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Kære læser.

Så kom efteråret og gav os allerede i november 
måned den første snert af vinter med frostgrader 
hele døgnet - uha - koldt!

Der har været pænt med aktivitet i lokal-
afdelingerne og som annonceret i bladet sker 
der også spændende ting i forbindelse med 
deres forestående generalforsamlinger.

Der er styr på vores årsmøde 2017, som 
holdes på Fyn.

Vi kan glæde os over en stabil søgning til 
vores hjemmeside og jeg ser frem til at kunne 
annoncere udgivelsen af den sidste video om 
kinesiologi i denne omgang - forhåbentlig i 
starten af 2017.

Vi kan se tilbage på et år, hvor vi kan glæde 
os over en positiv udvikling i medlemstallet og 
der har også været mange medlemmer, som 
har bestået eksamen i 2016 - et STORT 
TILLYKKE skal lyde herfra.

Sekretariatet

Lad mig benytte lejligheden til at ønske alle 
medlemmer og annoncører en GLÆDELIG 
JUL samt et GODT OG LYKKEBRINGENDE 
NYTÅR 2017

Deadline for stof til marts nummeret af 
Muskeltrykket er den 5. februar 2017.
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  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
Vibeke Rønne Sørensen
Kinesiolog RAB

Vinter og vi har fået sne – det er noget af det bed-
ste at gå i sneen med bare fødder. 
Vi kan nu synge sangen: I sne står urt og busk i 
skjul….giv tid giv tid er starten på et vers i denne 
sang. Tid er det, FU har brugt/bruger her i efter-
året/vinteren. Vi er i arbejdstøjet, for vi har givet os 
selv opgaver, som skal være gennemarbejdet og 
klar til februar 2017 - for at komme på dagsordenen 
til næste års ordinære generalforsamling. 

Helle arbejder i Sundhedsrådet, og Jette har 
arbejdet med vores hjemmeside og deltaget aktivt 
i tilblivelse af den sidste film til You Tube. I den 
forbindelse arbejder vi for at få vist vores film til 
forskellige patientforeninger i håb om, at de vil 
lægge den på deres hjemmesider til gavn for de-
res medlemmer.

Vi arbejder alle med forslag til vedtægtsændringer. 
Foreningens vedtægter er fundamentet for vores 
forening og arbejde. Vil du have indflydelse på, 
hvordan din forening skal være, hvordan FU skal 
agere, så mød op på den ordinære generalforsam-
ling 2017!

Der har været meget arbejde med kontrol – tillid er 
bedre. Men ifølge vores vedtægter skal Etisk råd 
faktisk være et kontrollerende råd. Jeg er af den 
opfattelse at de regler, vi har, skal vi også turde 
håndhæve – dog er vi også her forpligtiget til at 
evaluere og følge op på, om vores etiske regler 
faktisk er, som de skal være. Men det er vigtigt 
overfor nye medlemmer at gøre mere klart, hvilke 
vedtægtsmæssige og etiske regler, der følger med 
et medlemskab af Danske Kinesiologer.

Der pågår i skrivende stund et arbejde omkring 
uddannelse og uddannelsesmodellen. FU og in-
struktørernes FU har sat sig sammen og vil 
fremlægge nyt til næste års generalforsamling.

Vi har nu fået lidt mere materiale fra lokalfor-
eningerne, hvor der har været debatteret vision 
for foreningen. FU samskriver og fortolker dette 
materiale, så medlemmerne på næste årsmøde 
kan arbejde på og fremlægge en vision for vores 
forening.

Datatilsynet

Siden sidst er der nye tilmeldte kinesiologer i 
Datatilsynets liste over anmeldte kinesiologer. Vi er 
på vej til målet, og det er positivt. Hvis du oplever, 
der er gået rigtig lang tid, mere end 2-3 måneder 
siden din anmeldelse, og du har ingenting hørt fra 
Datatilsynet, så skriv en mail til dem. Der kan ske 
fejl i systemet, desværre- derfor må du selv være 
aktiv, så du sikrer dig, at du bliver registreret. 
Når du har læst dette og tænker, at du ikke har 
fået dig tilmeldt endnu – så kan du inde på vores 
hjemmeside, når du har logget dig ind - under 
medlemsinformation - finde yderlig oplysning om, 
hvordan du registrerer dig.
Fik du ikke læst sidste blads nyt fra FU, så genta-
ger jeg lige, hvorfor du skal tilmelde sig datatilsy-
net:
Alle behandlere – såvel RAB-registrerede som 
andre – har ifølge lovgivningen pligt til at anmelde 
registre, der indeholde personfølsomme oplysninger 
til Datatilsynet. Personfølsomme oplysninger er 
enhver form for information om en identificeret eller 
identificerbar person. Fører du journal over per-
soner, du behandler, har du sådanne oplysninger 
registreret. Undtagelse for ovennævnte er behand-
lere der har en sundhedsautorisation (SA)
Ordlyd direkte kopieret fra persondataloven:
Persondatalovens § 1. Loven gælder for behand-
ling af personoplysninger, som helt eller delvis 
foretages ved hjælp af elektronisk databehandling, 
og for ikke-elektronisk behandling af personoplys-
ninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.
Registrering hos datatilsynet koster kr. 2.000,00

Markedsføring.

FU fik fremstillet et klistermærke med vores logo 
og vores forenings 
hjemmesideadresse. 
Det er lavet, så det kan 
sidde indvendigt i bilens 
bagrude. Har du brugt 
dit mærke til at sætte 
et aftryk ude i samfun-
det og derved skabt 
opmærksomhed på 
kinesiologi?

I arbejdet med at få lavet film til Facebook/You 
Tube er der gang i produktionen af den sidste film. 
Her er der fokus på en kort beskrivelse af kinesio-
logi og fokus på, hvordan vi får flest mulige til at se 
filmen fra start til slut. Filmen vil være at finde på 
vores hjemmeside, når filmen er færdigproduceret! 
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Brorabat til årsmødet

I FU har vi forhørt os hos medlemmer, der har 
været aktive i flere år end os, hvorfor og hvornår 
brorabatten over Storebælt blev indført. Det er 
lidt uklart, men da fremmødet til årsmødet på et 
tidspunkt var for lavt, skulle brorabatten motivere 
flere medlemmer til at deltage.

Det problem har vi heldigvis ikke længere. Vi har 
derfor set på, om det er en retfærdig rabat for 
vores medlemmer og har derfor lavet regnestykker 
på, hvad det koster vores medlemmer at transpor-
tere sig til årsmøder.

Vi har set på, at samkørsel altid er en mulighed, 
såfremt der er andre medlemmer på ens egn, 

og her viser regnestykket faktisk, at Thy er den 
egn, hvorfra transporten er dyrest. Det er ikke Sto-
rebælt, der er fordyrende, vel og mærke når medlem-
merne kører sammen.

Faktisk er sjællænderne de medlemmer, som er 
bedst stillet, fordi vi har så mange medlemmer der, 
at samkørsel er mulig tæt fra ens bopæl.

Derfor har vi i FU besluttet at afskaffe brorabatter 
fremover og opfordrer jer i stedet til samkørsel. 
Både fordi vi synes, det er bedre at bruge forenin-
gens penge til fx markedsføring af kinesiologien 
til alles bedste og ikke mindst spare klimaet for 
unødig CO2 udledning.

I forbindelse med FU udsendte informationsma-
teriale til de mange forsikringsselskaber, er vi nu i 
gang med at følge op på vores henvendelse. Der 
er i skrivende stund ikke opnået noget konkret, 
men vi arbejder videre.

Og så skal vi huske ordningen Genvej til Sundhed. 
Denne ordning gælder for vores RAB/SA regi-
strerede medlemmer. Ønsker du ny eller mere 
aktivitet i din klinik, er det en grund til at tilmelde 
dig til ordningen Genvej til Sundhed. Nye RAB/SA 
registrerede medlemmer kan jeg kun opfordre til at 
benytte denne mulighed for at promovere din klinik 
og søge nye kunder. Du kan læse om denne mulig-
hed på hjemmesiden www.genvejtilsundhed.nu 
Da du blev tilmeldt vores forening, fik du info om 
denne mulighed. Så hvis du vil tilmeldes ordningen 
så henvend dig til vores sekretariat på mail: 
sekretariat@kinesiologi.dk 

Vi har fået en henvendelse fra Studenterguiden, og 
vi har nu en annonce her. Det er Instruktørgruppen 
der har betalt annoncen. Det bliver spændende, 
om det giver flere unge studerende. Se mere under 
studievejlederens klumme. 

Kursuskalender 
Jeg har lige været inde på vores kursuskalender 
på vores hjemmeside. Der er 3 skoler, der bruger 
den, tak for det. Jeg kan kun opfordre til at flere 
skoler, ja alle instruktører, der sætter et kursus op 
bruger siden. Det er for medlemmerne et fantastisk 
redskab til at skabe overblik over kursusmulighe-
der. Det er smart at sætte dit kursus på kalenderen 
lige så snart, det er muligt, det giver medlemmer 
mulighed for at planlægge deres opdatering af 
RAB registrering og undgå ærgrelse, hvis de har 
overset et kursus, de gerne ville deltage i. Det er 
kun instruktørerne, der kan indtaste kurserne. 

Er du instruktør og mangler et login til at benytte 
kursuskalenderen, så henvend dig til vores sekre-
tariat på sekretariat@kinesiologi.dk. 

Forskning.
Tusind tak til de medlemmer, der har indsendt 
materiale i forbindelse med oplæg fra FU. Der på-
går lige nu et stykke arbejde med at få materialet 
gjort brugbar til statistisk oplysning og til at skabe 
grundlag for, hvordan vi kommer videre med tiltag 
omkring forskning.

Næste årsmøde
Årsmøde 2017 den 17+18 marts arrangeres af 
lokalafdeling Fyn. Årsmødet afholdes på Midtfyns 
Feriecenter i Ringe. Allerede i september udgave 
af Muskeltrykket kunne du læse om arrangementet 
for årsmøde 2017. Et rigtig spændende program, 
der garanteret også denne gang, vil være givende 
og udbytterigt at deltage i.
OBS: selve generalforsamlingen starter søndag 
kl. 12.45. 
FU glæder sig til at være sammen med jer med-
lemmer denne weekend. 

Formanden har allerede modtaget forslag til næste 
generalforsamling. Tak for det, dejligt at I er så 
tidligt ude. Dette blot for at sige, at går I og tænker 
på et emne, der skal tages op på næste general-
forsamling så send en mail til formanden allerede 
nu på formand@kinesiologi.dk. 
Sidste frist for indsendelse af forslag er 
5.februar 2017.

Forretningsudvalget ønsker jer alle en rigtig god jul 
og et glædeligt nytår. Tak for alt i det gamle.



Muskeltrykket nr.  144 5

ÅRSMØDE 2017                                                                   

Årsmøde d. 17.-18. marts 2017

I år afholdes årsmødet på Fyn i Midtfyns Fritids-
center i Ringe, som både har kursusfaciliteter og 
overnatningsmuligheder i det nyopførte vandrer-
hjem.
Vi ser frem til en hyggelig, lærerig og informativ 
weekend, og vi glæder os til at se jer i de fynske 
omgivelser denne gang.  Midtfyns Fritidscenter 
ligger ved Ringe sø, hvor der er gode muligheder 
for at lufte både travesko og løbesko, hvis du har 
lyst til det. 

Det er også nemt at komme til Ringe, da der er 
motorvej direkte til Ringe, og der er tre tog i timen 
fra Odense mod Ringe.
Så der er ingen undskyldninger for at blive væk i 
forhold til transporten. Husk, at det er en fordel for 
både økonomien og miljøet, at lave samkørsel.

Sæt X i kalenderen, hvis du ikke allerede har gjort 
det, så vi kan blive rigtig mange deltagere til næste 
årsmøde. 
Dette års mini-workshops var en succes, og vi er 
blevet foreslået at gentage successen og så satser 
vi på, at I vil være med. Har du et eller andet du 
bruger i din klinik, har været på kursus i eller andet, 
der kunne være interessant for dine kollegaer i 
forhold til temaet om hormoner og hormonforstyr-
rende stoffer? 

Vi efterspørger jeres bidrag til disse workshops 
så vi kan dele vores viden indenfor emnet 
enten ved praktiske øvelser, tests eller afbalan-
ceringer. 
Kontakt Birgit Nielsen birgit@kinese.dk så 
koordinerer hun et alsidigt program.

Det er stadig muligt at holde deltagerprisen på 
1000 kr. for hele weekenden, selvom vi har bestilt 
økologisk mad. Hvis du er vegetar/veganer, så giv 
besked sammen med din tilmelding til sekretariatet.
Overnatning bestiller den enkelte deltager selv via 
dette link : http://www.midtfyns-ferieby.dk
Vi anbefaler jer at gøre det nu, da der er rift om 
sengene på det nye vandrerhjem. Lav evt. aftaler, 
hvis du er villig til, at dele værelse med en anden. 

Priser pr. nat                
Standard - 1 pers. kr. 560
Standard - 2 pers. kr. 690
Standard - 3 pers. kr. 820
Standard - 4 pers. kr. 950

   
Commodore - 1 pers. kr. 675
Commodore - 2 pers. kr. 805
  
Råskitsen til programmet byder lige nu på:

• Generalforsamling
• Fortsættelse af visionsdebatten fra marts 2016
• Foredrag med Anne van der Merwede fra 

Kostakademiet, www.avdm.dk

"Hormoner og hormonforstyrrende stoffer"
Herunder også:
• fordøjelsen, da den udskiller de brugte hormoner.
• og i den forbindelse naturligvis leverens arbejde, 

da den omdanner hormonerne.
• hormonforstyrrende stoffer og hvad de gør i 

kroppen fra undfangelse til alderdommen.
• hormonfølsomme kræftformer, forebyggelse og 

behandling.

”Hormonsystemet kan påvirkes af ydre faktorer som 
stress og kemikalier. Nogle kemiske stoffer har samme 
virkning som kroppens naturlige hormoner, mens andre 
påvirker omsætningen af de naturlige hormoner i kroppen, 
hvilket medfører forstyrrelser i hormonbalancen. Det er 
de stoffer, som går under betegnelsen hormonforstyrrende 
stoffer.
I dagligdagen bliver vi udsat for mange kemiske stoffer 
fra fødevarer, indeklima, lægemidler, kosmetik og andre 
forbrugerprodukter. Nogle af disse stoffer har vist sig at 
være hormonforstyrrende i dyreforsøg og mistænkes for 
også at være det i mennesker.
Eksperterne har mistanke om, at de hormonforstyrren-
de stoffer kan påvirke en lang række processer i vores 
kroppe. Det kan for eksempel have betydning for vores 
evne til at få børn eller medføre misdannede kønsorga-
ner hos drengebørn. Desuden mistænkes stofferne for at 
påvirke, hvornår piger kommer i puberteten, og at kunne 
fremkalde visse former for kræft. Nye undersøgelser 
tyder også på, at hormonforstyrrende stoffer kan påvirke 
hjernens udvikling og have betydning for udvikling af 
diabetes og fedme.” (kilde: Miljøstyrelsen)

Det endelige program for årsmødet vil være i 
kommende nummer af Muskeltrykket.

Endelig tilmelding til: sekretariat@kinesiologi.dk 
senest den 1. marts 2017.

Deltagerbetaling indsættes på vores konto 0758-
3223731561
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FRA KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
Kinesiologi på fødegangen

I sommer spurgte en klient mig, om jeg ville med 
som behandler til hendes fødsel. 

Hendes første fødsel havde varet 2 ½ døgn og var 
forløbet forfærdeligt. 

Nu var hun gravid med hendes 2. barn og hun 
ønskede sig brændende en god fødsel. Hun havde 
fået lavet en fødselsplan, men havde lige været på 
sygehuset med voldsomme plukveer, hvor de så 
bort fra hendes fødselsplan og gav hende akupunk-
tur, som hun ikke tåler, da hun er meget sensitiv. 
Hendes blodtryk faldt straks til det halve, så de trak 
hurtigt nålene ud igen.

Hun ønskede, jeg som behandler påså fødselspla-
nen blev overholdt. Jeg skulle selvfølgelig hjælpe 
undervejs og det gjorde hende tryg, at jeg er vant 
til at behandle hende og kender hendes reaktioner. 

At få vist så stor en tillid, kunne 
jeg ikke sige nej til. Jeg har 
aldrig selv født, men vi har 
mange får og i stalden har jeg 
været aktiv fødselshjælper 
mange, mange gange, så 
fødsler havde jeg erfaringer i!

Terminen kom og vi ventede 
og ventede. 12 dage efter 
termin ringede hun endelig, nu 
var der veer. Vi tjekkede ind 
på Svendborg Sygehus, hvor 
jeg blev taget rigtig godt imod 
af jordemoderen, som interes-
seret spurgte ind til, hvad jeg 
lavede.

Jeg havde forberedt mig hjemmefra og ud fra 
bogen Klassisk Akupunktur skrevet ned, hvilke 
akupunkturpunkter jeg skulle arbejde med i de 
forskellige udvidelsesfaser. Desuden arbejdede 
jeg meget med hendes energi ud fra stof lært i 
Enhedsterapi, og en enkel afbalancering fra 
Kinergetics. Selv om vi ved, at vores arbejde 
virker, var det fantastisk hele tiden at kunne følge 
hendes veer og barnets hjertelyd på en skærm, 
se hvad klienten og barnet reagerede på. Den 
oplevelse kan jeg godt være jer alle forundt, det 
var fantastisk.

Jordemoderen kiggede ind på fødestuen af og 
til og tjekkede lige, hvor meget min klient havde 
åbnet sig, så gik hun igen og lod mig arbejde. 
Alt kørte planmæssigt, veerne blev kraftigere og i 

samme interval. Jeg tænkte, nu føder hun om et 
par timer.

Min klient havde i sin fødselsplan valgt at få lagt 
en epiduralblokade. Selvfølgelig havde jeg hørt om 
denne bedøvelse, men var ikke lige bevidst om, 
hvordan den virker.

Min klient var i gang med en naturlig accelererende 
fødsel, og nu standsede alle veer! Jordmøderen 
bad os alle sove lidt, så vi var klar og friske til se-
nere. Jeg var måbende, klimaks var så tæt på, og 
nu var alt i ro! Jeg spurgte jordmoderen ind til, 
hvor mange fødende, der får lagt blokaden. 
I Odense ca. 25%, men i Svendborg langt færre. 

Efter næsten 2 timer kom veerne tilbage af sig 
selv, og kom forholdsvis hurtigt op i tempo, men 
selv om jordmoderen nu var der konstant, havde 
jeg stadig arbejdsro og jordmoderen flyttede sig 
hele tiden for mig.

Vi aftalte strategi i forhold til even-
tuel styrtblødning, som min klient 
havde haft ved første fødsel. 
Jordmoderen fortalte, at de brugte 
et akupunkturpunkt ved lilletåsneg-
len (bl67), men da min klient ikke 
ville have akupunktur, skulle jeg, 
straks barnet var ude, holde på 
punktet.

Barnet kom, og moderen styrtblød-
te alt mens jeg holdt på bl67. Min 
klient nåede lige at sige: prøv med 
nåle” så stoppede blodet heldigvis.

Enhver fødsel er fantastisk, og jeg 
er meget taknemmelig for at have 
fået del i denne smukke oplevelse. 

Min klient? 

Hun havde en god fødsel og var glad.

 Jette Larsen
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FRA KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
Tak til Midt-og Sydjylland for en dejlig dag sammen 
med kollegaer den 3. november

Vi var en dejlig flok på 10 skønne kvindelige 
kinesiologer, men der havde været plads til alle 
jer andre dejlige kollegaer også.

Vi startede med en dejlig klang meditation ved 
Lotte Nymand Koch, som gik dybt ind og gav indre ro. 

Derefter debatterede vi visioner for Foreningen og 
blev helt grebet af det og vi kunne sagtens have 
brugt mere tid, men når man ved tiden er knap, er 
vi gode til at få meget udrettet på kort tid.
Super ideer væltede frem, lige fra at bruge slogans, 
reklamere i temaer til politisk panelmøde, tror jeg vi 
kaldte det. Vi var ret enige i at når nye melder sig 
på uddannelse, skal de være medlem af forenin-
gen altså tvungen medlemskab for studerende. Vi 
vil gerne animere til at få uddannet nye og yngre 
instruktører, da de gode ”gamle” instruktører jo 
desværre bliver ældre og derfor vil det være godt 
at have yngre til at overtage, hvordan kom vi ikke 
frem til...  Der blev foreslået at reklamere med te-
maer og meget andet spændende. Bestyrelsen har 
fået materialet til evt. videre bearbejdelse. 
Derefter hyggede vi sammen og fik vi en dejlig 3 
retters menu efter eget valg, på en græsk restau-
rant i nærheden. Der blev byttet feta, oliven og selv 
iskugler gik fra den ene til den anden, jo vi forstår 
at være os selv når vi er sammen, det er dejligt og 
nye venskaber blev skabt ☺.
 
Til sidst holdt Helge Larsen foredrag hvor han for-
talte om sit spændende forretningsmæssige liv fra 
han var 13 år. Det er utroligt hvad den mand har 
prøvet og taget viden til sig. Han startede med at 
optræne sin spastiske lillebror, da Helge selv kun 
var 13 år. En jernstang med to murspande med 
mursten i blev brugt til vægtstang. Lægerne var 
målløse over resultatet. 
Han har vitalisten-helseshop, som er den mest 
rentable helsekost forretning i landet. Der er stor 
etik forbundet med butikken. De sælger ikke de 
dyreste produkter, hvis de mener billigere er bedre. 
Han har stor baggrundsviden inden for helsekost 
og har lært massage, fysioterapi og meget andet 
indenfor sundhed. Han har altid haft en briks i 
baglokalet som han siger, hvor kendte sportsfolk 
har deres gang. Han er rådgiver for iværksættere, 
er grossist og aktieanalytiker i Millionærklubben på 
Radio 24/syv og meget mere. Slå op på nettet og i 
vil finde meget om hans virke. Han er i øjeblikket i 
4 forskellige radio og tv kanaler.

Efter sin spændende personlige historie introduce-
rede han os for Pekana homøopatisk spagyriske 

lægemidler. Der var også muligt at købe hans 
testsæt meget billigt denne aften. 

Hans kone fortalte til sidst om Sunpati serum-balm 
& face oil, et naturligt ansigstmiddel som hun har 
fremstillet. 
De var meget spændende og med stor indsigt og 
viden begge to. Et dejligt par.

Tusind tak for en dejlig dag. Tak til Tove, Edel og 
Karin fra bestyrelsen i Midt- og Sydjylland for dette 
dejlige arrangement. Vi håber at mange flere har 
lyst til at deltage en anden gang, da vi også gerne 
vil være sammen med jer ♥. Det er så berigende 
at være sammen med dejlige kollegaer, som vi kan 
spare med.

PS. Der blev spurgt ind til om der er interesse for 
en julefrokost i jyllandsafdelingen. Jeg synes det 
er en god ide, og vil gerne såfremt datoen passer i 
min kalender. Men om andre synes det samme og 
om det er for sent i år overlader jeg til bestyrelsen. 

Personligt var jeg med i en visions gruppe hvor vi 
talte om at bruge slogans, nogen af forslagene der 
kom var følgende: 

Kinesiologi går til kernen.

Kinesiologi kan vi li`

Kinesiologi, den professionelle behandlings form.

Vera Højmose

Generalforsamling. 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
Søndag den 18.marts 2017 kl. 12.45 på Midtfyns 
Feriecenter i Ringe.

Dagsorden ifølge vedtægterne bringes i 
Muskeltrykket marts nummer 2017. 

Indkomne forslag skal ifølge vedtægterne være for-
manden i hænde senest 6 uger før generalforsamlin-
gen – dvs. søndag den 5.februar 2017. 
Forslag sendes til formand Vibeke Sørensen, 
Nøddekrigevej 2, 9800 Hjørring – eller på mail 
til: formand@kinesiologi.dk. 

Du vil modtage bekræftelse på, at forslaget er modtaget.
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FRA KINESIOLOG TIL KINESIOLOG

Glimt fra Sund Livsstilsmesse i Øsknehallen 
30.9.16- 2.10.16

Man bliver så glad, når...

 - en klient, vi sidste år afbalancerede, henvender 
sig ved kassen og siger: Den sætning, du lærte 
mig sidste år, bruger jeg hver dag, og det virker. 
Jeg har bare fod på mit liv! Så jeg skal ikke på 
briksen i år.

 - en 58 årig kvinde henvender sig med lyst til at 
prøve kinesiologi. Inden længe finder vi ud af, at 
hun ikke kan opretholde sin integritet dvs hun ta-
ber sin energi. Vi forsøger at afbalancerer hende i 
nutid, men kan ikke komme igennem. Ved spørgs-
målet om, om hun var til stede i nutid, svarer hen-
des energisystem nej. Ved fælles hjælp finder vi ud 
af, at selvom hun er 58, så er hendes system kun 
16 år. Normalt fører vi ikke klienter tilbage i tid på 
en messe, men her var hun mødt op som 16 årig. 
Hun må så tage stilling til, om hun kan magte, at 
det, der har slået hende ud som 16 årig, kommer 
op nu, og om det hun vil afbalanceres på denne 
messe. Vel vidende at det kan være tunge sager. 
Hun ved lige præcis, hvad det drejer sig om, og 
efter et minuts betænkningstid, melder hun klar, 
og vi finder den afbalanceringsmetode, som hun 
har brug for.
Det er et privilegium at få lov til at hjælpe sådan en 
modig kvinde.

 - man kan hjælpe de mange, specielt unge kvin-
der, der kommer med stresssymptomer. En af de 
mest brugte afbalanceringer går på binyre stress. 
Den afbalancering, der bruges er utrolig nem og 
har stor virkning. Klienten kan selv føle, hvor stærk 
hendes system bliver, og det giver HÅB, også til 
de klienter, der har fået nedslående beskeder i det 
offentlige sundhedssystem.
Det er en glæde at se håbet tændes i deres øjne.

 - vi kinesiologer står i en pause og kigger på de 
kolleger, der er i gang på de tre brikse og bliver 
klar over, hvor forskellige vores afbalanceringer er. 
Vi er eksperter på hver vores måde og i stand til at 
stille ind på de klienter, der kommer. Derfor bliver 
afbalanceringerne
tilpasset den enkelte. Det gør os ydmyge overfor 
vores fag at se mangfoldigheden i de metoder, vi 
hver især anvender.

 - der trods mandefald i kollegakredsen søndag 
sker noget uventet. Vi andre må bare arbejde 
uden pauser, men så kommer en af os med denne 
bemærkning: Skal vi ikke vedtage, at vi har tjent 
penge nok i dag.
Straks bliver der en pause på en halv time på begge 
brikse, og så kommer det sidste ryk, som pudsigt 
nok er to unge mænd med masser af overskud og 
nysgerrighed på netop kinesiologi. Heldigvis kunne 
vi også finde noget at afbalancere de unge mænd 
med. Faktisk store personlige problemer. Impone-
rende, at de turde lukke op for det på en messe. 
Glade førstegangsklienter!

 - når vi igen i år kan konstatere, at interessen 
for kinesiologi er stigende. 420 stk. af vores 
fine kinesiologihæfter: Livgivende samtaler med 
kroppen blev revet væk og søndag formiddag var 
der udsolgt. Også Rikkes fine kinesiologifolder 
med øvelserne gik som varmt brød, når klienterne 
skulle have øvelser for hjemme. Hun havde trykt 
150 stk.

 - de fleste af vores klienter var nye kunder, som 
var nysgerrige, men ikke tidligere havde prøvet 
kinesiologi. Ingen havde problemer med at betale 
200 kr. for en halv time og mobilpay er in.

På messeholdets vegne 

Rikke og Omaya
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Danske Kinesiologer (GRUPPE)

Der findes en gruppe som kun er for medlemmer. 
Den er lukket, så man kan kun se opslagene hvis 
man er medlem.
Man finder den ved at søge på navnet ”Danske 
Kinesiologer” og så anmode om medlemskab.
Det er Anne Marie Thomsen og Ulla Thor-Jensen 
der er administratorer på gruppen.

Du kan bruge den til at sparre med dine kolleger 
og andre medlemmer af Danske Kinesiologer. 
Del gerne dine spørgsmål, oplevelser og klienthi-
storier med andre og de arrangementer der kunne 
vedrøre andre medlemmer.

Husk at gå i indstillinger – Notifikationer og bed om 
at se alle opslag, så går du ikke glip af noget. 
Brug meget gerne at ”synes godt om” og kommen-
tere på andres opslag, det giver en meget mere 
levende gruppe, som andre får lyst til at benytte.
Der er pt 107 medlemmer.

Facebook-markedsføring for Danske 
Kinesiologer (GRUPPE)

Denne gruppe er også lukket og kun for medlemmer.
Man finder den ved at søge på navnet ”Danske 
Kinesiologer” og så anmode om medlemskab.
Det er Zidsel Rosing der er administrator på gruppen.

Du kan bruge den, hvis du: 
• er interesseret i at bruge Facebook i din     

markedsføring.
• selv har en side eller gerne vil have en.
• vil have mere viden om hvordan du bruger 

Facebook til at dele og udbrede kendskabet til 
Kinesiologi.

• vil have administratoren til at dele opslag fra 
din egen facebookside, på vores officielle Fa-
cebookside. Både som skole eller som privat-
person.

Alle spørgsmål om emnet er velkomne i gruppen 
og det er de andre medlemmer samt administrator, 
der svarer og sparrer. 

Husk at gå i indstillinger – Notifikationer og bed om 
at se alle opslag, så går du ikke glip af noget. 
Brug meget gerne at ”synes godt om” og kommen-
tere på andres opslag.
Gruppen er kun så levende som du gør den til.  

Der er pt. 41 medlemmer

Oversigt over hvor du kan finde Danske Kinesiologer på Facebook 
og hvordan du kan bruge det.

Danske Kinesiologer – Midtjyllands afdeling 
(GRUPPE)
Denne gruppe er offentlig, så alle kan se opslage-
ne og melde sig ind. Du finder den ved at søge på 
navnet ”Danske Kinesiologer”.

Karin Jensen er Administrator.

Den har indtil videre ikke været meget brugt, 
men den vil fremadrettet blive brugt til bl.a. at dele 
lokale arrangementer og aktiviteter i Midtjyllands-
afdelingens regi.

Husk at gå i indstillinger – Notifikationer og bed om 
at se alle opslag, så går du ikke glip af noget.

Der er pt 16 medlemmer

Danske Kinesiologer (Den officielle Facebookside)

Dette er ikke en gruppe, men den officielle Face-
bookside og alle kan trykke ”synes godt om”

Det er her vi på Facebook forsøger at promovere 
Danske Kinesiologer.

Det er Kisser Bjerregaard og Zidsel Rosing der 
administrerer siden.
Rikke Barbro Bendixen, Charlotte Shanti og DPKS 
Enter Fusion (Dansk Pædagogisk Kinesiologisko-
le) er redaktører på siden.
Det er muligt at blive med-redaktør på siden, hvis 
man har interesse for det og gerne vil bidrage 
med at tilføre siden noget og desuden er medlem 
af Danske Kinesiologer. Skriv en privat besked til 
Zidsel Rosing.

Du kan bruge siden og hjælpe til udbredelsen af 
kinesiologien ved at:
• ”Synes godt om” de opslag der bliver slået op 

på siden.
• Kommentere på de opslag der bliver slået op.
• Dele de opslag der bliver slået op på siden, 

både på dine andre sider og på din private 
side.

• Dele selve siden jævnligt, både på dine andre 
sider og på din private side.

• Dele de officielle videoer der ligger i ”videoer” 
jævnligt, både på dine andre sider og på din 
private side.

• Dele de billeder der ligger i ”billeder” jævnligt, 
både på dine andre sider og på din private 
side.

• 
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• Gøre en administrator eller redaktør opmærk-
som på at du har noget interessant der sker i 
din klinik, enten via siden ”Facebook-markeds-
føring for Danske Kinesiologer” eller via privat 
besked. 

• 
Vi er meget  interesserede i dine nyhedsbreve, 
blog-skrivninger, kurser, besøg på messer, klienthi-
storier, artikler, omtaler og meget andet. Det skal 
bare være relateret til kinesiologi og kurser skal 
være godkendte.

Det er alle mulige mennesker der har syntes godt 
om siden og som potentielt er med til at udbrede 
kendskabet og vores stærke side er at vi er mange 
der har interesse i at opslagene når langt, også 
dem der ikke lige handler om os selv. Jo flere 
mennesker der bliver opmærksomme på siden jo 
bedre.

FU har indtil videre valgt ikke, at bruge penge på 
Facebook, men vi kan se at vi får flere likes hver 
gang i deler noget.

Statistikken på siden er:
03/03 2015 var der 331 der synes godt om siden.
11/03 2016 var der 546 der synes godt om siden.
07/11 2016 var  der 702 der synes godt om siden.
Film:
Vi har to film der kører på Facebook og vi kan se 
at de giver nye besøgende på siden.
Filmene ”tilhører” alle medlemmer og i er velkomne 
til at bruge dem i privat markedsføring.
De ligger også på Youtube (søg på ”Danske Kine-
siologer”) og er derfra velegnede til at indlejre på 
jeres hjemmesider. 

Katrine - En klienthistorie om stress 
Har ligget på Facebook i ca 9 mdr og er pr. 7/11 
2016 set 5209 gange

Bent - En klienthistorie om cancer 
Har ligget på Facebook i ca 5 mdr. og er pr. 7/11 
2016 set 5735 gange

Billeder:

Billederne med tekst + Kinesiologi.dk, der ligger i 
”billeder” på siden er alle velkomne til at bruge og 
dele. 

De er lavet til alle medlemmer af Danske Kinesio-
loger, til brug i markedsføring på facebook eller på 
jeres hjemmesider. Enkelte kan fås i bedre opløs-
ning ved at sende privat besked til Zidsel Rosing.

Mange kærlige hilsener til alle 
- Zidsel Rosing.

I foråret var jeg på Karin Jensens kurser i ”Succes i klinikken”. Jeg kan varmt anbefale dette kursus. 

Efter kurset har jeg meget let afhjulpet forskellige allergier/intolerancer, lige fra fødevarer til pollen-
allergi. Jeg har tidligere haft svært at arbejde med allergier, det virkede ikke efter hensigten, men det gør det NU.

Jeg har desuden hjulpet en klient som ikke kunne falde i søvn, hun lå flere timer og sov derfor til kl. 14-15 tiden 
hvorved hun havde svært ved at passe sin uddannelse, hun led desuden af voldsomme drømme. Fra første nat, 
efter afbalanceringen, sov hun igennem! Hun fik bl.a. lyde fra Balance Now som er rigtig gode, samt kosttilskud 
mm. Effekten holdt i ¾ år, nu begynder hun at drømme lidt meget igen, så vi snakker om en opfølgning efter så 
lang tid.   Det må da siges at være en succes. 

Jeg synes at Karin har samlet mange kinesiologiredskaber på en god måde. Tak for god læring ☺

Vera Højmose
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UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME

Nye KINESIOLOGER                                                            

I skrivende stund har jeg kendskab til fem studerende, 
som er på vej til eksamen for at blive Kinesiolog 
med ret til RAB/SA, og flere andre er allerede 
blevet uddannet i år.

Det glæder mig, hver gang en studerende bliver 
færdig som kinesiolog og har opnået ret til RAB/
SA, men det glæder mig endnu mere, når vedkom-
mende vælger at blive RAB/SA, fordi det i forhold 
til vores omverden signalerer, at vi er professionel-
le og seriøse og opfylder de krav, som Sundheds-
styrelsen har udstukket via bekendtgørelsen. 

Jeg håber, at det vil smitte af på de medlemmer, 
som tøver med at blive RAB/SA. Jo flere vi er til at 
signalere, så meget desto bedre. Sekretariatet er 
parat til at registrere jer, så tøv ikke længere, men 
meld jer under fanerne. Der er brug for jer.

Vi har også brug for nye instruktører. Hvis du har 
overvejet at blive instruktør, så kom endelig ud af 
busken. Vi må sande, at instruktørkredsens gen-
nemsnitsalder er meget høj, og flere instruktører 
er på vej til at stoppe, så pludselig kan vi mangle 
instruktører til at varetage den meget vigtige op-
gave: at uddanne nye kinesiologer, og dem er der 
brug for.  

Flere og flere efterspørger kinesiologi, og der er 
stadig tomme pletter på Danmarkskortet, så nogle 
må køre langt efter en kinesiolog.

Vi har besluttet os for, at vi næste år vil annoncere 
på Studenterguiden.dk  i håb om at skaffe nye 
studerende.  Studenterguiden.dk  benyttes af alle 
aldersgrupper, og der er over 70000 besøgende 
på siden om måneden. Andre komplementære 
uddannelser annoncerer også på denne side,  så 
vi håber, at det giver pote. 

Hvis du har spørgsmål ang. RAB/SA eller uddan-
nelse til instruktør, så kan du henvende dig til mig, 
og jeg vil guide dig videre.

Mit nytårsønske er, at vi til næste år runder de 300 
medlemmer, og at mange flere vælger at blive 
RAB/SA.

Tak for samarbejdet i 2016 og godt nytår. 
Jeg glæder mig til det fortsatte samarbejde.

Uddannelsesvejleder

Birgit Nielsen

Brigitte Nygaard Jessen har 
bestået eksamen som Kinesiolog 
RAB hos Kinesiologiskolen i Vejle

Tillykke til Christina Wolsig Engsig Pedersen og 
Keld Jørgensen Schmidt, som den 20. november 
2016 bestod eksamen som Kinesiolog RAB/SA.

Også tillykke til Dorte Windahl Hansen, som har 
bestået eksamen i kinesiologi på Kinesiologi- 
Akademiet.
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BOGANMELDELSE

Kostomlægning ved hjælp af kinesiologi

Mens mange nye videnskabelige studier bekræfter, at 
en individuelt sammensat kost, tilpasset det enkelte 
menneske, er essentiel for vores helbred og trivsel, så 
er spørgsmålet, hvordan man omsætter denne viden 
i praksis. Engang i fremtiden vil det formentlig blive 
muligt, at vi hver især kan få nogle ledetråde ved fx at 
få analyseret vores tarmbakterieprofil. På nuværende 
tidspunkt er vi desværre hensat til selv at finde frem til 
den optimale kostsammensætning ved at prøve os frem 
og mærke efter. 

De fleste har nok en fornemmelse af, at der er nog-
le fødevarer, de tåler bedre end andre. Sure opstød, 
mavesmerter, luft i maven, ildelugtende prutter og allergi, 
kan være reaktioner på en uhensigtsmæssig kostsam-
mensætning. På baggrund af sin mangeårige erfaring 
omkring holistisk kostvejledning, så mener Anne Grete 
Rose Horneman-Thielcke imidlertid, at en kinesiologisk 
test også kan bidrage til viden om og sammensætningen 
af den optimale kost.  

Kinesiologisk muskeltest af fødevarer
I bogen ’Der er altid håb’, fortæller hun, hvordan hun 
gennem mere end 30 år, har vejledt mennesker omkring 
deres kost, og hvordan hun har set dem blive raske og 
få styrket deres helbred gennem kostomlægning og 
vitamintilskud. I den sammenhæng, skriver hun, er det 
helt afgørende, at der tages udgangspunkt i det enkelte 
menneskes individuelle behov.
”Den kostsammensætning, der kan hjælpe det ene 
menneske, kan være gift for et andet menneske” skriver 
hun i bogen og  forklarer hvordan kinesiologiske teste, 
som viser hvordan energien i den enkeltes krop reagerer 
på en fødevare, kan bruges til at udarbejde individuelle 
kostplaner. 
”Den individuelle balancerede kostplan bekræftes 
gennem en kinesiologisk muskeltest, der går ud på at 
konstatere, hvilken kost man enten har fået for meget 
eller for lidt af”. 

Kinesiologi bygger på en holistisk behandlingsmetode 
udviklet af den amerikanske kiropraktor George Goodhe-
art. Behandlingen kombinerer viden om kroppens ana-
tomi og fysiologi med den kinesisk filosofi om kroppens 
energibaner, kaldet meridianer. I behandlingen benyttes 
en såkaldt muskeltest, som har til formål at afdække, om 
der er balance i energien i meridianerne. Under testen 
får klienten udvalgte fødevarer placeret på kroppen. Hvis 
testen viser, at en muskel er svagere efter berøringen 
med en fødevare, tolker kinesiologen det som et tegn 
på, at fødevaren skaber ubalance i energien i kroppen. 
Hvis testen viser, at musklen er stærkere, tolker kinesio-
logen det som et tegn på, at fødevaren kan hjælpe med 
at genoprette kroppens balance. 

Aktivér dine egne helbredende kræfter
Mens en kinesiologisk muskeltest, ifølge Anne Grete 
Rose Horneman-Thielcke, kan bidrage med nogle kon-
krete retningslinjer i forbindelse med kostomlægning, 

så lægger hun vægt på, at testning og samtaler ikke 
mindst har en stærk psykologisk effekt. Hun mener, at 
vi alle, ved at dyrke forbindelsen mellem vores sjæl og 
legeme, kan aktivere vores egne helbredende kræfter. 
Og netop det, at vi selv tager aktiv del i vores egen 
behandling, er måske det, der har den mest afgørende 
indflydelse på vores sundhed og trivsel.
 

”Med indflydelse fra tv, avi-
ser og sundhedsmagasiner, 
for slet ikke at tale om in-
ternettet, er der kommet en 
større forståelse for - og vilje 
til - selv at forsøge at tage 
ansvar” skriver Anne Grete 
Rose Horneman-Thielcke.
Hun forklarer, at følelsen 
af selv at have indflydelse 
på et sygdomsforløb eller 
på de symptomer man har, 
mindsker den følelse af 
magtesløshed, man ofte står 
med, når man plages af et 
skrantende helbred eller står 
med en alvorlig diagnose. 

”Derfor er det af stor psykologisk værdi for den enkel-
te at mærke, hvorledes man gennem denne test får 
bekræftet den kolossale styrke og energi, man her og 
nu har muligheden for at tilføre sin krop. Her får man 
virkelig et fornyet håb og tro på, at man, ved hjælp af 
denne viden, kan vinde eller genvinde sin sundhed ved 
at følge en ændret kostplan. Dette giver den afgørende 
motivation, som er så vigtig” forklarer Anne Grete Rose 
Horneman-Thielcke. 

Bogen 'Der er altid håb' er inspirerende læsning. Den 
henvender sig til alle der gerne går nye veje for at tage 
ansvar for egen trivsel og helbredelse. Gennem 48 
personlige beretninger, fortæller mennesker, som har 
anvendt Kinesiologisk test i forbindelse med deres kost-
omlægning, om deres erfaringer, og om hvad kostom-
lægningen har betydet for deres helbred og trivsel. 

Titel: Der er altid håb - 48 beretninger fra det virkelige liv

Forfatter: Anne Grete Rose Horneman-Thielcke

Forord af: Erik Rasmussen

Fotograf: Rolf Konow

Fagredaktør: Finn Andersen

Indsendt af:

Sonja Thrane.
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S tafet ten
Tak til Helle for invitationen og muligheden for 
at fortælle lidt om, hvad kinesiologien betyder 
for mig.

Tænk, at man kan gå tilbage i sit liv og skabe 
nye fortællinger og ændre sin livshistorie.

Scenen er sat:
En lille pige på 6 år på vej til skole i Paris. Ved 
fodgængerovergangen står hendes lærer med 
voldsomme fagter og høj røst og kommanderer 
børnene over den trafikerede vej.
Det er en lærer, hun har hele dagen fra 8 mor-
gen til 17 hver dag i et helt år.
Hun er bange for hende, for hun råber hele 
tiden og den lille pige føler, at det er hende, 
læreren er vred på. Hun føler sig irettesat hele 
tiden og er hele tiden på vagt. Hun egner sig vist 
ikke til at gå i skole.

Ca. 30 år senere på et kinesiologi-kursus, bliver 
hun ført tilbage til den situation liggende på en 
briks. Hun bliver guidet på den smukkeste måde, 
hvilket bevirker, at den kæmpestore kvindelige 
lærer skrumper ind og til sidst bliver hun så lille 
som en mus. Hun kæfter stadig op, men nu, hvor 
hun er så lille, kan man dårligt høre noget, kun 
se munden. Læreren opdager hvor lillebitte hun 
er blevet og piler af sted. 
Det ser så sjovt ud, at jeg kommer til at grine 
højt og lettet ved synet, befriet for en gammel 
angst.

Det er en af mine mange oplevelser med kine-
siologien oplevet på egen krop. Nu er det ikke 
kun mine egne historier, der bliver fortalt. Nu 
oplever jeg også andres historier i min klinik.

Jeg har altid været noget af en læsehest. Læst 
mange bøger siden jeg lærte at tyde bogstaver-
ne. Historierne gjorde mig klogere på livet og 
hvordan man takler dets udfordringer.
Det er det, jeg nu oplever, når klienter åbenba-
rer og derefter ændrer deres livshistorier og 
dermed ændrer deres muligheder fremover for 
at få et bedre liv. De gamle prægninger bliver 
nu healet for øjnene af mig og forløsning og 
afklaring finder sted.

På briksen bliver en ny historie skabt som kan 
danne grundlag for et bedre liv fremover.

Et vigtigt element i kinesiologien er, at man kan 
blive testet tilbage til det tidspunkt som er 
afgørende for at man ikke kan komme videre på 
en harmonisk og afbalanceret måde i sit liv.

Jeg sender stafetten videre til Inge Harris. 
En meget engageret og aktiv kollega.

Anne Marie Thomsen

Tast din kassekladde ind via nettet 
- og lad os, dit revisions�rma, 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 
2013. 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

LØ NSUM

SKAT
CVR

MOM S

?

www.rabrevision.dk  Udsigten 17  Uggelhuse  8960 Randers S Ø
e-mail: bn@rabrevision.dk  telefon 8649 6595 eller 4046 1380
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Min Camino 2016
Torsdag den 22. september – 
onsdag den 12. oktober 2016.

En gammel drøm blev en realitet.

For 10-15 år siden læste jeg ”Caminoen” af Shirley 
Maclean og faldt fuldstændig for den bog. Siden 
har Caminoen spøgt i underbevidstheden. 
Efterhånden mødte jeg mennesker omkring mig 
som havde været på Caminoen og jeg syntes det 
var vildt spændende. Jeg var dog overhovedet ikke 
i form til den slags strabadser og økonomien har 
heller ikke været til rejser i flere år.

Hvad skete der så, siden jeg kom af sted? 

Jo jeg havde i et år haft mange smerter, dag og 
nat, i min højre hofte. Som behandler kunne jeg 
ikke acceptere dette og prøvede forskellige be-
handlinger, for til sidst at blive hjulpet af en speciel 
kiropraktor Wolff i Sønderborg. Da jeg stod 3. dag 
i træk i klinikken uden smerter, kom det kom et lyn 
fra en klar himmel: Nu vil jeg gå Caminoen, mens 
jeg endnu kan. 

Jeg mærkede straks kontakten til universet, min 
beslutning var modtaget. Dette var november 
2015.

Jeg nåede slet ikke at spekulere på hvad sådan 
en tur kostede og hvor jeg ville få pengene fra, 
men alt blev ordnet. Jeg fik så travlt i klinikken fra 
foråret 2016 at jeg kunne købe alt det udstyr jeg 
havde brug for, og det var en del, for alt skal helst 
være letvægts, fylde mindst muligt og være prak-
tisk. Stive kraftige vandrestøvler var det første jeg 
købte i februar, med et par uldne vandresokker, for 
støvlerne skulle gås til. 

Jeg fik anbefalet t-shirts og trusser i Merino uld, da 
det er godt både i varme og kulde, samt man lugter 
mindre af sved i dette som i løbetøj af kunststof. 
Uld behøver heller ikke vaskes daglig. Man har 
kun to sæt tøj med og vasker så det ene sæt mens 
man har det andet på. Det kan dog ikke altid lade 
sig gøre at nå at tørre tøjet, så jeg var glad for det 
uldne tøj og må indrømme at jeg ikke gad vaske 
hver dag. 

Jeg købte en god rygsæk, vind/regnjakke, zip off 
bukser, pandelampe, hals puff, vandrestave mm. 
Vandrestavene kostede 670 kr. i Tyskland, jeg var 
chokeret over prisen var så høj, og ville ikke købe 
de dyre til godt 1000 kr, de kunne foldes lidt mere 
sammen. 

Det kom jeg dog til at fortryde, for det havde sparet 
mig for flere penge 
til bagage i flyene og 
gjort det hele lettere 
med bagagen. Når 
det er sagt, så blev 
vandrestavene mine 
uundværlige følges-
vende, jeg døbte dem 
Jakob (Caminoen er 
opkaldt efter disciplen 
Jakob) og Johannes 
(Johannes døberen, 
da jeg regnede med 
at turen ville blive en 
slags genfødsel). 

Jeg rejste fra Flensborg den 22.september kl. 
4.30 om morgenen og ankom Leon i Spanien kl. 
19.30. Derefter vandrede jeg i en time for at finde 
et Albergue, som et Herberg hedder dernede. Det 
ord havde jeg heldigvis lært hjemmefra, for det var 
nødvendigt at kunne, når jeg spurgte om vej. 

Første dag i Spanien, den 23. september, skulle 
jeg lige finde mig tilrette med mine ting, hvordan 
rygsækken skulle pakkes mest hensigtsmæssigt 
og jeg ville lige se en smule af Leon, som er en 
rimelig stor og spændende by. Så første dag 
vandrede jeg kun 8 km. Med 12-15 kg. på ryggen. 
Det gik opad det meste af turen og solen bagte. 
Jeg havde mødt en Hollandsk kvinde Christin, som 
startede samtidig som mig, vi fulgtes dog ikke ad 
den første dag, men sås igen på Alberguet i La 
Virgen del Camino om eftermiddagen og gik ud for 
at spise aftensmad sammen.  Vi kom forbi en 
moderne Kirke, som jeg lige ville kigge ind i. 
Christin havde været der om eftermiddagen, så 
hun ventede udenfor. Der var katolsk messe da 
jeg trådte indenfor og wau sikke en energi der var 
derinde. Det gik lige i hjertet og rislede over hele 
kroppen… Jeg tror Maria var hos mig.

Jeg ville gerne være 
blevet, men fulgtes 
jo med Christin, så 
jeg gik ud igen. Vi 
gik ud for at finde et 
spisested, der var tre 
mindre steder overfor 
kirken, hvor vi under-
søgte deres menuer. 
Jeg ærgrede mig 
over at jeg ikke blev 
i kirken og til sidst 
sagde jeg til Christin 
at jeg gerne ville ind 
til messen igen. 
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Hun var heldigvis forstående og ville endda gå 
med. Da beslutningen var truffet og vi vendte om 
for at gå hen til kirken, begyndte det igen at risle 
over hele kroppen, hårene rejste sig på arme og 
ben. Universet viste mig at det var den rette be-
slutning, jeg stod ved mig selv. Energierne fortsatte 
inde i kirken, vi satte os på en bænk og jeg følte 
Marias nærvær. Jeg blev healet, jeg gav endda en 
af mine gip/spjæt under healingen, det opdagede 
Christin og vi talte om det bagefter. Mens jeg blev 
healet fra åndelig side, nød jeg messen. Når de 
begyndte at synge, så rejste hårene sig på mig. 
Jeg nød virkelig når de sang og energien blev for-
stærket. Det var svært både at få healing og skulle 
rejse sig op når dette hørte til messen og samtidig 
ville jeg lige have filmet når de sang, for det var så 
smukt.  Efter tyve minutter vil jeg tro, synes jeg at 
nu var jeg tilfreds og kunne godt gå, af hensyn til 
Christin. 
Det skal siges at i denne kirke og mange andre 
katolske kirker, da kommer og går folk som de har 
tid og lyst til, det er lidt sjovt at se, så kunne vi jo 
også tillade os at gå under messen. 

Den messe var dagens højdepunkt ♥

24.sept. 2016
Til morgen ringede vækkeuret kl. 6.30, troede 
jeg... klokken var dog kun 5.30. Det opdagede jeg 
først i badeværelset, efter jeg havde vækket hele 
sovesalene med 20 mand. Der var dog ingen som 
brokkede sig, de fleste stod op, vi skulle være ude 
senest 7.30.

Jeg gik kl. 7.00 med 
pandelampen på, 
da der var lidt mørkt 
endnu. Jeg brugte den 
dog ikke meget. Jeg 
gik ind i kirken fra i går 
hvor jeg bad om en 
god dag. Der var mor-
genmesse. Jeg var en 
smule utryg ved at gå 
alene i mørket men det 
fortog sig dog hurtigt. 
Jeg vidste jeg skulle 
fortsætte ad landevejen 
forbi kirken, men da jeg så den første gule pil, som 
viser vejen, var der et X foran pilen. Det opfattede 
jeg som STOP. Jeg vendte om, spurgte 5 mænd 
fra byen, der stod ved kirken. De pegede og sagde 
at jeg skulle den vej... Nå om igen, men følte mig 
usikker. Nåede kun et par skridt så kom en "engel" 
(kvinde) ud fra et hus, fortalte mig tydeligt med 
armene at jeg IKKE skulle den vej (ikke mange 
spanioler kan tale engelsk, så meget er med 
kropssprog). 

Hun var så sød lige at gå med og vise mig vejen/
stien som løb parallel med landevejen. 
Tak for hjælpen ♥

Efter nogen tid, tænder jeg lampen mens jeg går 
gennem en vejtunnel. Jeg ser en pil som siger 
"vend om". Sikke noget sludder tænkte jeg, men 
blev en smule usikker. En ny reddende engel kom 
i form af en 
pilgrim, der 
fulgte mig et 
kort stykke vej 
videre frem. 
For vi skulle 
selvfølgelig 
fortsætte. 

Efter to timer var den første bar åben. Jeg købte 
en kop te og spiste min medbragte klemme, mens 
jeg luftede Strømperne (jeg sad udendørs) og fik 
lavet strækøvelser. Videre gik det med godt mod, 
km'erne føles ikke så lange i dag. Det er dejligt at 
gå så tidligt hvor det ikke er varmt. 
Tænk at jeg B-menneske skal sige det...
Næste stop blev for at købe en is. Sjældent har en 
is smagt så godt  :) . Der mødte jeg Christin som 
gik en halv time før mig i morges. Nå men hurtigt 
videre. En time senere, så jeg en dejlig kilde og 
bænk, som garanteret var lavet til ære for pilgrim-
me. Jeg følte jeg måtte sætte mig og min bror Finn 
har anbefalet mig at holde pauser med benene 
oppe. Jeg valgte dog at ligge mig på bænken og 
Gud hvor var det skønt. Kirkeklokkerne kimede i 
baggrunden, vandet rislede, fuglene sang og det 
var vidunderligt at ligge ned og kigge op i træerne. 
Det var dagens højdepunkt  ♥ og tro det eller lad 
være, men to pilgrimme kom forbi og tilbød mig en 
gratis isvaffel, deres veninde ville ikke have den 
(jeg kunne ikke få øje på hende..). Jeg tog selv-
følgelig i mod isen i bare taknemmelighed, selvom 
jeg lige havde spist én. 
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Jeg gik videre, ved 
byen Villadangos del 
Paramo, hvor der var 
et Albergue, havde jeg 
gået 14 km følte jeg 
godt jeg kunne gå til 
næste Alberge 4,5 km 
endnu, til byen San 
Martin del Camino. 
Det gjorde jeg. Snak-
kede undervejs med 
pilgrimme fra Austra-
lien, Tyskland, Irland, 
England mm.

Jeg kom til Alberge Vieira, næsten som Vera, så 
der måtte jeg overnatte og så har de en dejlig kølig 
swimmingpool som jeg måtte have en svømmetur 
i. Med Bh og trusser tog jeg en tur i poolen, jeg 
skulle alligevel vaske tøj i dag. Efter bad, bestilte 
jeg en pizza. 

Jo jeg mærker min krop, men forebyggede vabler 
med englehudsplaster, da lilletåen brændte, men 
jeg vidste ikke at pizzaen blev serveret på en varm 
plade fra ovnen, så ironisk nok fik jeg en brandvabel 
på min tommelfinger (godt jeg har Aloe Vera gele 
med). Aloe Vera Gelen klarede brandvablen på to 
timer, så var der ro i den og den var helt flad. 

Dette var blot opstarten på min tur. Jeg skrev dag-
bog for nære venner på Facebook, det gik sport i 
dette. Jeg fik reflekteret over dagen, når jeg skrev 
og mange sad daglig og ventede på min fortælling. 
Lige nu nyder jeg at kunne slå op i den dagbog og 
hente indput der fra. 

Jeg tror jeg kunne skrive 
en hel bog om turen og 
er blevet opfordret til at 
holde foredrag om min 
Camino, hvilket jeg vil 
gøre. Hvis jeg skal prøve 
at beskrive turen kort 
herfra vil jeg sige det var 
fysisk hårdt især i starten. 
På 5. dagen gik jeg fra 
1150 meters højde op til 
1515 meter, for derefter at 
gå ned i 590 meters højde, det hele over 24,5 km 
på én dag. Det var rutens hårdeste dag, men også 
smukkeste dag og jeg var mega stolt over mig selv 
at jeg klarede det, jeg havde været nervøs ved 
denne dag, da mange havde sagt at den var svær 
og kunne være farlig at gå nedad hvis, der havde 
regnet, for så var der glat. Vi var heldige at have 
solskin så der var tørt, dog meget varmt sidst på 
dagen ca. 28-29 grader, så det blev også hårdt. 

Dagen efter var jeg total træt i hele kroppen og gik 
kun 8 km. Men så var jeg frisk næste dag igen. 
Der er meget flot mange steder på ruten og 
spændende som nye og gamle bygninger veksler 
mellem hinanden.

Der kom forskellige fysiske udfordringer og mindre 
spirituelle oplevelser undervejs, ikke så mange 
som jeg havde håbet, men så fik jeg meget andet. 
Jeg var i nuet, havde tid til at tænke og bare være, 
at være noget for mig selv, fik ladet mit batteri 
op, da jeg i mit arbejde altid er der for andre. Jeg 
elsker mit arbejde, men som min håndlæser sagde 
3 uger efter hjemkomsten, du skulle af sted for at 
lade dit batteri op, gøre noget for dig selv, give dig 
selv omsorg. 

Jeg kan anbefale at vandre 
for at bare være i nuet og 
det behøver ikke være på 
Caminoen, der er mange 
andre ruter i Danmark, 
Sverige, Norge, Tyskland, 
Spanien ja næsten over alt. 
Det vigtigste er nok at gøre 
op med sig selv hvad formå-
let med turen er, er det en 
sportslig præstation, er det 
en fordybelse eller en hyggetur med venner? 
Det hele oplevede jeg dernede, nogle bar deres 
rygsæk, andre fik dem transporteret, nogle cyklede 
andre var på hesteryg. 

Jeg lærte hurtig at vi vælger 
hver især vores Camino og 
intet er mere rigtigt som andet. 

Buen Camino (God Camino)

Vera Højmose
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Det er dejligst at ha´ en at tænke på
Det er li'som verden åbner sig for os
Sådan går jeg rundt og tænker på dig
Og mens solen bryder igennem på himlens blå
Bliver musikken til det reneste pop
Sådan går jeg rundt og tænker på dig

Det er den dejligste morgen i hundrede år og jeg lever
Verden åbner sig og jeg åbner mig

En del af sangen Den dejligste morgen i hundrede 
år af Gnags, passer helt præcist til denne mandag 
morgen efter en forrygende opdaterings weekend 
i Enhedsterapi og vores nye aftale med  Audun 
Myskja om det næste treårige uddannelsesforløb, 
som starter i august 2017. Det nye i aftalen med 
Myskja er, at han ikke bare varetager undervisnin-
gen på sommerkurserne men i HELE den treårige 
uddannelse 2017-2020. Det er en stor gevinst for 
udbredelsen af enhedsterapi i Danmark. Myskja 
har uddannet over 400 enhedsterapeuter (ET) i 
Norge og 37 i DK.  
34 ud af de 37, der nu for et år siden afsluttede ud-

dannelsen her i DK, var samlet og fik undervisning 
og vejledning. Der var stor hjertevarme og gen-
synsglæde, dybe meditationer, gode snakke over 
lækre retter, smil, grin, gråd og forløsning, ja selv 
efter 3 års intens uddannelse er der stadig noget 
at forløse, at acceptere og tage ladning ud af. 

Det er spændende her et år efter at opleve, hvad 
det treårige forløb har været fødselshjælper til for 
den mangfoldige gruppe, som har bestået af kine-
siologer, zoneterapeuter, og andre komplementæ-
re behandlere, fysioterapeuter, sygeplejersker, læ-
rere, læger, psykologer. Det, der går igen hos hver 
eneste, er hvor vigtig den personlige spirituelle/ån-
delige udvikling har været og er. Denne weekend 
spurgte vi deltagerne, hvad der har været vigtigst 
ved at tage uddannelsen i Enhedsterapi, og her får 
I nogle af svarene:

Det vigtigste ved uddannelsen for mig er, at jeg har 
fået det bedre med mig selv og fået udviklet mig 
i en retning, hvor jeg har fået en hverdag næsten 
uden smerter og har fået redskaber til at behandle 
mig selv. Lige nu bruger jeg ET til at hjælpe andre, 
da jeg er kommet tilbage i mit jo om fysioterapeut, 
hvor jeg har fået mulighed for at kombinere fysiote-
rapi med ET. Jeg har ikke arbejdet med fysioterapi 
i 15 år, fik konstateret fibromyalgi i maj, og alligevel 
kommer jeg tilbage og behandler udelukkende 
beboere i eget hjem. Det er overvejende demens, 
Parkinsons, sclerose og blodpropper. Det giver 
rigtig meget mening med ET. Gitte, fysioterapeut 
og ET.

Jeg har fået fundamentet for mit arbejdsliv og den 
måde, jeg ønsker at arbejde, og jeg har fundet ind 
i den uddannelse, der passer til den person, jeg er. 
Det har givet mig sikkerhed både at være i studie-
grupper og i uddannelse. Jeg føler mig sikker, når 
jeg træder ind i feltet, og jeg hjælper folk med at 
være i verden. Anny, pædagog og ET.

Der er mange dimensioner i det, men efterfølgen-
de vil jeg sige, at det vigtigste for mig har været de 
dejlige fantastiske redskaber, jeg har fået terapeu-
tisk. Ikke mindst til mig selv, det er jo en vigtig del 
af processen. Lige nu bruger jeg værktøjerne hver 
dag. Lillian, zoneterapeut og ET

Det vigtigste har været fællesskab, fællesskab og 
fællesskab. Lasse ET

Det vigtigste er, at jeg nu mærker mig ind på ener-
gi i stedet for altid at teste. Personligt har det givet 
mig en anden mulighed. Og selvfølgelig også nye 
redskaber at tage udgangspunkt i, og jeg bruger 
det i mine behandlinger næsten hver dag. Lene, 
kinesiolog og ET

       NYT fra Kinesiologi-Akademiet                                          
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Hjernegymnastik

Har du købt en licens?  Den koster kun 500 kr. og så kan du trygt videregive materialet til dine klienter 
eller kursister.

Foreningen sælger også institutionslicenser. Institutionen kan anvende materialet og videregive det til 
alle elever, forældre og andre tilknyttede personer, samt benytte det på deres intranet.

Det koster kun 1.200 kr.

Se mere i kinesiologishoppen - www.kinesiologi.dk/foreningen/kinesiologishoppen

Det vigtigste er starten på det. At jeg mødte en 
ildsjæl. Jeg elsker ildsjæle! og jeg følte, at der var 
et eller andet med det samme med Audun, som jeg 
bare måtte. Det har jeg været optaget af, og det 
er jeg meget taknemmelig for. Jeg har lært en hel 
masse, jeg kan bruge i mit felt som kiropraktor og 
også i mit nye felt som ET. Lisbeth.

Jeg har været på mange uddannelser men aldrig 
på en uddannelse, hvor jeg har befundet mig så 
godt i gruppen i 3 år. Hvor jeg har kunnet være 
mig selv. Det hele hænger sammen, også det at 
vi spiser sammen – den samme gode mad, når vi 
ved, hvor meget det betyder, det er helt fantastisk. 
Solveig, kinesiolog og ET.

At jeg har fået sat gang i at arbejde med energi i 
feltet og at jeg har fået genoptaget at arbejde med 
kinesiologi i behandlinger. Jeg har fuldtidsarbejde 
ved siden af, men det kommer nu meget mere ind 
i mit liv, og det har jeg haft brug for. Lise, lærings-
konsulent og ET

Meditationskursus med Audun Myskja i Årslev på 
Fyn den 24. februar 2017 kl. 14 til søndag den 26. 
kl. 16. Meditation er kongevejen til indre skjulte 
ressourcer og er for både dig, der gerne vil i gang, 
og dig der er i gang. 

Vi genoptager kursus og retreat i Frankrig. Vi 
planlægger en uge i september 2017 med kurset 
Vibration, frekvenser og harmoni - hold øje med 
hjemmesiden. Du kan allerede nu forhåndstilmelde 
dig. 

Vi ønsker alle en glædelig adventstid og godt nytår 
2017. 

Kinesiologi – Akademiet    

 
Dit centrum for spirituel udvikling og energimedicin  
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       NYT fra Touch for Health School                                             
Et guldkorn fra Touch for Health – lærestof

Det er et lykketal indenfor kinesisk filosofi, det 
kaldes apeiron eller lemniskat i græsk filosofi, det 
symboliserer vejen til oplysning i buddhismen, det 
kan ses i hulemalerier rundt om i verden, det ind-
går i religiøse ceremonier indenfor mange kulturer, 
det er i stor stil repræsenteret i keltiske smykker 
og det danses i tango? Det bruges også som 
talsystem i computere og er et vigtigt tal i kemiens 
verden.

Du har sikkert gættet, at det er 8-tallet, jeg henviser 
til.  Vi lærer 8-tals energiafbalancering på Touch 
for Health/Basiskursus 3, efter at vi har lært 14 
meridianer og deres forløb at kende. Vi lærer at 
energien, ud over at bevæge sig i energibanerne 
i kroppen, også bevæger sig på kryds og tværs i 
kroppen i smukke 8-tals mønstre.

8-tals figuren blev præsenteret i kinesiologien af 
Alan Beardall i begyndelsen af 70´erne. Hans 
inspirationskilde til testning og afbalancering af 
8-tals energier var tibetansk filosofi og kunst.
John F. Thie udviklede metoden til det, vi nu lærer 
på Touch for Health, basiskursus 3. Sidenhen har 
mange andre kinesiologer, især Bruce og Joan 
Dewe (PKP-kinesiologi), samt Paul og Gail Den-
nison (IK-kinesiologi), udviklet og udvidet 8-tals 
energiafbalanceringer til gavn for mange.

8-tals afbalancering er en fantastisk enkel og dybt-
gående metode, som knytter kroppens energisy-
stemer sammen, så de fungerer som ét harmonisk 
netværk.  I Touch for Health lærer vi at tegne 8-tal-
ler i 8 forskellige positioner på kroppen: tre foran, 
tre bag, én ovenpå hovedet og én under fødderne. 
Ved hjælp af muskeltest afgør vi hvor og i hvilken 
retning energiflowet skal skubbes.
Vi kan også skubbe energien i gang ved at tegne 
8-taller andre steder på kroppen, hvor energien er 
gået i stå: det kan være fx stive led, et ar eller et 
smertested på kroppen.

Hvis vores tanker kører 
rundt, og vi har svært ved 
at slappe af, kan vi  stoppe 
op et øjeblik, løfte arme-
ne op foran kroppen og 
tegne liggende 8-taller i 
luften. Denne bevægelse 
fremmer kommunikationen 
mellem højre og venstre 
hjernehalvdel. 

I min dagligdag på klinikken har mine børneklienter 
tit behov for 8-tals afbalancering.  Dette spiral-
formede uendelighedstegn, der aldrig stopper og 
aldrig begynder, hjælper kroppen med at genfinde 
sin egen rytme, efter den har været i ubalan-
ce.  Jeg har også tit oplevet at klienter, som har 
problemer med rygsøjlen, har stor gavn af 8-tals 
afbalancering på det bestemte område i ryggen, 
hvor smerterne er. 

Vi bruger også tit 8-tals afbalancering herhjemme: 
mit livlige barnebarn på 15 mdr. bliver helt stille og 
nyder det, når jeg, eller en anden voksen, tegner 
8-taller på hendes ryg om aftenen -  den lille krop 
falder til ro efter en dag med mange indtryk og 
sansepåvirkninger. 

Selv oplevede jeg for nylig hvor effektive 8-taller 
er: efter en ordentlig  omgang forkølelse havde 
jeg smerter og ubehag i hele kroppen. Min datter 
gav mig 14 musklers afbalancering og efterføl-
gende 8-tals afbalancering. Sikke en forskel det 
gjorde, det kan varmt anbefales til alle efter en 
sygdomsperiode!

8- tals energiafbalancering er en af de mange 
nemme og effektive metoder, som vi lærer på 
Touch for Health kurserne, og kan bruges som en 
del af en afbalancering eller som et energiløft i 
hverdagen. 

Med kinesiologihilsen

Anne Hiitola-Pedersen

Instruktørtræner for Touch for Health – instruktører 
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Er vi mon to heldige kartofler?? Det går vi 
selv og undrer os over.

Forestil dig mens du læser….

To midaldrende kvinder, godt tossede og fulde af 
energi. Den ene lille med stort langt rødt hår, den 
anden høj med lyst kort hår – synonym som 
Gøg & Gokke er hørt i denne forbindelse. 
De havner af uransagelige veje, som vi ikke skal 
komme ind på her, på en skole nord for Køben-
havn for at tage ET enkelt kursus om Hjernen. Dog 
er de blevet fortalt, at for at få lov at deltage på det-
te kursus, så er de nødt til at taget et andet kursus 
først – altså TO kurser i alt.
 
Heldet tilsmiler de tossede og de bliver undervist af 
intet mindre end den ukronede dronning der lyder 
navnet Annemarie Goldschmidt, som mere eller 
mindre tilfældigt siger, at hun mangler nogle til at 
føre hendes rige videre. De to tosser siger glade 
og beærede ”det kan vi gøre” og opdager ved 
samarbejdet, at dronningen er et meget meget fint 
menneske, som de ikke alene hurtigt kommer til at 
holde utrolig meget af og får stor respekt for, men 
som også gør alt hvad hun kan, for at støtte de to 
kvinder i at regere hendes rige.

På denne travle fremfærd introducerer den ukronede 
dronning de to kvinder for en lige så ærværdig 
dronning – lad os kalde hende Edel Hovgaard. 
Ligesom Annemarie gør Edel alt hvad hun kan for 
at bistå de to kvinder og ligesom med Annemarie 
kommer de to kvinder meget hurtigt til at sætte stor 
pris på Edel som menneske, hendes professio-
nalisme, samt opbakning og de nyder tilsammen 
nogle skønne dage, når de ses både i Vejle og 
Gentofte. For at holde kontakten flyver brevduerne 
jævnligt mellem dem, fra den ene side af landet til 
den anden.

Som tidligere skrevet er de to kvinders veje uran-
sagelige, thi de skyer ingen og intet, hvilket en 
dag fører dem til Galten, hvor de møder endnu en 
ærværdig dronning med det meget eksotiske navn 
Anne Hiitola. En fantastisk energi stråler de to 
kvinder i møde fra denne mørkhårede dronning, 
ved dette særlige møde på en hede i det store 
Jylland, som sætter ting i gang hos de to tossede 
kvinder, der tager derfra overordentlige tilfredse 
både i krop & sjæl, bevidste om, at i denne for-
underlige – for dem nye - verden af Kinesiologi, 
som de har sat deres ben i, så flyder varmen, 

imødekommenhed, respekt, accept og god energi 
dem i møde. Det gør, at de to kvinder er helt sikre 
på, at dette er lige den rette verden for dem, med 
villighed til at udbrede kinesiologien til lægfolket på 
flere niveauer i et frugtbart samarbejde. 

Med de fornemmelser og tanker, så sidder de to 
kvinder, når de engang imellem har et sekund hvor 
de ikke farer frem og føler sig - som to heldige 
kartofler – der glæder sig over samarbejdet med 
de mennesker de indtil nu har mødt, også de 
dronninger som ikke er nævnt med navn, undervi-
sere, kursister og andet godtfolk, med ikke to men 
TOOGTYVE kurser i deres pas og således er det 
første år gået i denne verden. 

Vi undrer os! Hvad undrer du dig over?

Vores dejlige hold i Pædagogisk Kinesiologi 2.

Til næste år vil Dansk Pædagogisk Kinesiologi-
skole® som en nyhed, også tilbyde uddannelse 
til brug for RAB registrering. Det betyder kurserne 
ikke kun er for dem som vil registreres, men at 
det dækker den undervisning, som skal bruges til 
dette.

I den forbindelse kommer der 5 kursusmoduler á 
10 timers psykologi, som kan tages enkeltvis, eller 
i samlet pakke. 

De vil handle om kommunikation, udviklingspsyko-
logi og lykke. Kurserne er skræddersyet til behand-
lere, hvor fokus vil være på kommunikation mellem 
behandler og klient, samt fundamental viden i 
udviklingspsykologi og give stof til eftertanke vedr. 
lykke.
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Og vi har hørt fra julemanden der er flere indpakkede 
kurser på vej……..

Vi er så utrolig heldige, at FREDE DAMGAARD 
kommer og underviser Grundkursus i Ernæring, 
i to sammenhængende weekender i foråret - i alt 
32 timer. Kurserne er for alle – kinesiologer, ikke 
kinesiologer, for RAB registrering eller blot for 
interesse, dog er det en fordel at have kendskab til 
kroppens funktioner.
Frede Damgaard underviser også på Dansk 
Pædagogisk Kinesiologiskole i marts 2018, med 
overbygningen til dette kursus.

10 timers Klinikdrift skal du bruge, for at blive 
RAB registreret og selvom du endnu ikke kan finde 
kurset Klinikdrift på vores program, så kommer 
det alligevel til næste år – hold øje med vores 
hjemmeside – www.kinesiologiuddannelse.dk 

Af mere spændende nyt, kan vi fortælle at vi 
samarbejder med et team af innovative mennesker, 
som gerne vil udbrede kinesiologi som behand-
lingsmetode, til den danske befolkning. 
De ved rigtig meget om markedsføring og vil hjæl-
pe kinesiologer til at få flere kunder. 
De har bl.a. henvendt sig til os og vi har med stor 
fornøjelse sagt ”ja” til at hjælpe, med det vi kan. 
Det er en rigtig god ide, de er i gang med at føre 
ud i livet. Hvis du er kinesiolog i Københavnsom-
rådet, kan du komme til gratis intromøde og høre 
hvad det handler om og selv vurdere, om du er 
enig med os. 

Til at starte med er der begrænset mulighed for, 
hvor mange som kan være med i projektet, men 
kontakt os gerne for mere information på tlf. 
2242 8696.

Se vort kursusprogram for året 2017 
andet sted i bladet.

Vi håber at se mange af jer på vores skole i 
tiden der kommer – tak for opbakningen indtil 
nu…..

Følg os på Facebook eller læs meget mere på 
vores link: www.kinesiologiuddannelse.dk 

Rigtig glædelig jul og godt nytår fra 

Carina Olsen & Dorthe Starberg Poulsen

NYT fra I A S K  International Association of Specialised Kinesiologists                                                                   

IASK conference i Bergamo ”Connecting through 
kinesiology” 28/4 – 1/5 2017. 

Conferencen afholdes I anledning af IASKs 30 års 
jubilæum i samarbejde med den italienske forening AKSI 
og alle er velkomne. I dagene op til konferencen 27-28/4 
afholdes den 4. Associations Meeting, hvor repræsen-
tanter fra kinesiologiforeninger fra hele verden mødes 
og udveksler viden, erfaringer og venskaber. Det er 
muligt at komme med som ”observer” og opleve et varmt 
internationalt kinesiologifællesskab.

På konferencen vil du kunne komme og høre indlæg 
fra erfarne og dygtige kinesiologer og undervisere som 
Charles Krebs, Andrew Verity, Adam Lehman, Philip 
Rafferty, Sylvia Marina, Irina Chobanu, Marco Rado, Dr. 
Laura Bertelé samt Paolo Lissoni, læge og universitets-
professor i endokrinologi med speciale i pinealkirtlen. 
Under My Best Idea kan du bl.a. møde Alexis Costel-
lo og Sabine Rosén. Læs mere om foredragene og 
tilmelding på www.connectingthroughkinesiology.com. 
De fleste foredrag er på engelsk og de italienske bliver 
oversat.

Prisen er ca. 350 Euro alt efter tilmeldingstidspunkt. Det 
er billigt at flyve til Bergamo, som er en meget hyggelig 
by ikke langt fra Milano. Hoteller er også rimelige.

Af andre aktiviteter i IASK regi kan nævnes at der d. 22. 
september blev afholdt et Associations Meeting som 
webinar via Zoom, hvor 11 lande var repræsenteret og 
der blev udvekslet ideer og information bl.a. om IASKs 
nye hjemmeside, konferencen i Bergamo, database 
vedr. organisering, uddannelse, definition og udbredelse 
af kinesiologi i medlemslandene samt information fra 
Holland vedrørende den de nye EQF standarder for 
skoler (European Qualifications Framework).

Kontakt Inge Harris på  mail@ingeharris.dk, hvis du 
ønsker mere information vedrørende medlemskab af 
IASK (20 Euro) eller konferencen.

Bedste hilsner,

Inge Harris
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Første gang i Danmark

Aftenkursus i Vejle onsdag d.12. april med Way-
ne Topping.

Lær hvordan du bruger akupressur til at 
afhjælpe fysisk ubehag og smerte 

Kursusbeskrivelse: Mange af os bruger akupres-
sur, fordi vi ved, at det virker.
Hvis man f. eks har iskias, og der er elleve mulige 
behandlingspunkter, hvordan kan 
man så vide, hvordan man finder ud af, hvilke 
punkter, der kan hjælpe? Skal man kun arbejde 
med punktet på venstre side, eller på højre side 
eller begge sider?
På dette mini kursus vil man lære simple, men 
meget effektive muskeltest procedurer, der kan 
”besvare” disse spørgsmål. Der vil være fokus på 
iskias problemer, allergier, smerter/ubehag i ma-
veregionen og lændeproblemer, specielt smerter i 
den nederste del af lænden.  Problematikker, som 
vi kan afhjælpe, efterhånden som vi mestrer denne 
meget nyttige metode.

Kursusmateriale: Til dette nye kursus har Wayne 
Topping udarbejdet et meget fint kompendium på 
28 sider med en grundig introduktion til kurset og 
baggrundsstof om muskeltesten. Teknikkerne til de 
4 områder, vi kommer til at arbejde med på kurset, 
er beskrevet på en meget fin måde, og der er illu-
strationer og oversigtsplancher, som gør det let og 
overskueligt at arbejde videre med materialet efter 
kurset. Materialet vil blive oversat til dansk 

Forudsætninger for at deltage: At man har lært 
at muskelteste på et hvilket som helst kursus
Varighed: 3 timer
Kursuspris: 500 kr.
Materiale på dansk 100 kr.
Tilmelding og nærmere oplysninger hos Edel 
Hovgaard  kinesiologiskolen@vindinggaard.dk

Kursus i: Hvordan man overkommer modgang

Wayne har tidligere undervist i dette kursus i Vejle, 
men da han har foretaget nogle opdateringer af 
kurset, har jeg bedt ham om at komme tilbage igen 
med dette meget spændende og givende kursus.

Waynes teori er, at den allervigtigste faktor for, om 
man bliver syg eller forbliver rask, er vores person-
lighed. 

Her spiller personlighedstræk som hårdførhed, 
resiliens, og den immunkompetente personlighed 
en stor rolle

Kurset fokuserer på, hvilke personlighedsmønstre, 
der kan svække immunsystemet og stressbe-
redskabet, og hvad der skal til for at styrke vores 
mulighed for at håndtere stress og forbedre vores 
helbred.
Kurset kommer med mulige svar på følgende 
spørgsmål: 

Er der en sammenhæng mellem personlighedsty-
pe og evnen til at håndtere stress?

Kan vores personlighedsmønstre være afgørende 
for, om vi forbliver raske eller måske ender med at 
udvikle en sygdom?

Hvilke karaktertræk forbedrer vores hårdførhed og 
vores evne til at vinde over modgang? 

Hvordan kan man vende forhindringer til muligheder?

Hvad er hemmeligheden ved overlevere?

Det er blot nogle af temaerne. Kurset giver mange 
muligheder for at finde nye metoder til at forbedre 
helbredet, styrke personlig udvikling og blive bedre 
til at håndtere stress. Samtidig får man mange 
effektive procedurer til arbejdet med klienter.

Hvis du repeterer kurset, får du 50 % rabat.

Forudsætning for at deltage: KA & Stress I
Tidspunkt 13.-14. april, kurset er på 16 timer
Pris 2000 kr. 
Materiale på dansk 150 kr.
Tilmelding og nærmere oplysninger hos Edel 
Hovgaard  kinesiologiskolen@vindinggaard.dk

Tilmelding til kurserne gerne snarest og senest 1. 
marts 
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Præsentation af Wayne Topping 

Mød en af de helt store eksperter inden for 
kinesiologien, den verdensberømte grundlægger af 
Wellness Kinesiologien, Wayne Topping i påsken.

Wayne Topping kommer fra New Zealand og var 
oprindeligt professor i geologi. Mens han i 70’erne 
underviste i geologi på universiteter i Californien, 
stødte han for første gang på kinesiologien og tog 
sit første kursus i kropsafbalancering i 1976. Det 
skulle blive begyndelsen på en ny karriere.

 I de følgende år tog han flere kurser i kinesiologi, 
anatomi og fysiologi, kost & ernæring og andre ho-
listiske kurser. Wayne blev så optaget af den alter-
native medicin, at han besluttede sig for at opgive 
sit professorat og startede i 1980 sin professionelle 
kinesiologi karriere.

Wayne blev instruktør i kropsafbalancering, bio-
kinesiologi og EduK (Indlæringskinesiologi), og i 
1984 startede han sit eget internationale institut 
og udviklede senere Wellness Kinesiologien. 
Han er forfatter til mere end 10 bøger og et antal 
undervisningsmanualer, som er udarbejdet på en 
meget pædagogisk måde. Alle Waynes kurser og 
kursusmaterialer er baseret på meget grundig og 
omfattende research, og der er altid udførlige kilde-
angivelser.
Wayne afholdt flere kurser i København i 80’erne, 
hvor han bragte de nye kinesiologigrene til Dan-
mark. Wayne præsenterede sit første kursus i 
Stressfrigørelse i efteråret 1985. Hele holdet blev 
forundret, da Wayne gennem en afbalancering fik 
en stor brun plet i én af deltagernes ellers meget 
blå øjne til at forsvinde. Med stor præcision testede 
Wayne sig frem til kernen af problemet ud fra kur-
susmaterialet, så vi blev alle forundret over materi-
alets fortræffelighed og ikke mindst de muligheder, 
der nu var tilgængelige for os alle som behandlere.
  
Wayne har holdt kurser over hele verden og givet 
præsentationer på alle de store kinesiologikon-
ferencer. Han forsker og udvikler stadigvæk nye 
områder og kommer nu tilbage til Danmark for igen 
at undervise i sit nyeste kursus.

Kurserne tæller 100 % som opdateringskurser
Læs mere på: www.kinesiologiskole-vejle.dk.

Besøg Waynes hjemmeside på: 
www.wellnesskinesiology.com, hvor du kan læse 
mere om Wayne og hans undervisningskoncepter. 

Kollega aftnerne

Vi har nu på Sjælland haft Kollega aften den 1. torsdag i hver måned. Vi er ml 7 og 14 hver gang, og 
har det meget inspirerende. Vores sparring og udveksling af kurser, behandlinger, klienter, klinikker og 
meget andet, foregår på et meget højt sjovt plan. Alle kommer til orde, og der er forståelse for alt.
Absolut et besøg værd.
 
Som vi netop snakkede om, så er det jo fantastisk at vi, som behandler så forskelligt, alligevel har en 
så tæt tilknytning til hinanden og vores fag.
 
Undersøgelser har vist at klinter bliver hurtigere raske, hvis de bliver forstået, lyttet til og får håb.
Og det er måske det vi også er rigtig gode til.
 
Mange hilser fra Ulla Thor-Jensen

Og på gensyn til alle jer der endnu ikke har været med.
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Lidt information om medlemstallet i 
Danske Kinesiologer:

Fordelt efter medlemsgrupper ser tallene således ud:

Gruppe 1         23 medlemmer
Gruppe 2       100 medlemmer
Gruppe 3         29 medlemmer
Gruppe 4         59 medlemmer
Gruppe 5         27 medlemmer

Fordelt geografisk er medlemstallet fordelt således:

Sjælland                     98 medlemmer
Fyn                             36 medlemmer
Nordjylland                 21 medlemmer
Midt- og Sydjylland     82 medlemmer
Udland                          1 medlemmer

RAB-registrerede       67 medlemmer
Genvej til sundhed      32 medlemmer

Velkommen til: 

Navn       

Laila Skov Refsgaard
Birgit Voss
Ellen-Mari Kvistgaard
            

                                        
       

By

Ikast
Egå
Bramming

Gruppe:

2
2
2

Dejligt at byde nye medlemmer velkommen, men
vi har plads til mange flere.

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

Oversigt over medlemstal

Siden sommerferien har besøgstallet på vores 
hjemmeside ligget rimeligt konstand.

Ifølge Google Analytics, som leverer statistikken er 
andel af nye besøgende på 72%.

I 2016 har der i gennemsnit været 1.378 besøg pr. 
måned - i 2015 var tallet på 1.338

Der har i gennemsnit været 3.260 sidevisninger pr. 
måned mod 3.145 sidevisninger i 2015.

Vi håber det fortsætter i takt med den fortsatte 
udvikling af siden - bl.a. med video'er og 
kursuskalender.
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Kontaktperson Ellen Serup
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Formand Lene Jespersen

Generalforsamling i Lokalafdeling Sjælland 
afholdes lørdag den 28. januar 2017, højst 
sandsynligt i Valby Kulturhus. 

Dagsorden og tidspunkter vil blive udsendt senere 
pr. email.

Indkaldelse til generalforsamling.

Torsdag d. 9.2.2017 kl. 19.00 - 21.30
Højby SundhedsCenter, Hollufgårdsvej 10A, 
5260 Odense S.

Bestyrelsen byder på kaffe/te og boller med pålæg

Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller 
2. Formandens beretning for 2016 (Lene) 
3. Fremlæggelse af regnskab for 2016 (Jette) 
4. Indkomne forslag (indsendes senest 14 dage før til Lene)

5. Diskussionspunkt 
    Arrangementer i lokalafdelingen i det kommende 
   år. 

•  Forslag til foredrag, aktiviteter eller andet? 
•  Hvad ønsker du, som medlem, at bruge lokal-
   afdelingen til? 
•  Hvad skal der til for, at du dukker op til et 
   arrangement?

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
• Jette Larsen- på valg 
• Lene Jespersen- på valg 
• 3. Bestyrelses medlem- ledig post 
• Suppleant- ledig post

7. Revisor Birgit Nielsen- på valg
8. Evt. 
Her kan ikke vedtages noget, så hvis du har et 
punkt, der skal tages stilling til, så send det som 
forslag til bestyrelsen senest 14 dage før mødet.

Meditation med Hemi-sync

Som en dejlig afslutning på aftenen vil Lene intro-
ducere en særlig form for meditation, der balance-
rer hjernen med bi neurale lyde.

Hemi-Sync® er en forkortelse af ”hemisfærisk 
synkronisering”. Det er et lydsystem der bruges til 
at afbalancere aktiviteten i højre og venstre hjer-
nehalvdel og bringe dig i den bevidsthedstilstand 
du ønsker. Det er en blid, men effektiv metode og 
en nem genvej til noget som ellers kan tage årevis 
at lære. Du skal ikke gøre andet end at lytte. Du 
vil opleve hurtigt og nemt at komme i en ændret 
bevidsthedstilstand. 
De guidede meditationerne er på engelsk og  fore-
går liggende med høretelefoner på. Lene forklarer 
hvad meditationen indeholder, så fortvivl ikke, hvis 
dit engelsk er lidt rustent. 
På stedet forefindes gymnastikmåtter, men hvis du 
vil ligge blødere(vi skal ligge i ca. 1 time), så med-
bring selv en madras. Alle skal medbringe egen 
pude. Resten af udstyret kan lånes. 

Af hensyn til netop udstyret, vil vi bede om 
tilmelding til Hemi-sync delen. 
Lene Jespersen: tlf. 2860 4447 eller e-mail:
energiarbejder@gmail.com

Vel mødt til en aften blandt kollegaer

Jette og Lene
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Formand Helle Lyngholm
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Konstitueret formand 
Tove Solvejg Nielsen

Nordjylland holder generalforsamling.
DEN 23. januar 2017

Afholdes hos Anni Hasselgren
Stammen 16 E, 9260 Gistrup

Aftenens program.
Kl. 17.00  Goddag og velkommen
Kl. 17.15   Aftenens indlæg. Oplysning herom senere
Kl. 19.00   Spisning
Kl. 20.00   Generalforsamling
Kl. ????    Afslutning med kaffe

Dagsorden for Generalforsamling    2017.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Valg af stemmetællere
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

2016 ved kasserer Anni Hasselgren
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 

2017.

6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg, på valg er 2 medlemmer til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Evt.
10. 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, skal være formanden i hænde skriftligt, evt. 
på mail senest 4 uger før generalforsamlingen.
helle.lyngholm@mail.dk

Tilmelding. Af hensyn til spisning, senest torsdag 
den 19. januar 2017

Helle Lyngholm    tlf.  21 75 74 17
Eller ved mail: helle.lyngholm@mail.dk

Vi ser frem til at mange vil møde op, så meld dig til 
generalforsamling.

På bestyrelsens vegne.

Helle Lyngholm 

Invitation til et foredrag ved Jarle Tamsen
Lørdag d. 7. januar kl. 13.00 – 16. 00 

i Bygningen i Vejle

Foredraget er åbent for alle interesserede.
Pris for medlemmer af Danske Kinesiologer: 
100 kr.         Ikke medlemmer: 150 kr.

Traditionen tro vil vi igen invitere alle interesse-
rede til et spændende foredrag i forbindelse 
med vores årsmøde i Danske Kinesiologers 
midt og sydjyske afdeling

DIN KROP KENDER ALLE SVARENE 
Ved kinesiolog Jarle Tamsen

FOREDRAG om:
Hvordan kan vi forstå sygdomme og selv medvirke 
til helingsprocessen? 
Hvordan aktiverer vi bedst kroppens selvhelbre-
dende energier? 
Hvor ligger udfordringerne i dag, hvis vi vil passe 
på vores helbred? 
Hvordan passer man på sig selv og andre i sam-
været med hinanden? 
Hvilke nye helingsteknikker er på vej ind i den nye 
tidsalder?
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7000 år gammel viden fra akupunkturens verden mødes 
med den allernyeste forskning inden for kvantefysik. 
Vi ser på, hvordan Kinesiologi kan anvendes til at teste, 
hvordan vi kan finde frem til sygdommes årsag på det 
dybeste plan, og hvordan det kan heales med vores 
egen bevidsthed.

Med udgangspunkt i Traumeterapi ser vi på baggrunden 
for sygdomme og deres helbredelse.
Bruce Lipton hjælper med til at oversætte tanker og 
følelser til cellebiologi og derved nå ind til de bagvedlig-
gende årsager til sygdomme. Det beskriver han i sin bog 
”Intelligente celler”.  Her uddybes sygdomme/smerter 
som et udtryk for kroppens naturlige helbredelsesproces 
af indre konflikttilstande.  Vi går med andre ord fra en 
verden med trusler som sygdomme uden håb om fore-
byggelse til en ny verden, hvor sygdomme forstås som 
muligheder for vækst. Det sker gennem forløsning af de 
indre konflikttilstande/traumechok..

Din krop går fra at være en modstander til at være din 
egen intelligente hjælper, som i sit eget sprog fortæller, 
hvor dine udviklingsmuligheder ligger, og hvordan du 
selv gør dig rask. 
 
Vi vil se på kinesiologien som et spændende værktøj 
i arbejdet med at afdække både årsager og behan-
dlingsmuligheder. Kinesiologi er kommunikation med 
kroppen, og hvordan man ved muskeltest kan finde frem 
til årsager til smerter og den bedst egnede behandling-
smetode. 
Der vil være demonstrationer under foredraget.

Nøglebegreber:
• Sygdom som vækstmulighed.
• Paradigmeskift, den ny tids virkelighedsforståelse.
• Menneskehedens udfordringer i den nye tid.
• Hjertets vej - Din indbyggede GPS - Kinesiologi som 

et værktøj til at finde vejen og finde svarene i dig selv.
• Kinesiologien giver dig et landkort og redskaber.

Gode spørgsmål
Hvilket grundlæggende universelt princip har du ikke 
været opmærksom på?
Ser du al tings nødvendighed?
Kunne det være sådan at det onde sker for at noget 
endnu værre ikke skal ske?

Martinus: "Der findes kun det behageligt gode og det 
ubehageligt gode". 

Prisen inkluderer kaffe/te og kage for alle medlemmer 
på et passende tidspunkt for pause i foredraget. 
For medlemmer af Midt- og Sydjylland er der også 
inkluderet en sandwich inden vores generalforsam-
ling. Bestilles ved tilmelding. Se muligheder nederst 
i indbydelsen. 
 
Kr. 100,- for medlemmer af Danske Kinesiologer 

TILMELDING SENEST MANDAG DEN 2. JANUAR, 
med besked om hvilken sandwich, du ønsker.

Beløbet indsættes på konto nr. 0758-3224688139 - 
med navn i referencefeltet samtidig med tilmelding ved 
mail til Midtjylland@kinesiologi.dk med angivelse af 
navn og om du er medlem. Gerne medlemsnummer.

Parkering: Som nabo til Bygningen ligger parkering-
shuset Albert med indgang gennem butikscentret Marys. 
(Se evt. yderligere ved at google Parkering i Vejle Midtby)

Kl. 16.00-18.00  For alle medlemmer af Danske Kinesi-
ologer – diverse indslag – evt. del med dine kollegaer 

Fra Kl. 18.00 Kun for medlemmer af Midt- og Sydjylland

Som optakt til Generalforsamling spiser vi en sandwich - 
du har valgt og bestilt ved tilmelding
  
Generalforsamling for Midt- og Sydjylland med følgende 
program:

Dagsorden til generalforsamlingen:
• Valg af ordstyrer
• Beretning fra bestyrelsen
• Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
   Der skal vælges 2 medlemmer for 2 år og evt. 1 
   medlem for 1 år 
   (Lene Pia Rehardt flyttede til Sjælland midt i 
   valgperioden og er ikke erstattet) 
   På valg er Edel Hovgaard, som ikke modtager genvalg 
   og Tove Solvejg Nielsen, som ikke modtager genvalg
• Valg af revisor – ny revisor skal vælges
• Eventuelt

Når generalforsamlingen er afsluttet siger vi tak for 
en kollegial kinesiologi-dag.

Du kan vælge mellem følgende Sandwich:
Æg og rejer
Kalkun
Vegetar
Tun

Arrangører er Danske Kinesiologer i Midt- og Sydjylland, 
som kan kontaktes på midtjylland@kinesiologi.dk.

Vi glæder os til at se dig.

Mange hilsner

Lokalafdeling Midt- og Sydjylland

Edel Hovgaard 

Tove Solvejg Nielsen og 

Karin Jensen 
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UDDANNELSE

Touch for Health 
Kinesiologikurser for alle 

 
Touch for Health 1-4 – basiskurser i kinesiologi 

Touch for Health 1  Foråret 2017: 28.-29. januar  eller 25.-26. februar 
Efteråret 2017: 12.-13. august eller 2.-3. september 
 

Touch for Health 2 Foråret 2017: 11.-12. marts  
Efteråret 2017: 17.-18. oktober 
 

Touch for Health 3 Foråret 2017: 22.-23. april  
Efteråret 2017: 28.-29. oktober 
 

Touch for Health 4 Foråret 2017:  10.-11. juni 
Efteråret 2017: 11.-12. november 

 
Pris:  1800 kr./weekend 
Kursusmaterialer:  500 kr., dækker alle fire weekender 
   

1 dags opdateringstilbud for dem, der har taget KA 1-4 eller Basis 1-4 
Dato: 3. februar 2017 
Forudsætninger: KA 1-4/Basis 1-4 og selvstudie med TFH studiebogen 
Pris: 1000 kr. inkl. TFH studiebog. 
 

Touch for Health 5 - repetitionskursus med international prøve 
Dato: 4. – 5. februar 2017 
Forudsætninger: TFH 1-4  og selvstudie med TFH studiebogen 
Pris: 1950 kr. inkl. prøve og registrering hos IKC 
 

Touch for Health Training – 8 dage med intensiv træning i TFH og 
instruktøruddannelse 

Dato: 23. – 26. marts 2017 og 27. – 30. april 2017 
Forudsætninger: TFH 5 med bestået prøve 
Pris: 9700 kr. inkl. kompendium og registrering hos IKC  
 
Sted for alle kurser:  Galten eller Aarhus, afhængig af deltagerantallet 

 
Touch for Health Metaforer 

Dato: 17.-18. juni 2017 
Forudsætninger: TFH 1 og TFH 2 
Pris: 1800 kr. plus bog 300 kr. 

 

 

Tilmelding og mere information: 
annehiitola@gmail.com 

www.annehiitola.dk 
 

Kurserne arrangeres i samarbejde med  
 International Kinesiology College IKC  
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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, Kinesiolog SA og 

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

Kinesiolog® som afsluttes med speciale, skriftlig og mundtlig eksamen.  
 

Kurser i 2016/2017 Jylland   Fyn  Sjælland 
 

KA 1-4 / Kropsafbalancering 1-4/ Touch For Health 1-4 
Metaforkursus 

Holographic Touch for Health 
        Kommunikation med den intelligente krop Modul A-B-C-D 

Tankeenergier - Livsstrategier 
Det Multidimensionale Menneske 
Magnetisme, Polaritet og Enhed 

Farvefrekvenser, lyd og lys - Farvedufte 
Shamakinese/ Shamanistisk Kinesiologi 1-4 

Meridiankursus 1+2 
      Kinergetics 1-5 

Reset 
Lyskursus 

Shamanistisk grundkursus 
Psykologisk-Spirituelle redskaber: Basic PEAT, Deep PEAT, Deep PEAT 4, 

Fingertipmetoden, Inner Magical Words 
Psykologi 

Enhedsterapiuddannelse med Audun Myskja 
Meditationskursus med Audun Myskja 

 
Se vores hjemmeside. Du er velkommen til at besøge os og se kursusbeskrivelser, priser og tidspunkter for 
afholdelse af aktuelle kurser, du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, skrive på vores blog m.m. Du er ikke 
bundet til, at tage kurserne et sted i landet. Se hvordan datoerne passer dig og meld dig til i den afdeling, 
der passer bedst. Læg mærke til vores små Fyraftensworkshops. 

www.kinesiologi-akademiet.dk  

      www.enhedsterapi.dk  www.kinergetics-reset.dk  

Mette Pedersen, 36 35 12 05, Birgitte Rasmussen, 46 18 68 38, Sjælland                                    
Birgit Nielsen, 62 62 30 62, Odense.  Kisser Bjerregård, 97 93 74 14, Jylland 
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Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole ® 
Præsenterer……. 

 
 
 

 
 
 
Et spændende efterår med dygtige udenlandske og 
danske undervisere.       

Hanne Freil 
 Annemarie Goldschmidt 

Bora Selim 
Sylvia Marina 

____________________________________________________________________ 

 
PÆDAGOGISK KINESIOLOGI 2 starter 29. sept. + 3. nov. + 1. dec.  
 
ADFÆRDSBAROMETERET 10. sept. – 950,- kr. inkl. materiale. 

 
____________________________________________________________________ 

 
K-POWER® FIVE ELEMENT AND FUNDAMENTALS FOR BODY 
AND MIND THERAPISTS. BORA SELIM kommer og underviser 6. – 8. oktober. 
 
K-POWER® CORE AND MUSCLE TEKNIQUE  
BORA SELIM kommer fra Cypern og underviser 9. - 11. oktober. 

 
TRANSFORMING DNA MEMORIES SYLVIA MARINA kommer fra 
Australien og underviser 17. – 20. november. Med danske materialer. 
 

 
 
TILMELD DIG OG LÆS OM KURSERNE PÅ: www.kinesiologiuddannelse.dk 
Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole® 
Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte 
2242 8696 eller 4050 6675  E-mail: info@kinesiologiuddannelse.dk 
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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  2016-2017 

Jarle Tamsen (j),  
Haugesundvej 6, 9800 Hjørring,  
Tlf. 2095 4699  og  2225 8225 
E-mail: jarlegm@gmail.com 

 
OBLIGATORISKE KURSER UNDER KINESIOLOGIUDDANNELSEN 

KURSUS DATO  KURSUS DATO 
Basis 1/ KA 1 (e) 28-29 jan 2017 

2-3 sep 2017 
Stressfrigørelse/Stress 1 (e) 20-22 jan 2017 

18-20 aug 2017 
Basis 2/ KA 2 (e) 
 

25-26 feb 2017 
30 sep-1 okt 2017 

Personlighedsmønstre/Stress 2 (j) 23-25 sep 2016 
17-19 nov 2017 

Basis 3/ KA 3 (e) 
 

25-26 mar 2017 
28-29 okt 2017 

Homøopati 1 (j) 5-6 nov 2016 
28-29 jan 2017 
 

Homøopati 2 (j) 26-27 nov 2016 
25-26 feb 2017 

Basis 4/ KA 4   (e) 26-27 nov 2016 
22-23 april 2017 
25-26 nov 2017 

Biokinesiologi 1 (j) 8-9 okt 2016 
22-24 sep 2017 

Biokinesiologi 2 (j) 29-30 okt 2016 
27-29 okt 2017 
 

Avanceret kinesiologi  (e) 11-13 nov 2016 
 

Psykologiske redskaber 1 (j) 2017 

Avanceret  kinesiologi (e) 3-5 nov 2017 Psykologiske redskaber 2 (j) 2017 
Indlæringskinesiologi 1 (e) 5-7 maj 2017 Psykologiske redskaber 3 (j) 2017 
Indlæringskinesiologi 2 (e)    9-11 juni 2017 Test af kosttilskud (e) baseret på Wayne 

Toppings materiale. Kræver  KA og 
Stress I. Kursuspris 1000 kr 

11 feb 2017 

 
SUPPLERENDE KURSER 
KURSUS 
Kurser i kost og 
ernæring  

DATO 
  

KOMMENTARER 
Underviser: Frede Damgaard(e). Disse kurser er et vigtigt supplement til kinesiologikurserne, 
og de kan i fremtiden tages på WeCa i Christiansfeld, se www.weca.dk, og på Dansk 
Pædagogisk Kinesiologiskole i Gentofte, se www.kinesiologiuddannelse.dk 

Kursus i vægtkontrol (e) 3-4 dec 2016 
 

Kursus i vægtkontrol baseret på Wayne Toppings materiale. Kursuspris 1800 inkl. materiale 

Indlærings- 
kinesiologi 3 (e) 

18-20 nov 16 
10-12 nov 17 

Kursuspris 1900 kr. - kursus i de 7 dimensioner, der gør IK til et endnu stærkere redskab i 
afbalanceringen.  

Fastløste følelser (e) 
 

11 mar 2017 
9 sep 2017 

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 

Smerte kontrol   12 apr 17 Aftenkursus med  Wayne Topping. Hvordan man bruger akupressur til at fjerne smerter. 

Overkomme modgang 13-14 apr 17 Wayne Topping underviser i en opdateret version af dette kursus 

TFT  / EFT  2x3 dage (j) 
 

Forhør dig 
nærmere 
2095 4699 

Pris 1500 kr. pr. kursus. Lær denne enkle teknik, som går meget dybt. 
TFT har vist sig at være særdeles effektiv ift. mange negative psykiske tilstande som f.eks. 
depression, fobi og angst. Men også folk med fysiske smerter reagerer positivt på behandling 
med TFT, fordi de er forbundet med psykiske blokeringer. Certificering mulig. 

Healing code (j) 
1 dags Workshop 
 

4 marts 2017 
 
 

Bogen ”THE HEALING CODE”, af de 2 læger Loyd og Johnson, beskriver en metode til at finde 
koden til alle sygdomme.  Systemet er meget enkelt at anvende. På kurset introducerer vi 
metoden og viser, hvordan den kan omsættes til praksis. 
Du får mulighed for at prøve det af på dig selv og udveksle erfaringer med andre. Og du 
lærer em metode til at kunne anvende den på klienter. 

SJÆLSTERAPI (j) 
  
9 weekendkurser   
 

 På 9  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.  
Kursusrækken er godkendt af Danske Kinesiologer. 

 
Kursuspriser er pr. weekend fra 1500 kr for kropsafbalancering. Kurser over 3 dage: 1800 kr. 
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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Flere kurser følger fortløbende. Se den komplette oversigt og printvenlige flyers på www.tkpolaris.dk 

Kursuskalender samt mere information kan også findes på www.tkpolaris.dk  
Ring evt. til Polaris Centret på telefon 4640 6650 eller til Helle Bøving på telefon 2194 7922 

ALLE TIDERS UDDANNELSE 
KROP - SIND - SJÆL - ÅND 

Transformations-Kinesiologi (TK) 
samarbejde - glæde - frihed 

UDVID DIN BEVIDSTHED! 

 

 

Polaris Skolen inviterer i foråret 2017 til 
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
lørdag den 4. - søndag den 5. marts  Kurset foregår i Kinesis Center, Skårup Fyn www.kinesis.dk  
                                                                   Instruktør: Helle Bøving 
fredag den 9. - lørdag den 10. juni Kurset foregår på Naturgaarden, Nibe www.naturgaarden.dk  
                                                           Instruktør: Tove Nielsen og Helle Bøving 
fredag den 1. - lørdag den 2. sept.  Kurset foregår på Polaris Centret, Sjælland www.tkpolaris.dk   
         Instruktør: Tove Nielsen og Helle Bøving 

 

 

 

 

 
Fredag den 20. - lørdag den 21. januar  Touch for Health 1    
Fredag den 24. - søndag den 26. februar  Touch for Health 2     
Fredag den 31. marts - søndag den 2. april  Touch for Health 3    
Fredag den 19. - lørdag den 20. maj   Touch for Health 4    

Optimal Integration (OI) - skaber sammenhæng imellem det indre og det ydre selv.       
Vi har krop, tanker og følelser, og vi er meget mere end det. Det gælder om at opfatte vores indre og vores ydre selv - tanke, 
krop og følelse, personligheden - som et samlet energisystem, den energetiske matrix.  
Optimal Integration ændrer den indre snak om hvor vi skal hen, så ’kommandoen’ kommer fra det Indre til personligheden. 
Når vi er i stand til at iagttage os selv og alt, der sker, symbolsk, bliver alle hændelser i livet relevante og grundlaget for udvikling.  
Kinesiologien giver os mulighed for kommunikation med det indre menneske og med hele energisystemet.  
Optimal Integration er yderst relevant for alle mennesker i dag og er samtidig grundkurset i TK-uddannelsen. 
Kurset kræver ingen forudsætninger. 

     
    Touch for Health 1 - 4 (TFH) - i alt 80 timer inkl. træning 
    Touch for Health I - IV (Kropsafbalancering) er basis for alle professionelle kinesiologiuddannelser i verden og samtidig en 
    vigtig del af uddannelsen til Transformations-Kinesiolog og til Dyrekinesiolog. 
    Gennem etisk muskeltestning kommunikerer vi med kroppens skjulte ressourcer og opnår ved hjælp af enkle metoder at skabe 
    den balance i energisystemet, der er basis for sundhed og velvære. 
    Deltagerne omsætter teori til praksis og afbalancerer hinanden på kurserne. 
    Undervisningsmateriale købes på kurset. 
 
 
 Sted: Naturgaarden, Nibe 

www.naturgaarden.dk 
Instruktør: Helle Bøving  

i samarbejde med Tove Nielsen 
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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. 2 Studerende                                   kr.   700,-
Grp. 3 Kinesiolog (med ret til RAB)              kr. 2300,-
Grp. 4 DK-Kinesiolog (evt. RAB godkendt)   kr. 2300,-
Grp. 5 Instruktør (evt. RAB godkendt)           kr. 2700,- 
Kontingent for grp. 1 + 2 opkræves 1/4 eller 1/5.  
Kontingent for grp. 3, 4 & 5 opkræves ad 2 gange, 
1/4 eller 1/5  og 1/10.
Ovennævnte satser er gældende indtil den 31/3 2017

Kontaktpersoner
Meritudvalg:
Vibeke Rønne Sørensen, Birgit Nielsen, 
Kisser Bjerregaard, Tove Nielsen, Edel Hovgaard 
og Helle Skinnerup

Elevrepræsentanter i instruktørkredsen:
pt. ingen

Kontaktperson i I-ASK:
Inge Harris, tlf. 4581 8156 / 2818 8467
E-mail: mail@ingeharris.dk

Salg af hæfter og PINs:
Sekretariatet  
E-mail: sekretariat@kinesiologi.dk, 
Tlf. 2928 9723  (træffes bedst aften) 

Tovholder for instruktørkredsen:
Birgit Nielsen, Tlf. 62 62 30 62
E-mail: birgit@kinese.dk 

Uddannelsesvejleder:
Birgit Nielsen,  Tlf. 62 62 30 62
træffetid torsdag 18 - 19, eller læg en besked
E-mail: uddannelsesvejleder@kinesiologi.dk

Danske Kinesiologers Etiske råd:
Formand: Annemarie Goldschmidt, 
tlf. 2578 5636
E-mail: dkpaed@yahoo.dk

Næstformand: Solveig Rasmussen. tlf. 7542 2416
E-mail: kinesiologi.billum@gmail.com

Øvrige medlemmer:
Susanne Rud, tlf. 4615 2209
E-mail: mail@susannerud.dk
Frank Lange, tlf. 7442 9174
E-mail: frank@kruselange.dk
Annette Bau Christensen   
Tlf. 2554 5375 E-mail: annette_baudk@yahoo.dk

Repræsentanter i SundhedsRådet:
Vibeke Rønne Sørensen, tlf. 5198 9391
E-mail: vibeke@vienergi.dk
Jette Larsen, tlf. 2012 2494
E-mail: jette@kinesiologi-i-halmhuset.dk
Helle Lyngholm, tlf. 9890 3305
E-mail: helle.lyngholm@mail.dk

Muskeltrykket
Ansvarshavende redaktør:
Sekretariatet
Myntevej 22, 8722  Hedensted
Tlf. 2928 9723 (aften)
Mail: muskeltrykket@kinesiologi.dk

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

Deadline: 
Den 5. i måneden før udgivelsen.

Tryk:  
Hellas Grafisk A/S, Islandsgade 28 - 30 
4690  Haslev · Oplag: 350 stk.

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

Annoncer -  
Leveres fuldt opsat
1/1 side 1750,- kr. 
1/2 side   1050,- kr.   
1/3 side 800,- kr.  
2/3 side 1400,- kr. Der gives 40 % 
1/4 side 610,- kr. rabat til prof.
1/8 side 400,- kr. medlemmer af DK

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

Vibeke Rønne Sørensen
E-mail: formand@kinesiologi.dk 

Tlf. 70 21 41 21 eftermiddag og aften

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

Henvendelser vedr. administration og økonomi:
Sekretariatet
Myntevej 22, 8722  Hedensted
Tlf.: 2928 9723 - evt. indtal på telefonsvarer
E-mail: sekretariat@kinesiologi.dk

Formand
Vibeke Rønne Sørensen
Nøddekrigevej 2
9800  Hjørring
Tlf. 5198 9391
Mail: vibeke@vienergi.dk

Næstformand
Jette Larsen
Kragemosevej 17
5683  Hårby
Tlf. 20122494
Mail: jette@kinesiologi-i-halmhuset.dk

FU-medlem
Helle Lyngholm
Aldershøjvej 31
9800  Hjørring
Tlf.  9890 3305
Mail: helle.lyngholm@mail.dk

1. suppleant
Lene Jespersen
Sangdrosselvej 3
5700  Svendborg
Tlf. 2860 4447
Mail: energiarbejder@gmail.com

2. suppleant
Zidsel Rosing  
Risvej 57
8660  Skanderborg
Tlf. 5155 9199
Mail: forvandlingsstier@gmail.com

Lokalafdeling Nordjylland
Helle Lyngholm
Aldershøjvej 31
9800  Hjørring
Tlf.  9890 3305
Mail: helle.lyngholm@mail.dk

Lokalafdeling Midt- og Sydjylland
Tove Solvejg Nielsen
Vilholtvej 4, Voervadsbro
8660  Skanderborg
Tlf. 7577 0818
Mail: tove@tovesol.dk

Lokalafdeling Fyn
Lene Jespersen
Sangdrosselvej 3
5700  Svendborg
Tlf. 2860 4447
Mail: energiarbejder@gmail.com

Lokalafdeling Sjælland
Ellen Serup
Ålykken 23
4360  Kirke Eskildstrup
Tlf. 5918 0036
Mail: ellvet@hotmail.com



AFSENDER:
Danske Kinesiologer
Sekretariatet
Myntevej 22
8722  Hedensted

Returneres ved varig adresseændring

www.naturenergi.dk

Solarays urteekstrakter Urters indhold af aktive stoffer kan variere afhængig af forskellige vækstfaktorer. Derfor kan 
indholdet af aktive stoffer variere fra urt til urt. I Solarays GP urter sikrer fremstillingen imidlertid et ensartet produkt, 
hvad angår de aktive indholdsstoffer. GP står for ’garanteret potens’ og der bruges kun råvarer af højeste kvalitet.

Urteekstrakter

Granatæble støtter 
immunsystemet

Rosenrod afhjælper 
træthed i hverdagen

Fløjsblomst, der 
støtter synet

Olivenblad med 
antioxidant effekt

Curcumin fra 
gurkemeje

17 urter til 
hele kroppen

Soya med 
phytoøstrogener

Marietidsel, der 
støtter leveren

– købes i din lokale Matas og Helsekostbutik samt udvalgte apoteker


