurset er placeret i lag nr.:  3 og 6 

Timetal:  4x15 lektioner 

Forudsætninger: Kropsafbalancering 1 eller Kommunikation med den Intelligente Krop Modul A eller et dags 

introduktions kursus i kinesiologi for kursister, der ikke har testet før. 

Indhold: Et kursus, hvor shamanisme og kinesiologi supplerer hinanden. En grundig indføring i de shamanistiske 

metoder og verdenssyn. 

Superviseret træning:  

Pris:  2200 kr. pr. weekend 

Instruktør(er): Mette Pedersen og Birgitte Rasmussen 

Kurset afholdes på:  

Kinesiologi-Akademiet Sjælland (Birgitte Rasmussen)  

Kinesiologi-Akademiet Fyn (Birgitte Rasmussen)  

Kinesiologi-Akademiet Aarhus (Birgitte Rasmussen)  

samt andre steder rundt i Danmark 
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TANKEENERGIER – LIVSSTRATEGIER 

 

Kurset er placeret i lag nr.:  3 og 6 

Timetal: 24 lektioner 

Forudsætninger:  KA 1- 4 eller tilsvarende begynderkursus 

Indhold: Kurset er en balancering af hjernen, vores skyggesider og tankeenergier/ mønstre ved brug af 

Vollsmeridianer, brug af forskellige hologrammer samt hjælp fra det kvantefysiske og af egen spiritualitet. Den enkeltes 

forandring gennem egen historie. 

Superviseret træning: 6 lektioner 

Pris:  3.300 kr.  

Kurset afholdes på:  

Kinesiologi-Akademiet Sjælland (Mette Pedersen, Birgitte Rasmussen) 

Kinesiologi-Akademiet Aarhus (Kisser Bjerregård) 

Kinesiologi-Akademiet Fyn (Birgit Nielsen) 

 

 

 

 

 

TELEPATI 1   

 

Kurset er placeret i lag nr.:  3 

Kurset er en del af uddannelsen til Dyrekinesiolog 

Timetal:  16 lektioner 

Forudsætninger: ingen  

Indhold: Vi kan kommunikere med dyrene på to måder. Den instinktive telepati er den, der hele tiden foregår mellem dyr 

og dyr og mennesker, bevidst eller ubevidst. Den anden form for kommunikation er sjælstelepati – den smukke 

kommunikation mellem dyr og mennesker, som medfører en bevidsthedsændring hos mennesker. 

Faget omhandler sjælstelepati med dyr, devariget samt påkaldelse af engle i kommunikationen. Lær at modtage den 

visdom og indsigt, dyrene ønsker at dele med os.   

Gennem hjertekontakt i ydmyg kærlighed til dyrene opnår vi renhed til at nå dyrenes sjælsvibration. Den telepatiske 

kontakt opstår, kærlighed og healing flyder mellem jer. Du får svar på dine spørgsmål, og dyret får mulighed for at 

udtrykke sit inderste. Er du parat til at åbne dig for dyrenes bevidsthedsplan – og den forskel, det vil gøre i dit liv? 

Kurset danner grundlag for anvendelse af telepati i faget kinesiologi på dyr. 

Superviseret træning: 16 lektioner 

Pris:  2000 kr. pr. kursus 

Kurset afholdes på:  

Nyrupvej 23, 4350 Ugerløse (Anita Bakkegård Hansen) 

Naturgaarden, Nibe (Tove Nielsen) 
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TFH 5 

 

Kurset er placeret i lag nr.: 3 

 
Kurset er en forudsætning for TFH Training 

Timetal: 16 timer 

Forudsætninger: TFH 1-4 certifikat og selvstudie med TFH studiebogen 

Indhold: 

TFH 5 giver dig repetition af de fire Touch for Health kurser samt adgang til videregående kurser internationalt. Kurset 
indeholder også en skriftlig og en praktisk prøve, udformet af International Kinesiology College IKC. Dette kursus 
kaldes også ‘Touch for Health Prøven’ eller ‘Profiency Assessment Workshop’. De deltagere, der består prøverne, får 
et internationalt TFH Profiency certifikat, som giver afgang til professionelle videreuddannelser internationalt. 

Pris: 1950 kr 

Kurset afholdes i Aarhus eller Galten, afhængig af deltagerantalet.  

Underviser: Anne Hiitola-Pedersen i samarbejde med International Kinesiology College IKC 

 

 

 

TFH Training 

Kurset er placeret i lag nr.: 3 

 
Kurset er en del af uddannelsen til TFH Instruktør og TFH kinesiolog 

Timetal: 64 timer / 8 dage 

Forudsætninger:   

• TFH 1-4 hos en IKC godkendt instruktør 
• TFH 5 med bestået prøve 
• Bestået besvarelse af TFH Studiebogen 
• Medlemskab af Kinesiologiforeningen Touch for Health (250 kr. årligt) 

 
Et indholdsrigt internationalt instruktørkursus til dig, der vil undervise i Touch for Health (TFH) og i miniworkshops, 

eller som vil uddanne dig til TFH kinesiolog. 

Indhold:  

Formålet er, at kursisterne finder deres egen undervisningsstil og sammen øver færdigheder og bearbejder viden for 

at lære at anvende og undervise i TFH pædagogisk, fagligt og kompetent. TFH-kurserne bliver repeteret og uddybet 

gennem aktiv medvirken fra kursusdeltagerne. Evnen til at præsentere for en gruppe bliver stærkt betonet på dette 

kursus. 

Temaer: 

• fordybelse og udvidelse af TFH viden 
• præsentation af TFH metoder for hinanden, at modtage og give feedback 
• erfaring i gruppedynamik 
• at finde sin egen undervisningsstil 
• praktiske øvelser og selvudvikling i form af TFH-afbalanceringer 
• viden om kommunikation og kommunikationsøvelser 
• marketing      FORTSÆTTES NÆSTE SIDE 
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Forudsætning: 

• TFH 1-4 hos en IKC godkendt instruktør 
• TFH 5 med bestået prøve 
• Bestået besvarelse af TFH Studiebogen 
• Medlemskab af Kinesiologiforeningen Touch for Health (250 kr. årligt)            

Superviseret træning: Undervejs på kurset.  

Pris: 9.700 – 10.000 kr.  

Kurset afholdes af Anne Hiitola-Pedersen i samarbejde med International Kinesiology College IKC, stedet afhænger 
af deltagerantallet. 

 

 

 

TK- ASTRO (TKA) – i samklang med Kosmos I og II 

 

Kurset er placeret i lag nr.: 6  
Kurset er en del af uddannelsen til TransformationsKinesiolog.  

Timetal: 64 timer fordelt på 2 moduler á 4 dage  

Forudsætninger:  

 Optimal Integration (OI) 
 At downloade eller købe et astrologiprogram 
 At deltage personligt med udgangspunkt i eget liv og øve sammen med de andre kursister. 
 At læse anbefalet lekture og skrive egen ”manual” (handouts udleveres) 
 At anvende/lære ny-lærte ”værktøjer” inden næste kursus. 

Kurset henvender sig til: 
Alle mennesker med lyst til at begynde at skabe bevidst ved hjælp af energi og kraft.  
Kurset er velegnet til videreuddannelse af terapeuter og astrologer og er en del af uddannelsen til Transformations-
Kinesiolog. 

Indhold: Sjælsorienteret Astrologi er den nye videnskab i Vandbærerens tidsalder. Menneskets energetiske matrix og 
alt liv betinges af De 7 Store Stråler eller grundenergier der når os fra universet gennem tegn og planeter. 
Muskeltesten hjælper os til at sætte fokus på hvilken energi vi skal hente for at omsætte en målsætning i praksis eller 
anvende en situation mest hensigtsmæssigt. 
Kurset kombinerer psykologi og målrettet indre lederskab med fødselshoroskopet og nuets energibillede. I stedet for 
at være prisgivet energiernes spil, kan vi blive bevidste medskabere af vores eget liv. Undervisningen foregår 
"legende" gennem bevægelse, anvendelse af magtord og praktiske eksempler. 

'I Samklang med Kosmos 1' – grundmodul med basis manual 

 Dagens og årets energi 
 Fødselshoroskopet med målsætning 
 Personlig gennemgang af Sol, Måne, AC-DC og MC-IC 

'I Samklang med Kosmos 2' 

 De fem personlige planeter 
 Den aktuelle læreopgave som personlighed og sjæl 

Superviseret træning:  

Pris: 2 x 4000 kr.  

Kurset afholdes på:  
Polaris Centret eller Væksthøjskolen (Grethe Fremming + gæsteunderviser) 
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ENERGETISK HYPOTESE (EH) 

 

Kurset er placeret i lag nr.: 3 og 6  

Timetal: 120 timer fordelt på 3 intensive kurser á 5 dage + 3 eksamensdage 

Forudsætninger:  

 Optimal Integration (OI) 

 Transformationskinesiologi (TK) I - III 

 Energetisk Anatomi (EA) 

Kurset henvender sig til terapeuter der arbejder med klienter. Kinesiologi eller pendulering anvendes.  

Indhold:  

Meget få mennesker kan se det æteriske/vitale legeme der er ’blueprintet’ til vores fysiske krop.  
Længe før en fysisk ubalance mærkes, kan den registreres energetisk ved hjælp af et pendul eller kinesiologisk. Vi 
kan løfte energierne og foregribe eventuelle fysiske ubalancer ved at lave visse energetiske øvelser eller ved TK-
afbalanceringer.  

Den energetiske genpart af organer, kirtler og væv evalueres kinesiologisk eller med et pendul for at få et 
’øjebliksbillede’ af den samlede tilstand, idet evalueringen sammenholdes med personens oplysninger og målsætning.  
 
Energetisk Hypotese I: 

 immunsystemet 
 vitalitet, 
 det fysisk-æteriske vibrationsindeks 

Energetisk Hypotese II: 

 chakraerne 
 kirtlerne 
 blodet 

Energetisk Hypotese III omhandler bl.a. 

 cerebrospinalvæsken 
 element-metabolismen 
 livstråden, bevidsthedstråden og den kreative tråd 

Superviseret træning: Undervejs på kurset 

Pris: 3 x 5000 kr.  

Kurset afholdes på: Polaris Centret v. Grethe Fremming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://polariscentret.dk/?id=916821
http://polariscentret.dk/?id=872919
http://tkpolaris.dk/energetisk-anatomi
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TK - INDRE LEDERSKAB (IL) 

 

Kurset er placeret i lag nr.: 3  
Kurset er en del af uddannelsen til TransformationsKinesiolog. 

Timetal: 40 lektioner / 5 dage 

Forudsætninger: ingen  
Kurset henvender sig til kinesiologer, terapeuter og ledere, der ønsker at videreuddanne sig.  
Kurset er en del af uddannelsen til Transformations-Kinesiolog. 
 
Indhold:  

Tag ansvar for dit liv! 
At tage Indre Lederskab giver uanede muligheder og kræver, at vi ved hvem vi er! 

Vi har selv skrevet drejebogen til vores liv! Hvis vi ’har ondt i livet’, kan vi gøre noget ved det. Indre Lederskab får os til 
’at rette ryggen’ og skabe et liv, hvor vi gør, hvad vi sætter os for i stedet for at spilde vores krudt på ligegyldige ting. 
Vores aura udstråler det, vi er fyldt af. Det giver også anledning til megen indre turbulens der ubevidst projiceres til 
vores omverden og skaber ydre konflikter. 
Intelligent anvendelse af de tre store grundenergiers symboler ændrer udstrålingen og hjælper os til ikke at give køb 
på hvad der er rigtigt for os. 
Vi holder op med at blande os i andres liv og giver dem luft og frihed til at være som de er. 

Temaer: 

 Evaluering af energien der er til vores rådighed 
 Irritation, angst og bekymring anvendes kreativt 
 De 5 store sygdomme 
 Auraens symbolik 
 Den indre vejleder 
 Visualisering, meditationens 7 trin 
 Skelneevne 
 Ledestjernen 
 Udvikling af hjertesindet 

Superviseret træning: Undervejs på kurset. 

Pris: 5000 kr.  

Kurset afholdes på: Polaris Centret  
v. Grethe Fremming i samarbejde med Tove Nielsen og Helle Bøving 
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TRANSFORMATIONS-KINESIOLOGI 3 (TK3) 

 

Kurset er placeret i lag nr.3 

  Kurset er en del af uddannelsen til Transformations-Kinesiolog 

Timetal:  40, fordelt på 5 dage 

Forudsætninger:  

Optimal Integration,  
Transformations-Kinesiologi 1 og 2  
TK1X  og TK2X (TK1 og 2 trænings- og eksamensweekends) 

Indhold:   

Fokus og valg hænger sammen. „Forskermodellen“ er et fantastisk redskab til at blive os selv og  
tage indre lederskab. Modellen gør os til iagttagere af vores eget liv.  
Vi begynder realistisk at overveje om vores liv virkelig forløber, som vi vil! Igennem målsætning og  
afbalancering forlader vi undrende vores vaner og automatiske handlinger.  

Vi bliver bevidste årsager. Vi tager for alvor indre lederskab. Vi følger ikke længere tanke og følelse, men handler i 
overensstemmelse med vores indre viden.  

Temaer: 

 Grundlæggende årsager til sygdom 

 Bevidsthed 

 Liv og død 

 Antahkarana 

 Følelseshavet og den ildfulde verden 

 Bevidsthedsdimensioner 

 Angreb 

 Sublimering 

Superviseret træning og eksamen (TK3X) :  

Inden næste kursus (TK4) påbegyndes, deltager kursisterne i en særlig 'TK-trænings- og 
eksamensweekend' (TK3X på 16 timer), hvor pensum fra TK3 gennemgås og trænes for at afslutte med en 
deleksamen, som skal bestås før videre deltagelse. 

Pris:  5000,- for TK3 og 2000,- for TK3X 

Kurset finder sted på: Polaris Centret v. Grethe Fremming i samarbejde med Tove Nielsen og Helle Bøving 
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TRANSPERSONLIG PSYKOLOGI I OG II (TP) 

 
 
Kurset er placeret i lag nr.: 3 og 6 
Kurset er en del af uddannelsen til Transformations Kinesiolog  

Timetal: 50 timer fordelt på 2 moduler á 3 dage  

Forudsætninger: Optimal Integration (OI) 

Indhold:  

TP I (25 timer): 
Tre spændende Coach-dage integrerer teori, praktisk erfaring med alle afbalanceringer og en dyb forståelse af den 
spirituelle filosofi fra Optimal Integration. 

Det er en kunst at kunne stille spørgsmål for at hjælpe et menneske til at sætte sig et mål eller at kunne tage en 
beslutning og blive en bevidst årsag i eget liv. 
Spørgsmål baseret på erfaring og viden gør klienten til iagttager af vedkommendes eget liv og vækker behandlers 
evne til at lytte og virkelig høre, så klienten løftes til at få et overblik af livssituation og beslutte sig for en kreativ 
løsning. 

Temaer: 

 praktisk demonstration af og træning i 
o at forbinde målsætning til indtryk for at kunne ’høre’, hvor personen befinder sig i processen med at 

komme fra sit bevidste Jeg 
o at modtage en idé, skabe en tankeform og manifestere den 
o at anvende den esoteriske baggrund integreret med målsætningen 

TP II: Under revidering. 
 
Superviseret træning: Undervejs på kurset 

Pris: 2 x 3000,- kr.  

Kurset afholdes på: Polaris Centret  
v. Grethe Fremming i samarbejde med Tove Nielsen og Helle Bøving 

 

 

VIBRATION, FREKVENS OG HARMONI 

 

Kurset er placeret i lag nr.:  3  

Timetal: 20 lektioner  

Forudsætninger: Kropsafbalancering 1 – 4 eller Kommunikation med den intelligente krop eller tilsvarende kurser. 

Indhold: Kurset har fokus på toksiner i kroppen. Toksiner kan komme til udtryk på mange forskellige måder, og der 

arbejdes både fysisk, emotionelt og mentalt med disse toksiske forhold.  

Der arbejdes også med polaritet på mange forskellige måder, og de fysiske og universelle chakra afbalanceres.  

Ny tids homøopati introduceres bl.a.i form af arbejde med Sinus-tegnet. 

Afbalanceringerne styrker kroppens evne til selvhelbredelse, og alle metoder anvendes i behandling af specifikke 

ubalancer og sygdomme.  

Superviseret træning: ingen  

Pris: kurset er et internatkursus, som afholdes over en uge om sommeren, i udlandet eller i Danmark 

Kinesiologi-Akademiet  v/ Kisser Bjerregård, Mette Pedersen, Birgitte Rasmussen, Birgit Nielsen 

 



side 38 

 

 

 

 

www.danskekinesiologer.dk 


