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Så kan vi markere endnu et jubilæum. 
Nemlig udgivelsen af medlemsblad nr. 150.

Årsmødet og generalforsamlingen er afholdt og 
igen kan vi glæde os over et stort fremmøde.

Tak til Lokalafdeling Nordjylland for et veltilrettelagt 
årsmøde med et spændende program.

Der er netop afholdt det første instruktørkursus, 
hvor der er uddannet 5 nye instruktører i Krops-
afbalancering i den danske model. 
Tak til Edel og Jarle og tillykke til de 5 instruktører.

Når du kikker i annoncerne fra kursusudbyderne til 
du se et meget bredt udbud af kurser, så det bør 
være muligt for alle at finde et relevant kursus.

Jeg vil ønske alle en god og forhåbentlig solrig 
sommer.

Redaktøren

Deadline for stof til september nummeret 
af Muskeltrykket er den 5. august 2018.

  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)

Næstformandormand
Jette Larsen
Kinesiolog RAB

Tusind tak for endnu et godt årsmøde og tak til alle 
jer, der deltog. Vi var i FU lidt spændte på, hvordan 
I ville tage imod invitationen fra Nordjylland om at 
komme til Ålborg, men I mødte heldigvis talrigt op. 
Vi kunne så også glæde os over, at se flere 
nordjyder end vi ellers plejer, og det er netop 
fordelen ved at årsmødet roterer rundt i landet, for 
så har de, som ikke ønsker at rejse langt også 
mulighed for at deltage, når årsmødet er i deres 
landsdel. 

Vi er i FU glade for, at vores lokalafdelinger bakker 
op om årsmødet og på skift arrangerer. Vi ser 
forskellige dele af landet og det store arbejde med 
at arrangere et årsmøde deles på flere hænder og 
ikke mindst kommer flere kreative hjerner i gang, 
så vi hvert år får et fantastisk program.

Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen 
d. 16. - 17. marts 2019, hvor Midt- og Sydjylland 
arrangerer næste årsmøde.

Vi blev ved ankomsten til vandrehjemmet i Aalborg 
endnu engang mindet om, at vores fag er svært at 
stave til☺

Det altid rart at møde sine kolleger og få ny 
inspiration/viden med hjem, og det er altid forskel-
lige ting, vi bedst husker fra et årsmøde. Ulla 
Thor-Jensen sagde noget lørdag aften, som stadig 
rumsterer inde i mit hoved. Hun havde haft besøg 
af en anden erhvervskvinde, som havde sagt, hvor 
kan I kinesiologer meget!  Det er jo fuldstændig 
rigtigt, vi kan meget og vi kan hjælpe med mange 
forskellige problematikker. 

Jeg bliver derfor nødt til at drage lidt paralleller til 
mit liv. I sidste uge fik jeg en tør kæp i øjet, jeg tog 
til læge og blev henvist til øjenlæge, som kunne 

konstatere, at jeg havde beskadiget hornhinden. 
Jeg fik antibakterielle dråber, en creme til at fugte 
øjet, klap for øjet og kunne så bare tage noget 
smertestillende. Farvel og tak og klar dig selv! I 2 
døgn var jeg i et smertehelvede, kunne ikke tåle 
lys og kunne nærmest intet se, for åbnede jeg det 
raske øje, bevægede jeg også det dårlige. Jeg 
lavede ottetaller og healede. Så skete miraklet, jeg 
kom så meget til mig selv, at jeg kom i tanke om, at 
jeg skulle have en afbalancering. Efter behandlin-
gen sov jeg 2 timer hvorpå jeg åbnede begge øjne 
og smerten var næsten væk! Er kinesiologi da ikke 
fantastisk? Selvfølgelig skal vi og vores klienter 
bruge vores sundhedsvæsen, men vi skal blive 
meget bedre til at sælge vores vare i kombination 
med sundhedsvæsenets.

På årets generalforsamling er der altid lidt udskift-
ning af forskellige poster. Jeg vil her remse de 
forskellige udvalg op og hvilke personer, der sidder 
i udvalgene nu. 

FU (forretningsudvalg): formand Vibeke Rønne 
Sørensen, næstformand Jette Kruse Larsen, 
menigt medlem Zidsel Rosing. Suppleanter: Lene 
Jespersen og Susan Lunddahl

Etisk Råd: Omaya Axø, Solveig Rasmussen, 
Lisbeth Sørensen, Susanne Rud, Helle Lyngholm

Meritudvalget: Vibeke Rønne Sørensen, Kisser 
Bjerregård, Birgit Nielsen, Helle Skinnerup, Edel 
Hovgaard, Karin Jensen, Lone Gellert.

Revisor: Frank Lange. Revisorsuppleant Birgitte 
Rasmussen

Vil du læse referatet fra generalforsamlingen, kan 
det læses på www.kinesiologi.dk/foreningen/
medlemsinformation/aarsmoede-og-generalfor-
samling

Vibeke har de sidste måneder arbejdet med 
dataforordningen, så I nu er godt klædt på i forhold 
til, hvordan I skal forholde jer i jeres virksomhed. 
Det har været et meget stort arbejde, men Vibeke 
har formået at gøre det overskueligt og let tilgæn-
geligt for jer. Det er altid irriterende med ekstra 
arbejde, som for nogle kan synes formålsløst, men 
driver vi virksomhed, må vi også overholde gæl-
dende lovgivning. Overtrædelse af reglerne kan 
være forbundet med bødestørrelser på op til 4% af 
virksomhedens årlige omsætning – bøden er vel 
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og mærke ikke i kr. men i euro. Så har du ikke styr 
på, hvad dataforordningen betyder for din virksom-
hed endnu, kan vi kun på det kraftigste opfordre 
dig til bruge tid på det nu.

Vi har i FU fået flere henvendelser om brug af 
billeder, der tilhører foreningen, det være sig 
billeder fra brochuren Livgivende samtaler gennem 
kroppen og foreningens webside. Disse billeder er 
foreningens og må ikke bruges af dig som medlem. 
De må bruges af foreningen og altså dermed også 
i lokalafdelingernes reklamer, men ikke på din 
egen private webside. Når der på foreningens 
facebookside bliver lagt billeder op, må de selvføl-
gelig deles, men stadig ikke bruges som billedma-
teriale på din egen facebookside.

På vores webside ligger efterhånden så mange 
oplysninger tilgængelige, at det kan være svært at 
overskue, hvis man ikke jævnligt besøger siden. 
Når du er logget på, kan du se medlemsinforma-
tion under fanebladet foreningen. Her er der nu 
tegnet § foran relevante love, så du meget let kan 
se, hvad der er lovstof. Har du problemer med at 
logge på, kan du altid kontakte vores sekretariat. 
Ellers kan vi kun minde dig om, at mangler du 
praktiske informationer omkring klinikstart, skatte-
mæssige fradrag for kurser, oplysning om forsik-
ring m.m. så start med at se under 
medlemsinformation. Der vil du med stor sandsyn-
lighed finde, hvad du søger.

God sommer til jer alle, lad os håbe solen vil 
skinne lidt mere på os denne sommer som sidste 
år.

ÅRSMØDE 2019
lørdag den 16. og søndag den 17. marts 2019.

Efter flere gode tilbud og besøg har vi valgt et 
hyggeligt og proffesionelt sted som ramme om 
årsmødet 2019

HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2
5500  Middelfart
Tlf. 6341 2726  -  www.huset-middelfart.dk
  
Godt nok på Fynssiden ved den gamle Lillebælts-
bro, men meget centralt i landet.

• Et stenkast fra Lillebælt, klods op ad Hinds-
gavl Dyrehave.

• Et oplagt sted, når vi sammen skal tænke nyt 
og stort.

• Hyggelige og lækre lokaler.
• Hjemmelavet, økolokisk lækkert mad (bron-

zemærket) og fuld forplejning.
• Fri adgang til kaffe/the bar m/mange teer og 

et stort udvalg af økologisk frugt.
• Mulighed for gratis besøg i stor byggeudstil-

ling. (3.000 m2 inde og 25.000 m2 ude)

Vi forventer at deltagerprisen holdes på kr. 1.000 
for hele weekenden excl. overnatning og drikke-
varer lørdag aften.

Enkeltværelser kr. 600,-
2-sengs værelser kr. 800,- pr. værelse
Morgenmaden indgår i arrangementet.

Værelser bør bestilles i god tid.
HUSK at nævne, at det er vedr. Danske Kinesiolo-
ger for at få den billige pris.

Vel mødt.
Lokalafdeling Midt- og Sydjylland
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Forretningsudvalgets beretning marts 2018.

Tillykke til os. Vi kan fejre vores forenings 35 års-
fødselsdag. Det er der ikke gjort det store nummer 
ud af, måske om fem år, når vi kan fejre 40 års 
jubilæum.

Nu er det fjerde gang jeg/FU skal lave beretning for 
vores forening. Her bliver jeg igen mindet om, at 
der er gået et år – og skal se tilbage på, hvad der 
er sket i det forgangne år. Det kan let blive en kort 
opremsning og uinteressant at høre på, men ifølge 
vedtægterne skal I nu høre min beretning. 

Hen over årene får livet i foreningen sin egen form. 
FU skifter medlemmer, det giver en anden energi 
og fordeling af arbejdet. Der kommer input udefra, 
der skal bearbejdes og meldes ud til medlemmer-
ne. 
Der er opgaver, der skal udføres efter en gene-
ralforsamling. Vores sekretær har sin egen plads 
i foreningen og jonglere med tal og Muskeltryk og 
FU. Nye medlemmer i foreningen giver et frisk pust 
til gamle sædvaner og gamle medlemmer holder 
fast i det gode, der er opnået af tidligere arbejde.  
På den måde finder arbejdet sin form og livet går 
sin gang i vores forening Danske Kinesiologer.

FU samarbejder med uddannelsesvejlederen, 
ad den vej får vi info fra de studerende og hvad 
der foregår i og på skolerne og hos de enkelte 
instruktører. Aktiviteter omkring nye kurser foregår 
sammen med et panel af medlemmer i Meritudval-
get, og på den måde hører vi fra en anden gruppe 
af medlemmer. 
Viden får vi også fra den aktivitet, der foregår på 
Facebook, det giver et godt indblik i hvad der fore-
går ude blandt medlemmerne. 
En ting vi ikke kan undvære er Muskeltrykket, hvor 
I medlemmer giver jeres indlæg og hvor Stafet-
ten giver en enkelt Kinesiolog sin mulighed for at 
bibringe sin energi til kinesiologien. 
Det er en rigtig dejligt med nyt fra lokalafdelingerne 
i Muskeltrykket. Det giver FU endnu en mulighed 
for at følge med i, hvad der sker blandt foreningens 
medlemmer. 
Alt sammen gør at FU overordnet får løftet en lille 
flig af, hvad der foregår ude blandt medlemmerne.

2017, blev et år med heftig aktivitet i sekretariatet. 
Vi fik rigtig mange nye medlemmer. Vores forening 
fik en medlemsfremgang så vi nu er oppe på 298 
medlemmer. Tillykke med det! 

Da generalforsamlingen vedtog gratis medlemskab 
benyttede mange studerende sig af vores tilbud 
om 2 års gratis medlemskab. Samtidig er vores 
tilbud om et års medlemskab i gruppe 3 til gruppe 
2 pris også benyttet. 
Hermed skal lyde et stort velkommen til nye med-
lemmer i vores forening. I de sidste 4 udgivelser af 
Muskeltrykket har vi budt nye medlemmer velkom-
men. Det er herligt. 
Der har også været stor eksamensaktivitet.  FU 
ønsker de af vores medlemmer, der har bestået 
eksamen et stort tillykke. God vind fremover til jer.

En særlig tak til kinesiologiskolerne og instruktørerne 
for opfordring til de studerende om at melde sig ind 
i vores forening. 

Umiddelbart efter sidste årsmøde/generalforsam-
ling, var der en del opgaver til FU. Vi havde afholdt 
den sidste workshop i forbindelse med visioner for 
vores forening.  

En af visionerne var at de studerende skulle til-
bydes en mentorordning. Efter undersøgelse hos 
andre foreninger, besluttede vi at se, hvor langt vi 
kunne komme ad frivillighedens vej. Vi henvendte 
os til lokalforeningerne og havde sammensat et 
skriv til alle medlemmer i gruppe 3+4+5. Her bad vi 
dem overveje, om de havde lyst til at være mentor. 
Udgangspunktet var at mentor havde erfaring med 
kinesiologibehandlinger, men også gerne viden om 
sociale medier og andre måder at få gang i klinik-
ken på. Det kom der ikke mange mentorer ud af. 
Vi er bekendt med at der er selvbestaltede mentor-
ordning i gang på Fyn og i Midtjylland. 

En anden vision var flere nye instruktører. Det er et 
arbejde, vi er meget opmærksomme på. Instruktør-
gruppen er siden sidste år øget med 3 medlemmer.

Vi skulle også arbejde for at få flere yngre med-
lemmer. Nu sidder vi gamle jo og tænker at det 
kan være lidt relativt. Senere når Jan viser tal over 
antal medlemmer inden for en årgang – så er det 
faktisk lykkedes at hæve medlemstallet i gruppe 
20+ og gruppen 40+ er det højeste inden for de 
sidste 5 år.

En vision var kollegaaftner i lokalafdelingerne. Det 
er svært fra FUs side at være aktør, men vi støtter 
de tiltag, der er ude i lokalafdelingerne, og det skal 
I enkelte medlemmer også - det gør at de medlem-
mer, der har stillet op og blevet valgt til bestyrel-
sen, får lyst til at lave endnu mere. 

       Årsmøde - generalforsamling 2018                                            
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Lokalforeningerne bidrager allerede nu på mange 
og forskellige måder til sammenhold blandt kinesi-
ologerne. 

FU har også en dagligdag, hvor der skal tages 
hånd om de små ting. Via hjemmesiden kommer 
forespørgsler om hjælp til at finde en kinesiolog. 
Når jeg får henvendelse fra personer om jeg vil 
være behjælpelig med at finde en kinesiolog i 
nærheden af ”mig”, så går jeg altid ind på vores 
hjemmeside og henviser til tre fire kinesiologer der 
kommer frem på listen. 
Jeg skal gøre opmærksom på, at jeg anbefaler at 
se på den enkeltes hjemmeside, jeg anbefaler ved-
kommende at ringe og snakke med kinesiologen 
og på den måde finde sin behandler. 
Det gør, at der ind i mellem ikke er en hjemmeside 
at henvise til, eller adresse ikke er opdateret. Jan 
har opfordret til, og det vil jeg gerne støtte, at I 
hver især tjekker jeres data inde på siden FIND EN 
KINESIOLOG. Er der opdateringer, så skriv til Jan 
og han tilretter informationen.

Vi har en hjemmeside med megen information. Det 
kræver, at der hele tiden er opmærksomhed på 
gennemførelse af rettelser og opdateringer af infor-
mation. Når der eks. kommer information vedrø-
rende vitaminer, mineraler og kosttilskud, så er FU 
opmærksom og får givet information til medlemmer 
og tilrette viden på vores hjemmeside. 

Internettet er et stort bibliotek med informationer. Vi 
har fået tilrettet tekst om kinesiologi hos Wikipedia 
og Alternativ.info. En opfordring til jer medlemmer 
er, at hvis I opdager information på websider, der 
ikke er opdateret, så giv os besked, og vi vil forsø-
ge at få rettet til.

Vi er opmærksomme i FU på, at det er vigtigt vi 
laver små hints i vores blad Muskeltrykket om alt 
hvad vi mener, der vil være gavnligt for vores med-
lemmer at vide. Megen nyttig information ligger 
allerede tilgængelig på vores hjemmeside under 
medlemsinformation. 
Vi må derfor kraftigt opfordre vores medlemmer til 
at gå ind på vores hjemmeside og logge ind, så det 
er muligt at læse hvad, og hvilke emner der beskri-
ves under medlemsinformation.
Her har Jan også opfordret til at tage kontakt til 
ham sekretariat@kinesiologi.dk og sammen få styr 
på navn og login. Det er faktisk meget nemt.

Vi har fået en tredje og sidste film i rækken pt. Det 
første man møder på forsiden af vores hjemmeside 
er tre film på rad. Hver film har fået eget stillbillede, 
så nu ses et billede fra filmen på hver enkelt film. 
Det virker indbydende frem for vores logo, som det 
oprindelig var.

Husk disse film er jeres. Er du gruppe 3,4 eller 5 
medlem, er du velkommen til at bruge filmene på 
din egen hjemmeside.

FU prøver i ihærdig at finde en rigtig og effektfuld 
måde at markedsføre vores forening og dermed 
Kinesiologien. Blandt mange ideer ud over blot 
at sætte en annonce i et fagblad eller flere, har vi 
endnu ikke fundet det rigtige. Vi vil gerne bruge 
pengene på en ordentlig måde, så vi mærker, vi får 
noget for pengene. Vi sendte en pressemeddelel-
se rundt til de store dagblade – baseret på vores 
undersøgelse blandt vores medlemmer og deres 
klienter. 
Sammen med dette arbejde, lavede FU forslag til 
en pressemeddelelse, som de enkelte medlemmer 
i gruppe 3+4+5 kan benytte i deres eget lokalområ-
de. Den ligger under medlemsinformation på vores 
hjemmeside.

I skrivende stund har en henvendelse fra magasi-
net Liv og sjæl medført aktivitet i form af artikler om 
kinesiologi og annoncer.  Denne udgave udkom-
mer her sidst i marts måned. Køb det og lad det 
ligge i klinikkerne – som reklame for dit arbejde. 

Lokalafdeling Sjælland er kendt for deres enga-
gement i Sund Livsstil Messe Øksnehallen. Der er 
allerede givet tilsagn om at være med i efteråret. 

Lokalafdeling Fyn har tidligere her i marts måned 
afholdt Kinesiologiens dag. Jeg er orienteret om at 
Midt-og Sydjylland også arbejder med planer om at 
genoptage Kinesiologiens dag.

Fantastisk I giver jer tid til at sprede kendskabet til 
Kinesiologi, foreningen støtter ved at donere vores 
hæfte ”Livgivende Samtale”. 
 
Sidst på året 2017, blev der en lidt heftig aktivitet, 
idet vi orienterede om registrering af behandler-
sted. Igen her er det ikke bare lige. Forpligtelsen 
fulgte ikke alle kinesiologer, her er der tale om, har 
du en autorisation indenfor sundhedsvæsenet, så 
skal du registrere dit behandlersted. Det har nu 
medført at vi i FU og sekretariat har udarbejdet en 
løsningsmodel, så vi sikrer fremtidige medlemmer 
er oplyst om krav og forpligtigelser når man udøver 
kinesiologi behandlinger. 

Det sidste nye er datatilforordningen. Den er der 
brugt meget tid på, og det er endnu ikke færdigt. 
Det er store ord og juristsprog, der skal konverte-
res til den enkelte kinesiolog og deres arbejde med 
personfølsomme oplysninger ved journalskrivning. 
Vi er på vej med et skriv med eksempler, og hvad 
du skal være opmærksom på. 
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Jeg vil gerne rette en tak til lokalafdeling Nord-
jylland for jeres arrangement, og tilrettelæggelse 
af dette årsmøde. Stor tak til jer medlemmer, der 
støtter op om årsmødet / generalforsamlingen.  

Dejligt med det store fremmøde, 8 personer fra 
Sjælland, 5 fra Fyn, 13 fra Midt- Sydjylland og 13 
fra Nordjylland, så det har bestemt ingen indflydel-
se på det samlede antal fremmødte medlemmer, at 
vi er i Ålborg.

Tak til alle lokalforeningerne for jeres engagement 
og udbredelse af Kinesiologien.
Tak til Zidsel og Jette for konstruktivt arbejde og 
samarbejde i FU. Tak til suppleanterne Lene og 
Susan for jeres deltagelse via mail. Tak til in-
struktørernes FU for et godt samarbejde mellem 
forening og instruktørkredsen, tak til Birgit for din 
indsats som uddannelsesvejleder. Tak til Zidsel for 
arbejdet med foreningens facebookside. 
Derudover skal der lyde en tak til medlemmerne i 
Etisk Råd, til Inge der melder tilbage fra I-ASK og 
til medlemmerne i Meritudvalget for et omhyggeligt 
og effektivt arbejde. Tak til Frank vores revisor.

Referat fra generalforsamlingen kan ses på
www.kinesiologi.dk → Foreningen  →  Medlems-
information  →  Årsmøde og Landsgeneralfor-
samling

Sekretariat.
Igen i år må jeg fremhæve vores sekretariat. Det 
er guld værd. Der er styr på budget og regnskab, 
penge bliver betalt og opkrævet, der er styr på 
RAB opdatering og medlemskartotek + alt det løse!
Det sidste helt nye er efterspørgsel på betaling 
med mobilepay. Straks går Jan i gang og får etab-
leret denne mulighed.
Tak til Jan for veludført arbejde i sekretariatet og 
godt samarbejde.

Tak fordi I lyttede.

Vibeke Rønne Sørensen, formand

OPSLAGSTAVLEN
OPSLAGSTAVLEN er 

tænkt til at du kan bringe 

en loppeannonce med 

ting, du ønsker at sælge 

eller købe - f.eks. udstyr 

fra/til din klinik.
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Personlig beretning fra årsmødet 2018.

”Når mennesker sætter sig op mod hinanden i krig,
rædsler, had og misundelse, da sætter de også 
elementerne op mod hinanden og bringer dem i 
uorden med hensyn til varme og kulde eller i form 
af store vulkanudbrud eller oversvømmelser.”

Således skrev Hildegard von Bingen engang i 1100 tallet.

Som I ser, så kom jeg i gang med at læse en bog 
skrevet af Kirsten Kjærulff, hvor hun fortæller Hilde-
gards livshistorie og beskriver hele hendes univers.

Hvordan hænger det så sammen med årsmødet, 
det vil nogen tænke?  Forklaring vil forhåbentlig 
fremgå.

Processen med at arrangere årsmødet begyndte 
for alvor, da vi sagde ja til at stå for det i 2018.

Hvor skulle det være, og hvad skulle det indeholde. 
Som nogen vist fik et hint om, så var mine tanker 
allerede at vi skulle være hjemme her Nord på. 
Nogle ville synes at det var forfærdeligt langt væk. 
Hvor mange ville komme, ja mange tanker på ba-
nen. Vi blev enige om at I skulle komme herop. Så 
det blev Vandrehjemmet i Ålborg.

Så jeg/vi vil takke for alle Jer som kom og slog sig 
ned et par dage, hvor der var både godt græs og 
vand.

Ravnens hæse skrig hørte jeg dog ikke, om der 
var nogen som så sæler, ved jeg heller ikke. Jeg 
ved at I alle kom med dejlig energi, og at der kom 
mange. Hvor skønt at hilse på Jer alle.

Programmet var lagt og starten på dagen var ”Cel-
lesalte i et åndeligt, sjæleligt og fysisk perspektiv” 
v. Karsten Munk, som førte os ind i dette spæn-
dende felt. Mange var tryllebundne i flere timer, og 
sådan blev vi også præsenteret for Hildegard von 
Bingen.

Derefter kom Jane Winter med sine klangskåle, 
og gav en vidunderlig Healingskoncert, og selv 

om alle vist 
ikke hørte det 
hele, så går 
lyden heldig-
vis ind og på-
virker cellerne 
på forunderlig 
vis.

Ud fra spørgelysten til både Karsten Munk og Jane 
Winter, så var det vist en succes. Der skulle også 
ses på alle de dejlige klangskåle som Jane havde 
medbragt. Det var næsten svært at overholde den 
tidsplan vi havde lagt. Køkkenets tider skulle også 
passes, ja mad kom på bordet, og der blev tid til 
udveksling af mangt og meget.

Lørdag aften var vi så heldige at Vibeke og Bodil 
arrangerede en gang GÆT og GRIMASSER, ja 
vist nærmest ud af det blå. Lattermusklerne kom 
i brug, og det blev vist sent inden de sidste kom i 
seng. Det virkede så rart.

Søndag formiddag blev vi ført gennem Yin Yoga, 
for nogen kendt og for andre nyt. Kroppen blev i 
hvert fald rørt og strukket ud, og på de bagerste 
rækker fik vi vist moret os en del tillige med.

Nu var kroppen klar til generalforsamlingen, til at 
sidde stille på stolene et par timer eller mere. 
Referatet fra denne findes på vor fine hjemmeside.

Samtidig må jeg sige, vi havde ikke lige tænkt på 
referat fra lørdagens program, der kom en engel 
på vor vej, Birgit tilbød at skrive, så efterfølgende 
fik vi mulighed for at genopleve dagen, med al den 
viden som kom frem. Andre ved andet om emnet, 
og på den måde kan viden sprede sig imellem os.

Et yoga studie fik vi også etableret ved fælles 
hjælp. Så når vi trækker på samme hammel, ja så 
kan meget lad sige gøre.

Jeg glæder mig til at vi skal mødes igen næste år, 
og krydset er sat i kalenderen.

17. og 18. marts 2019. Så sæt også kryds i din 
kalender. Navneskiltene er sendt videre til Midt-og 
Sydjylland. 

Kærlig hilsen til alle med ønske om en god livgi-
vende varm sommer.

Helle Lyngholm.
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Bogen Den MEDICINSKE SEER forfatter Anthony 
William kendes af mange, og er læst i store kredse.

I bogen gives der indtryk 
af, at der er en viden om 
skjulte infektioner, af og til 
kaldet Lime Disease, som 
lægerne ikke kender og 
som kan heales med bl.a. 
kost, urter og ved hjælp af 
vidende behandlere. 
Der er nok noget om 
snakken! Jeg véd der 
findes tests i udlandet, 
der viser flere af disse 
infektioner, der ikke findes 

ved de tests, læger bruger i Danmark. 
Kunsten er at finde enkle brugbare og økonomisk 
overkommelige metoder til healing.

I 2001 mødte jeg den australske kinesiolog 
Cameron Dawson. Vi var en stor gruppe DK 
Kinesiologer, der gennem flere år fik lært meget af 
denne Dawson, som også var en MEDICINSK 
SEER.

Vi fik også viden om Epstein-Barr Virus, der i 
bogen af Den Medicinske Seer er omtalt mange 
steder og kaldet E-P-V. 

Dawson kaldte det co-infektioner ofte i lymfen, 
reckitsial infektion og hukommelse for virus m.v.

Dawson viste os i 2002 dette ved en af de fore-
dragsaftener, der var i 8654 Bryrup/ Vrads med 60 
mennesker.

Sådan ud i den bare luft testede han, at der sad en 
person på næst bagerste række nr. 4 fra venstre, 
en kvinde, der havde problemer som lægerne ikke 
kunne forklare og som derfor ikke anede, hvordan 
de kunne hjælpe hende.

Da hun kom op til Dawson, fortalte han, hvad han 
troede hun havde af udfordringer med sit helbred. 
Hun var mundlam et øjeblik, og sagde så at det var 
fuldstændig korrekt! Træthed, smerter mange 
steder, mange infektioner, ofte penicillin etc. 

Boganmeldelse                                            

Dawson mente at en afbalancering med Dawsons 
protokol og kinesiologi + brug af den viden vi tester 
frem på f. eks. homøopati eller kosttilskud samt 
dagligt brug af lydfrekvenser var vejen til helbre-
delse. 
Jeg ved ikke hvordan kvinden har det, men hun 
kontaktede ingen af os senere. Hun synes vist det 
var for besværligt, og kunne man nu tro på det? 
Sagde hendes bekendt til mig, da jeg senere 
spurgte.

I dag har jeg en viden, der gør, at når jeg tester, at 
er der hukommelse for co-infektioner, reckitsial 
infektion, virus og bakterier m.v. er der hjælp at 
hente, og det er langt lettere. Hjælpen kan være Q 
Prime. Hollandske forskere har fundet et nyt og 
gennemtestet præparat, der genopretter kredsløbet 
og derved sikrer, at næring når helt ud i de yderste 
kapillærer. Det sælges via firmaet Q Sciences og 
er godkendt i Europa.

Dette Q Prime er en del af et sæt Q CORE, der 
foruden Probiotica og Prime indeholder let optage-
lige vitaminer, mineraler og mikronæringsstoffer. 
En kur kan vare 3-12 måneder og er enkel og i 
prisklassen 700- 1100 kr. pr. måned. Der skal ikke 
nødvendigvis bruges tid og penge på afbalancerin-
ger undervejs. 
Fra klienter ved jeg at et besøg og efterfølgende 
behandling med kost og kosttilskud hos kostvejle-
der Frede Damgård let koster 3000 kr. pr. måned i 
anden kost og kosttilskud.

Læs nedenfor, hvad der står om Q Prime, som en 
del af det seneste Nyhedsbrev, fra januar 2018, af 
Dr. Stephen Kimberley, Q Sciences.

Vil du vide mere så kontakt mig. Min erfaring er, at 
energi og healing alene ikke altid er nok.

Der skal kosttilskud / fysiske produkter til. Og det 
skal være enkelt at bruge det! 

Klienten kan mærke forskellen, ofte hurtigt.

Dr. Kimberley skriver bl.a.:
”Med vores utrolige produkter er det IKKE ualmin-
deligt at opdage, at de leverer mere end vi véd, og 
nogle gange mere end vi kan mærke. Derfor er det 
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så vigtigt at forstå grundlæggende videnskab for at 
værdsætte fordelene af det, vi ikke ser som læger, 
populært sagt det der er "under radaren”. (Viden 
som ikke findes via kendte målinger). Jeg betragter 
Q Sciences’ produkter som ”forvandlende”. Det 
betyder, at de hjælper med udviklingen af krop og 
ånd, da der ikke er nogen adskillelse dér, de 
hænger sammen! Vi stræber efter at fremme ægte 
vitalitet i krop, sind og ånd og levere produkter, der 
gør det, ellers ville jeg (vi) ikke skabe eller god-
kende dem!

For nylig stødte jeg på en artikel i Townshend 
Letter (Issue 384), der beskriver de lymfesyg-
domme, der er forbundet med co-infektioner, der 
kan være altødelæggende. Jeg har altid taget flåter 
af mine hunde (bare hænder, uvidende) og har haft 
loppebid, som har vist sig at øge bartonella infekti-
onerne betydeligt. Dette er en langsomt voksende 
bakterie, der skjuler sig i en biofilm: en sammen-
sætning af bakterier, calcium, magnesium og fibrin 
— designet til at hjælpe med at skjule infektionen i 
det immune systemet, hvor det kan flamme op og 
beskadige det mikro vaskulære system. Dette er 
ikke ualmindeligt og kan faktisk være udbredt og 
forårsage kroniske helbreds-problemer, herunder 
angst, diabetes, små slagtilfælde, gigt, og meget 
andet — alt uden varsel. 
Det er svært at opdage og vil ikke reagere på 
antibiotika. 

En ting der bliver alvorligt påvirket, er den kapillære 
cirkulation, da det inflammerer og begrænser 
blodgennemstrømningen. Det kan endda forårsage 
små slagtilfælde og andre symptomer i overens-
stemmelse med ”normal aldring”— måske er der 
intet ”normalt” ved det, og måske er der noget, vi 
kan gøre for at fremme kroppens evne til at repa-
rere det. Q Prime er ideel til behandling af denne 
snigende tilstand. Hos flere og flere observerer vi, 
at den kapillære cirkulation og glycocalyx i de 
mindre blodkar er nøglen til ungdom og undgåelse 
af kroniske medicinske problemer. Husk at jo 
længere du tager Q Prime, eller Q CORE, desto 
bedre bliver resultatet!  

Jeg har en ven her i byen med diabetisk neuropati 
– han er blevet lammet af det, men efter at have 
begyndt med Q Prime for tre måneder siden, har 
han haft en bemærkelsesværdig bedring. Han har 
ikke længere smerter, går bedre og har det gene-
relt bedre. ”

Ulla Balle Laursen, maj 2018.

TARME I TOPFORM, 2016 Gyldendal.
En fremragende bog, fyldt med viden, skrevet af 
yderst veluddannede fagfolk. Professor og 
forskningsleder på Københavns universitets 
Metabolismecenter Oluf Borbye Pedersen har 
delt nyeste forskning i mave Tarm bakteriernes 
betydning for vores helbred. 
Desuden er der gode 
og enkle opskrifter, en 
4 ugers kur for de der 
vil videre med en god 
fordøjelse og meget 
mere. Mine klienter “er 
glade for at blive taget 
i hånden”, på den 
gode måde.

Ulla Balle Laursen
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FRA KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
En historie fra Kinergetics Unit 3.

Det er en gave uden lige at få lov til at undervise i 
Kinergetics. I denne vinter har jeg haft hold i både 
København, Aarhus og Ringe, og hvor er der sket 
mange ting undervejs.

På Unit 2 i Aarhus havde jeg lavet en surrogat-af-
balancering. En kursist havde spurgt, om jeg ville 
afbalancere hendes datter, og det gjorde jeg.
Herefter spurgte en anden kursist, om jeg også 
havde mulighed for at afbalancere hendes datter 
på halvandet år. Hun havde store problemer med 
forstoppelse, og den ene nyre fungerede ikke 
optimalt, og hun havde også torticollis (tvangs-
mæssig hoveddrejning). Vi aftalte at gøre det på 
Unit 3, hvor jeg så passende kunne lave en opsam-
ling på stoffet fra Unit 1, 2 og 3 i denne afbalance-
ring. 

Da vi mødte ind til 2. kursusdag, var vi klar til at 
afbalancere, men kort før kursusstart ringede kursi-
sten og fortalte, at hun nu var på vej på sygehuset 
med sin datter. Hun havde en udposning i skeden, 
og det skulle selvfølgelig undersøges. 
Min teori var, at den massive forstoppelse var skyld 
i denne udposning, så der var noget at arbejde 
med, og jeg fornemmede, at det skulle gå hurtigt.
Jeg sendte derfor en sms og spurgte, om jeg måtte 
lave en fjernafbalancering via surrogat. Det måtte 
jeg meget gerne. 

En af de andre studerende var nu surrogat for den 
lille pige. Temaet for afbalanceringen var pigens 
massive forstoppelse, og vi satte en intention på, at 
pigen fik afføring på skadestuen. Pigens stress var 
100 %.

Philip Rafferty anbefaler, at en session med en 
klient altid starter med en TMJ afbalancering 
(kæbeleddet) for at få klienten ud af kamp/flugt, og 
derefter går man videre med hydreringsproblema-
tikker og andet stof. Jeg valgte at følge denne 
procedure.

Så først blev kæbeleddet afbalanceret. Følelsen 
var chok, og det lå tilbage på fødslen og 1. levedag. 
Dette gav god mening, fordi mor og barn havde 
været adskilte i fire timer efter fødslen.
Navlechakra og skjoldbruskkirtel skulle afbalance-
res her.

Derefter arbejdede vi med hydrering. Forbindelsen 
mellem nyrer, cortex og glomeruli skulle afbalance-
res. Følelsen var denne gang modløs, og hjerte-
chakraet blev afbalanceret.
Efterfølgende var der behov for at få tilført energe-
tisk kalium og magnesium. 

Til sidst skulle vi finde et fastlåst muskelkredsløb, 
og det var Tensor Fascia Lata (Tyktarmsmeridia-
nens tilhørende muskel), som var fastlåst. Følelsen 
var lamslået, og hara-chakraet blev afbalanceret.

Herefter havde den lille pige 0 % stress.

Jeg tog telefonen for at sende en sms til moderen. 
I det samme tikkede en sms ind fra hende. De var 
på vej hjem med et sovende barn i armene. Da de 
var kommet ind på hospitalet, blev der hurtigt gjort 
klar til operation, for det var lægernes løsning på 
problemet. Fra at være meget anspændt ved 
ankomsten og i forbindelse med undersøgelsen 
slappede hun pludselig af, og lægerne kunne 
undersøge hende, og hun havde afføring, så vores 
intention gik i opfyldelse. Lægens teori var prolaps 
af blære eller livmoder pga. forstoppelse. Pigen 
undgik den operation, som først var på tale, og den 
lille familie kunne tage hjem igen. 

Sikke en oplevelse. Vi havde alle gåsehud og tårer 
i øjnene, da vi var færdige.

Tænk, vi reddede en lille pige fra en operation.

Birgit Nielsen
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FRA KINESIOLOG TIL KINESIOLOG

INSTRUKTØRKURSUS I 
KA – KROPSAFBALANCERING 

Jeg har lige deltaget i foreningens første KA 
instruktør kursus. Det var ikke meningen, at jeg 
ville undervise i dette kursus, men alligevel måtte 
jeg med og det har affødt, at de første datoer 
allerede er i kalenderen!

Edel Hovgård og Jarle Tamsen (Kinesiologiskolen 
i Vejle) har udarbejdet et fantastisk instruktør 
kursus, så vi som instruktører bliver klædt grun-
digt på til undervisningen.

Vi fik en masse baggrundsstof fra kinesiologiens 
basis områder samt lærte noget om os selv som 
undervisere.  Hvilket gør, at vi som undervisere, 
kan meget mere end vores kursister kan læse sig 
til i deres bog. Det, der bringer sikkerhed til os 
som instruktører. Vi blev fagligt opgraderet på 
mange måder. Vi lærte at tilgodese forskellige 
kursister og deres måde at lære på.

Vi underviste hinanden og fik positiv feedback fra 
gruppen. Det var sjovt at se f.eks. hvor forskelligt 
vi underviste, og også hvordan vi fremlagde hvert 
vores område f.eks. af de 5 elementer. Hvorledes 
vand elementet kunne angribes fra en vinkel og 
ild elementet fra en anden og så alligevel blev 
begge gennemgået med alle deres kvaliteter.

Der kunne trækkes mange flere ting frem fra et 
skønt kursus.

Jeg kan kun sige tak til Edel og Jarle for, at I 
formåede at holde dampen oppe i disse mange 
år, så der kom en dansk udgave, som er i tråd 
med dansk kultur og undervisnings syn.

Håber, at mange flere vil uddanne sig til KA 
instruktører.

Mange kærlige sommerhilsner

Mette  Pedersen

Kinesiologi-Akademiet

Tillykke til de fem nye instruktører 
i kropsafbalancering

Søndag d. 29. april var en meget stor dag for Jarle 
og mig. Vi kunne uddele instruktørbeviser til fem 
nye instruktører i kropsafbalancering i den danske 
model. Det var en mangeårig drøm, der gik i 
opfyldelse for os og nu blev til virkelighed.

Vejen dertil har været meget spændende og 
udfordrende for os. Der har været mange overve-
jelser, mange diskussioner om, hvad vi skulle 
inkludere i det nye kursus, hvordan materialet 
skulle udformes, og hvordan vi bedst kunne ruste 
deltagerne til at undervise i KA. 

Processen startede i marts 2017 med en godken-
delse fra Instruktørkredsen til at gå i gang med et 
sådant kursus, og meritudvalget godkendte vores 
materiale i februar. Vi har derefter arbejdet videre 
med materialet, og efter utallige timers arbejde 
med kursusmaterialet kunne det sendes i trykken 
en uge før kurset.

Vi havde et super hold på fem, og vi fik meget 
positiv feedback på forløbet. Dejligt at få lov til at 
dele KA med dem og bidrage til at klæde dem på 
til jobbet som instruktør i KA. 

Vi kan nu med stor tryghed sige et stort tillykke til 
holdet, og vi ønsker jer god vind på jeres KA rejse. 

I må ud og arbejde for at opfylde John F Thies 
drøm om, at der skal være en i hver familie, der 
har lært KA.

Jarle og Edel 
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 TILLYKKE MED EKSAMEN
Stort tillykke til Louise Larsen, Odense, som har 
bestået eksamen som Kinesiolog med ret til RAB 
hos Birgit Nielsen, Kinesiologi-Akademiet.

Stort tillykke til Miriam Lund Hansen, Gedved, som 
også har bestået eksamen som Kinesiolog med ret 
til RAB hos Birgit Nielsen, Kinesiologi-Akademiet.

Stort tillykke ligeledes til Rikke Isak, Havndal, som 
har bestået eksamen som Kinesiolog med ret til 
RAB hos Birgit Nielsen, Kinesiologi-Akademiet.

Danske Kinesiologer ønsker jer tillykke med eksamen og håber at se jer alle 
i behandlergruppen.
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S tafet ten
En rejse i kinesiologiens verden

Det er tirsdag morgen den 1. maj, og jeg sidder 
og er ved at lande efter 3 skønne dage sammen 
med 4 andre kinesiologi kolleger. Vi har været på 
et intenst og fantastisk instruktørkursus i Krops-
afbalancering på Kinesiologiskolen i Vejle. (I kan 
se os et andet sted i bladet) Edel Hovgaard og 
Jarle Tamsen holdt deres første instruktørkursus 
i KA, efter det blev godkendt i Danske Kinesiolo-
ger i marts. Det har været en lang proces, og der 
ligger et kæmpe arbejde bag at få godkendt en 
dansk instruktøruddannelse i KA, det var værd at 
vente på og kurset kan varmt anbefales! Med flere 
instruktører i KA kan vi komme tættere på målet at 
udbrede kinesiologi, så en i hver familie kan teste 
og afbalancere 14/42 muskler og meget mere samt 
forebygge stress og sygdom. 

Efter i mange år at have undervist i videregående 
kurser, havde jeg ikke tænkt, at jeg skulle være 
instruktør i KA, men det SKULLE jeg så alligvel, og 
det fortryder jeg ikke. Kender I det, at der kommer 
sådan en besked på tværs af det hele i en medita-
tion? Så er det bare af sted!

I 1989 tog jeg Kropsafbalanceringskursus før-
ste gang, en start på en fantastisk rejser, som 
er fortsat gennem årtier. Den 4. december 2017 
var det 20 år siden, jeg var til eksamen på Dansk 
Pædagogisk Kinesiologiskole hos Annemarie 
Goldschmidt og fik titlen Professionel Praktiserende 
Kinesiolog®.  

Der er sket rigtig meget på de 20 år. Uddannelses-
strukturen i Danske Kinesiologer har undergået 
en markant forandring.  Foreningen hed dengang 
KAD – Kinesiologiforeningen af Danmark 1983, og 
var identisk med Biokinesiologi. I 1997 blev uddan-
nelsen til Professionel Praktiserende Kinesiolog 
® godkendt af generalforsamlingen efter anmod-
ning af Annemarie Goldschmidt. I 1997 var der 2 
retninger, der blev til uddannelser. 

Jeg kom med i foreningsarbejdet i halvfemserne, 
hvor jeg mødte Mette Pedersen, som jeg også 
kendte fra Dansk Pæd. Skole. Mette var landsfor-
mand for foreningen på det tidspunkt.  Jeg sad i 
uddannelsesudvalget, som senere blev til meritud-
valget, og fra 1999 overtog jeg formandsposten 
efter Mette, en post jeg sammenlagt havde i 10 år 
indtil 2012, med et par års pause ind imellem.
I begyndelsen af nullerne tog udviklingen indenfor 
forskellige kinesiologigrene fart, og flere uddannel-
sesretninger og skoler skød frem: Sundhedskinesi-
olog v. Anne Straarup, Den Danske Kinesiologisko-
le, Transformationskinesiolog v. Grethe Fremming 
og Rolf Fausbøll, Polaris og Dyrekinesiolog v. Anita 
Bakkegaard, Ellen Seerup og Karina Colding, 
Dyreuniversitetet blev godkendt på generalfor-
samlinger.  Uddannelsen til kinesiolog var på 400 
timer i kinesiologi indtil Lov om Registrering af 
Alternative Behandlere trådte i kraft i 2004. Loven 
foreskrev, at man kunne blive alternativ behandler 
efter 250 timer. Det så vi os nødsaget til at følge, 
selvom vi syntes, det var en gevaldig devaluering 
af uddannelsen fra 400 timer til 250 timer!

I midten af nullerne blev forarbejdet til den uddan-
nelsesstruktur, vi har i dag skabt, hvor Kropsaf-
balancering /Touch for Health er grundkurserne. 
Mange nye kurser blev godkendt, og nye kommer 
til. De stive strukturer blev brudt ned, så nye 
kinesiologer nu kan sammensætte en uddannelse 
efter det, de brænder for, og vi har nu fælles titler. 
Kinesiolog (RAB) efter 250 timer og DK-Kinesiolog 
(RAB) efter 400 timer. 

Sidst i  00’erne var vi nogle, der meget gerne ville 
have haft 100 timer energiarbejde ind i uddannel-
sen. Det var der ikke flertal for. 

Mette og jeg havde været på nogle tonings- og 
meditationskurser hos Audun Myskja, som Helle 
Laursen, coach og mentor arrangerede i Danmark i 
den periode, hvor hun også lavede DVD’en
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UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME
Jeg bliver så glad, når de studerende fortæller, at de har 
haft klienter derhjemme for første gang, og at de testede 
løs, og det gik godt, selv om de også var lidt famlende 
i denne nye situation. Helt alene med en klient og langt 
væk fra kursuslokalets trygge rammer og instruktørens 
supervision.

Ofte kommer spørgsmålet så: hvad gør jeg, hvis der 
kommer en klient med (her beskrives et specifikt pro-
blem)? Mit svar er kort og præcist: det ved jeg ikke, men 
muskeltesten kan vise dig, hvor du skal begynde, og 
hvordan du kommer videre. 

Sikke en gave, vi har fået. Vi kan skræddersy en be-
handling til vores klient, og behandlingen tager udgangs-
punkt i klientens problem, og klientens krop fortæller os, 
hvad vi skal gøre for at aktivere klientens selvhelbreden-
de kræfter. Vi kan vel sige, at vi optræder som mediator. 
En mediator er en neutral mellemmand, en samtaletera-
peut, som kan få to parter til at finde en løsning eller tale 
sammen igen. I dette tilfælde kunne de to parter være 
klienten og kroppen eller to systemer i kroppen. 

Som neutral mellemmand må vi så have en mavefor-
nemmelse eller intuition? Her har jeg lyst til at sætte 
nogle kommentarer ind fra Facebook, hvor der vises et 
kort videoklip med Matthew Thie. De besvarer så fint mit 
spørgsmål. 

Overskriften hedder: 
Can you verify Intuition with muscle testing?
Robert Frost: I can check intuition or other diagnostic 
modalities. I try not to look for verification of what I 
suspect but rather to see what is. I'm especially happy 
when muscle testing reveals that my intuition is wrong. 
This indicates to me that I probably am not coloring my 
results with my expectations.

Matthew Thie:  Of course, in general I think it's very im-
portant to cultivate an attitude of neutrality and curiosity. 
But we can use noticing, and gut-check, and intuition to 
give us an idea of what might be happening, or which 
direction to go. Then we can also muscle check to get a 
confirmation that this resonates, or if maybe there is a 
better direction.

Jeg er helt enig. Vi kan alle have en mavefornemmelse, 
men muskeltesten viser os, hvad vi skal gøre, og hvis vi 
følger den, respekterer vi kroppens visdom og viden, og 
så er vi i gang med den individuelle behandling til hver 
enkelt klient.

Så kære studerende. I skal ikke udtænke store forkromede 
løsninger, inden klienten kommer. 
Bare gå i gang. Kroppen skal nok fortælle jer, hvad I skal 
gøre. God fornøjelse og god arbejdslyst. 

 ’Nye veje til sundhed’. I DVD’en er der bl.a. inter-
view med Myskja. Vi blev meget begejstrede for 
det, han kunne og stod for og for enhedsterapien, 
så vi tog til Norge på kurser. Den viden gik så fint 
hånd i hånd med det, vi lærte hos chok- og trau-
mepsykolog Ulla Rung Weeke, som vi arrangerede 
en del kurser med i Thy. Hun er bl.a. forfatter til 
bogen: Når sygdom forløser og Danser med ner-
vesystemet. 

I mellemtiden havde Birgit, Birgitte, Mette og jeg 
dannet Kinesiologi-Akademiet.  Vi udviklede og 
udvikler stadig nye kurser, og det vi havde ledt 
efter kom til os, nemlig enhedsterapien i en form, 
som fik os til at vente tre år på, at Myskja blev fær-
dig med sin Ph.d. og kunne indgå i et samarbejde 
med os. Han ville komme til DK og undervise. 

Vi var euforiske, det strømmede ind med tilmeldin-
ger til uddannelsen og ca. halvdelen var kinesio-
loger. I 2012 startede 40 deltagere på en treårig 
uddannelse som afsluttede en tre-årig uddannelse 
i 2015. Nu er endnu et hold i gang med mere end 
30 deltagere. 

I alle årene siden 1997 har jeg undervist og haft 
klienter, de sidste 10 år har undervisningen fundet 
sted i Aarhus. 

Nu starter en ny epoke, da jeg vender tilbage til 
Thy med kinesiologi uddannelsen, og som god-
kendt instruktør i KA udbyder jeg mit første KA 
kursus den 11.-12. august. Når vi ser på landkortet 
over medlemmernes placering, så er der gabende 
tomt i Nordvestjylland, og det er bestemt ikke fordi, 
der ikke er efterspørgsel. Mit mål er at få uddannet 
kinesiologer på vestkysten. 

Jeg er meget taknemme-
lig for alle de fantastiske 
mennesker jeg har mødt 
på rejsen, og for alt det I 
har lært mig, tak for jer! 
Rejsebeskrivelsen kunne 
indeholde meget mere. 
Men nu er det forår, og 
selvom vinden er kold 
må vi ud i det.  

Jeg giver hermed stafet-
ten videre til Lone Gellert. 

DK-Kinesiolog RAB og 
enhedsterapeut Kisser 
Bjerregård, Kinesiologi-
Akademiet. 
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Hvad en muskel kan fortælle – eller kan den?

Det er altid en stor dag, når nye studerende møder 
ind til deres første kursus. De bliver grebet af 
begejstring, når indikatormusklen virker, og de 
begynder at kunne teste, og hvad kan man dog 
ikke lige pludselig teste. 
Klienter kan blive grebet af den samme begejstring 
og fluks spørge, om jeg så ikke også lige kan teste, 
om de er gravide eller skal lade sig skille fra deres 
ægtefælle.
Når jeg møder andre terapeuter, hører jeg ofte: 
Nå, det er jer, der kan teste. Det er godt nok smart, 
for I kan jo spørge om alt.
Andre gange er jeg blevet mødt med dette spørgs-
mål: Kan du ikke lige spørge min krop, hvad jeg 
fejler?

Hver eneste gang er jeg kommet med en længere 
udredning for at forklare, hvad man kan teste, og 
hvad man ikke kan teste, og at det ikke er så ligetil 
at stille spørgsmål til kroppen. 
Vi har også et trossystem, som kan spille os et 
puds og føre os på afveje. Det skal vi have med i 
vores overvejelser, når vi begynder at teste for 
forskellige ting. 

Men hvorfor er det nu så vigtigt, og kan det ikke 
bare være lige meget?

Nej, det kan ikke være lige meget, og det er også 
vigtigt; det er faktisk alfa og omega, for muskelte-
sten er vores fornemste værktøj, og den skal vi 
værne om og behandle ordentligt og etisk, og når 
vi tester, skal vi gøre det med omtanke og omhu. 
Vi bliver af mange opfattet som autoriteter, og den 
rolle skal vi tage på os og udfylde på bedste vis, 
og vi skal leve op til den tillid, som klienten har vist 
os ved at vælge vores behandlingsform. 

Det samme gælder for instruktører. Vi bærer et 
kæmpe ansvar, for vi skal formidle muskeltesten 
videre, og vi bliver kopieret, så vi skal have både 
viden og etik i orden, når vi giver vores viden og 
visdom videre og indfører de studerende i muskel-
testningens ædle kunst. Det kan lyde fint og 
fornemt, men jeg mener faktisk, at muskeltesten 
fortjener at blive kaldt for en ædel kunst. 

Når vi bruger muskeltesten med respekt, bliver det 
en ædel kunst, et værktøj eller en kommunikations-
form, som vi kan bruge til at hjælpe andre til at nå 
deres mål og skabe forandringer i deres liv. 

Men det kræver noget at nå dertil: Træning og 
viden.

For det første skal vi alle kende vores indikatormu-
skel. Vi skal: 

• vide hvor i kroppen den sidder 
• kende dens udspring og hæfte
• kende dens funktion
• manuelt kunne tænde og slukke for musklen
• kunne teste den i den korrekte testposition
• kunne ”læse” den 
• kunne kommunikere med kroppen via den

Når disse ting er opfyldt, er den første forudsætning 
for at blive gode testere og få valide svar indfriet. 
Men herefter havner vi samme sted som før: hvad 
kan jeg spørge musklen om?

Glem i første omgang ordet: ”spørge” og brug i 
stedet for et andet ord: ”udfordre”.

Når vi tester en muskel, udfordrer vi nemlig vores 
system, og hvis musklens status ikke ændres, 
betyder det, at systemet svarer, at alt er ok. Eller 
sagt med andre ord: Udfordringen skaber ikke 
stress i systemet. 

Hvis musklens status ændres, betyder det deri-
mod, at systemet nu svarer, at der er et problem, 
som systemet ikke umiddelbart kan løse. Der er 
behov for hjælp, og vi må i gang med at afbalan-
cere. 

Vi kan udfordre vores system i forhold til mange 
ting:

• et givet mål
• fødevarer
• kosttilskud
• ampuller med diverse indhold
• følelser
• affirmationer
• udsagn / spørgsmål
• specifikke punkter
• etc.

Jeg vil gerne dvæle lidt ved ordet udsagn, for hvad 
er et udsagn. I flg. ordbogen er det en deklarativ 
sætning, der enten er sand eller falsk, men ikke 
begge dele.

Så når vi udfordrer med et udsagn, kan musklen 
svare, at det er sandt, og den vil så holde, eller den 
kan svare, at det er falsk, og den vil så slippe. 
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Kan vi så teste for hvilket som helst udsagn? I 
princippet ja, men din etik skal være i orden, og du 
skal være helt klar på, hvad du tester, og hvad din 
klient hører. Hvis dit mindset er indstillet på, at du 
tester for energi-ubalancer, og din klient tror, at du 
tester for fysiske ubalancer, så går det galt, og 
klienten kan gå fra en behandling med en tro på, at 
alt er i orden. Det er derfor vigtigt, at du på forhånd 
forklarer, hvad du tester, og hvordan din test skal 
forstås og tolkes.
Energi-ubalancer behøver nemlig ikke nødvendig-
vis at skabe fysiske symptomer, men med kinesio-
logi kan vi opfange ubalancer, førend de viser sig 
som fysiske symptomer. 

Kan vi teste for kendsgerninger? Nej, det kan vi 
ikke, for kendsgerninger eller fakta er forhold, 
udsagn eller påstande for hvilke det kan godtages, 
at de eller deres sandhedsværdi er evidente, 
uomtvistelige, uimodsigelige, underforståede, 
indiskutable, indlysende, selvfølgelige, hævet over 
enhver tvivl og debat.

Kan vi teste for valg? Nej, det kan vi ikke, for alle 
kan træffe et valg, men vi kan teste, om et givet 
valg skaber stress i systemet, og det kan vi efter-
følgende afbalancere.

Kan vi stille spørgsmål? Ja, det kan vi. Du skal blot 
være god til at formulere dine spørgsmål, så der 
ikke opstår tvivl om svaret. Entydige spørgsmål 
giver entydige svar, og så er der ikke noget at være 
i tvivl om, hverken for tester eller klient. 

Mangler du inspiration, kan du f.eks. kigge i denne 
bog: Verbal Questioning Skills for Kinesiologists 
af Jane Thurnell-Read.

Det handler om kommunikation, og alt efter, hvilken 
form for kommunikation du vælger, kan du kommu-
nikere med både bevidstheden og underbevidsthe-
den og kropbevidstheden, og det er en fantastisk 
force, som mange andre behandlingsformer ikke 
har.
Kinesiologi kan noget, og jeg kan stadig, ja, hver 
eneste dag, begejstres over alt det, der sker i 
mødet med klienten. 

Der er som beskrevet mange måder at teste på, så 
længe leve mangfoldigheden, som er med til at 
give en bred palet af tilbud til vores potentielle 
kunder, hvad enten det er klienter eller kursister. 
Det er dejligt, at vi er mange, som udøver kinesio-
logi hver på vores måde, for så er der noget at 
vælge imellem.

Og hvad enten du er nybegynder eller gammel 
garvet rotte, så gælder det for os alle, at: 

øvelse gør mester, og mester gør øvelser

Birgit Nielsen

Uddannelsesvejleder

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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Undervisningssæsonen 2017/18 er ved at være 
overstået. Der har været gang i Kinergetics-kur-
serne i alle tre afdelinger i Akademiet, og det er 
blevet til indtil flere RESET kurser rundt om i landet. 
Det har været en sand fornøjelse at indføre så 
mange i denne gren af kinesiologien, som er blevet 
mit hjertebarn. Der er ikke en dag, hvor jeg ikke 
bruger Kinergetics i min klinik, og jeg ved fra de 
mange kursister, at de har det på samme måde.

Nogle kursister starter på Kinergetics efter TFH 1, 
andre går først i gang efter at have afsluttet hele 
TFH rækken, og andre igen bygger oven på deres 
uddannelse. Alt er muligt, for der er plads til alle.

Andetsteds i bladet har I måske allerede læst, hvad 
Kinergetics kunne gøre for en lille pige. Den ople-
velse fik tårerne frem i mange øjne i kursuslokalet, 
og de små hår rejste sig i nakken. Det var forunder-
ligt, ja, nærmest magisk, hvad der skete. 

En af kursisterne er uddannet akupunktør, og hun 
kombinerer nu Kinergetics og akupunktur i sin klinik 
med stor succes. Hun fortæller, at hun nu opnår 
resultater langt hurtigere end tidligere, og klienterne 
gør store fremskridt meget hurtigt. 

To kursister er uddannede kropsterapeuter, og med 
Kinergetics har de nået nye højder i deres behand-
linger, og klienterne er begejstrede, og de kommer 
langvejs fra for at konsultere dem. De er glade for at 
kunne tilbyde Kinergetics som et supplement til de 
andre behandlinger, de udøver, og Kinergetics er 
ikke så hårdt at arbejde med en hel dag som f.eks. 
massage. 

En af deltagerne i København kommer fra Norge. 
Hun arbejder som lærer og får hver gang fri i fire 
dage for at komme på kursus, og hun har nu fået 
bevilget timer i skolen til at arbejde med Kinergetics, 
og hun har stor succes med at behandle eleverne. 
Hendes kolleger står i kø for at henvise elever til 
hende. 

Så Kinergetics er eminent til at kombinere med 
andre komplementære behandlingsformer. 

Rent personligt har jeg været dybt taknemmelig for 
at have Kinergetics i min værktøjskasse, efter at jeg 
sidste år knuste et knoglehoved i min albue. Takket 
være de fantastiske teknikker, som Kinergetics tilby-
der, kunne jeg ved at afbalancere mig selv genop-
træne min albue langt hurtigere end normalt og til 
fuldt funktionsniveau, hvilket er meget uhørt. Den 
sidste ortopædkirurg, som jeg konsulterede, kunne 
ikke forstå, at jeg havde kunnet genoptræne min 
albue til at kunne strækkes fuldstændigt. Det havde 
han aldrig tidligere set, og den fysioterapeut, som 
jeg gik til genoptræning hos, var også målløs. Han 
kunne ikke gøre så meget, for jeg havde selv gjort 
det meste, inden jeg kom til genoptræning.

I den kommende undervisningssæson udbyder jeg 
Kinergetics som weekend-kursus i Ringe og i Aal-
borg. Jeg har ikke flere weekender at give af, så hvis 
jeg skal oprette hold andre steder, bliver det i hver-
dagen. Det gør jeg gerne. Skriv til mig, hvis du er 
interesseret i at komme på kursus i hverdagen, f.
eks. i København eller Aarhus eller et helt tredje 
sted. 

Jeg ser frem til d.22.juni, hvor Philip Rafferty kommer 
igen og underviser i BNT. Her kan alle deltage, og 
det kan være starten på en uddannelse til Kinesio-
log eller starten på Kinergetics-kurserne. Efterføl-
gende underviser han i Master Class. 

Jeg håber, at Philip næste år vil undervise i sin nye 
4-dages workshop om kronisk smerte. Så snart jeg 
kender datoerne, vil de blive sat på www.kinerge-
tics-reset.dk  
Her står alle Kinergetics kursusdatoer samt datoer 
for RESET og BNT.

Birgit Nielsen

Kinesiologi-Akademiet 

NYT fra Kinergetics
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       NYT fra Touch for Health School                                             

En bølge af hjerte-energi spredes over Jorden

Den 29. september vil en energibølge sprede sig 
fra tidszone til tidszone med bølgetop på hjerte- 
energien. Kan det lade sig gøre?  Det er afhængig 
af os.

Vi alle er inviteret til 
at deltage i IKC 
Balancathon (www.
ikc-balancathon.org), 
som er en global 
begivenhed med 
fokus på Touch for 

Health og fejring af 30 års jubilæum for internatio-
nale Touch for Health konferencer. Kort sagt går 
det ud på at dele Touch for Health afbalanceringer 
i en to-timers tidsperiode kl. 11-13, når hjerte-ener-
gien er på sit højeste. 

Hvis der i hver tidszone er minimum én (gerne 
mange flere) events, skaber vi en bølge af Hjerte-
energi, som cirkulerer rundt om Jorden fra øst til 
vest. 

Begivenheden starter på Samoa, og bliver 
streamet live med yderligere videobidrag fra alle 
dem, der deltager i denne tidszone. Når klokken 
rammer 11 i den næste tidszone, vil afbalancerin-
gerne gå i gang der og blive streamet live, og 
således vil afbalanceringerne fortsætte videre 
rundt i verden de næste 24 + timer.
Bliver dit hjerte tændt af lyst til at være med, og 
måske være den der arrangerer en begivenhed? 

Vi som deltager i Matthew Thies kursus i Køben-
havn den 29. september, vil få mulighed for at 
være med i begivenheden. Hvis du ikke deltager i 
kurset, men gerne vil være med, er du velkommen 
til selv at arrangere en begivenhed i tidsrummet. 
Lad mig høre dine planer og tanker, så vi får 
samlet energien bedst muligt! IKC har lavet en 
udførlig vejledning om, hvordan man som gruppe-
leder arrangerer en lokal begivenhed. 

I øjeblikket mangler vi deltagere fra følgende 
lande/tidszoner til IKC Balancathon:
UTC +0: Azorerne, Burkina Faso, Elfenbenskysten, 
Gambia, Ghana, Grønland, Guinea Conakry, 

Guinea-Bissau, Island, Liberia, Mali, Mauretanien, 
Togolese Republik, Lomé, St. Helena, Sao Tomé 
og Principe, Sierra Leone og Senegal.
UTC -1: Cap Vert
Kender du nogen, der bor der og kunne deltage?

Jeg glæder mig at høre fra jer, der gerne vil 
deltage i begivenheden og sprede hjerte-energien 
rundt om hele Jorden

Touch for Health Training – vil du være med?

Kunne du tænke dig at fordybe dig i det grundlæg-
gende kinesiologi; Touch for Health?  Touch for 
Health Training er et kursus på otte dage, hvor vi  
fordyber os i de fantastiske redskaber, vi lærer på 
TFH kurser. 
Samtidigt træner vi formidling og undervisning af 
stoffet, således at du efter kurset selv kan under-
vise i miniworkshops og Touch for Health 1-4. 

Kurset tilbydes næste gang denne sommer, den 
28. juli – 4. august. 
Kurset er international anerkendt, og du bliver en 
del af International Kinesiology Colleges instruktø-
rer. Det giver både en forpligtelse til at undervise 
efter det internationale pensum og dets regler, men 
også en garanti for dine kursister, at de får en 
internationalt anerkendt grunduddannelse.

Deltagerforudsætningen er at du har Touch for 
Health 5, og har bestået prøven, som er en del af 
kurset. Du kan deltage i Touch for Health 5 lige før 
TFH Training, dvs. den 26.-27. juli.
Hvis du ikke har deltaget i Touch for Health 1-4 
men Kropsafbalancering 1-4, har du brug for lidt 
ekstra opdatering før TFH 5. Er du interesseret i at 
blive en del af Touch for Health-konceptet så 
kontakt venligst mig. Så kan vi lave en plan for dig.

Med forårshilsner 
Anne Hiitola-Pedersen
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       NYT fra Karins Helse Klinik                                       

Frem pibler alle de skønne blomster, træerne 
springer ud, og vel nok den mest pragtfulde tid i 
Danmark. Det er bare så livsbekræftende og 
skønt. 

Lige så skønt og 
livsbekræftende er 
det at følge de 
kursister, der har 
deltaget i MATRIX 
kurserne og PRAK-
TISK KINESIOLOGI 
– SUCCES I KLINIK-
KEN. De er bare så 
dygtige og engage-
rede.

Mange af kursisterne har allerede godt gang i deres 
klinikker og får 
fantastisk gode 
resultater. Skønt 
at være med til at 
inspirere og 
udveksle viden og 
synspunkter.  

Det første hold 
der startede på 
MATRIX kurserne 
er nu næsten 
færdige. De 
mangler nu kun 
modul 5 her i 
efteråret for at have hele kursusrækken. 

Her nogle udtalelser fra deltagerne:

”Jeg er rigtig glad for Matrix-uddannelsen hos 
Karin.”
”Den er veltilrettelagt og giver mig redskaber til 
dybe og effektive korrektioner af såvel fysiske som 
psykiske problemstillinger hos klienterne. TAK!”

”Nemt at bruge. Har god succes med afbalancerin-
gerne” 

”Nemt at gå til. Teori og praksis hænger godt 
sammen. Meget fin progression fra Matrix 1 til 2 og 
fra 2 til 3 o.s.v. God og afslappet stemning.”

”Matrix kurset er sat godt op - enkelt, nemt og 
håndterbart. Let forståeligt og koncentreret materi-
ale, som er let at gå til. Man får meget viden, som 
umiddelbart kan omsættes hurtigt i klinikken. 
Behandlinger/afbalanceringen er yderst effektiv.”

”Jeg bruger Matrix 1 og 2 stort set hver gang, jeg 
har en klient til kinesiologi. Jeg får gennem testene 
mange informationer frem hos klienten. 
Også nogle gange ting, som klienten har glemt. 
Alle oplysninger benyttes til at skabe den bedste 
afbalancering af klientens krop, både fysisk og 
energetisk, så klienten med det samme kan mærke 
en forandring til det bedre – en krop i balance.

”Karins Matrix kurser: Teori første dag. Spørgetid til 
teorien. Øvelse anden dag. 

Emnerne er relevante. Det er mange af klienternes 
ubalancer, der bliver dækket ind af de ”prætest” vi 
laver. Selve afbalanceringerne er også meget let at 
gå til. 
Og mine klienter synes, at det er fint og der 
kommer synlige resultater.

I efteråret udbyder jeg et nyt kursus: 

Diagnosticering - Tankefelt terapi for 
kinesiologer 
Præcis, hurtig, let anvendelig og effektiv 
følelsesforløsning. 

Med kinesiologi som grundelement kan du udøve 
den mest præcise form for tankefeltterapi og 
arbejde dybt med forskellige følelsesmæssige ting. 
Du bliver i stand til at forløse selv meget komplekse 
tilstande. 

Denne terapiform er meget anvendelig og let at 
arbejde med, giver et nemt og hurtigtvirkende 
værktøj til at hjælpe din klient – OG nem at bruge 
på dig selv.

Med diagnosticering er du meget præcis og 
derfor virker det straks. 

Vi finder med det samme ”den rigtige nøgle til 
låsen”
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Vi arbejder på krop – sind – ånd. Man siger også at 
vi vækker sjælen til live.

For forståelsens skyld er hermed lige nogle 
eksempler på effekten:

1. Mand der arbejder på højlager kom for 3 år 
siden med sin højdeskræk. Han arbejder 
stadig på højlageret. Det virkede efter en 
session. Han er glad for at han ikke blev nødt 
til at sige sit job op eller fyret.    

2. Pige med græsallergi. Efter en snak og en 
session var hendes græsallergi forbedret 
dramatisk.

3. Dreng med flyskræk. Efter samtale og en 
session fik familien en dejlig ferie uden frygt for 
flyvning.                                                                        

4. Mand med flyskræk. Efter samtale og en enkelt 
diagnosticering forløste skrækken sig. Han og 
konen var ½ år senere på en dejlig flyferie til 
varme og sydlige himmelstrøg.

5. Kvinde er blevet røgfri. Prøvet flere gange at 
droppe rygning uden held. Har nu været røgfri i 
flere år. Her arbejdede vi med det over en 
periode. 

6. Kan være et vigtigt element i forhold til barn-
løshed/Frygt for ikke at kunne blive gravid. 
Flere er efterfølgende blevet gravide. 

7. Kvinde kunne ikke køre eller gå over broer 
(heller ikke små broer over veje, selv når hun 
havde sin mand i hånden). Efter samtale og en 
session fortalte hun glædesstrålende at hun nu 
havde været på ferie i Sverige og dermed over 
de store broer både ud og hjem(Vejle Fjord 
broen, Lillebæltsbroen, Storebæltsbroen og 
Øresundsbroen) uden problemer.   

Diagnosticering kan anvendes i forhold til:

• Traumer
• Fobier
• Alle følelser (f.eks. vrede, irritation, sorg, skyld, 

angst, stress, ikke at være god nok)
• Fysiske smerter eller ubehag 
• Selvværd
• Afhængighed (f.eks. af cola, spiritus, overspis-

ning, rygning, arbejde)
• Forkølelse m.v.
• Personlig udvikling
• Forskellige situationer i forbindelse med 

indlæring, fremlæggelse, tale eller lignende 
• Hvad der står i vejen for dine ønsker
• Præstere bedre 
• Aktiv coaching hvor hele dig er involveret 

Som det fremgår af ovennævnte punkter, er der 
stort set ikke den ting, du ikke kan anvende 
diagnosticering til. Det er et fantastisk redskab til at 
arbejde med alt indenfor det mentale og følelses-
mæssige. 

Det kan være en stor fordel, at du kan hjælpe 
folk med meget dybe, personlige problematikker 
uden at de behøver at fortælle om det. De skal 
blot tænke på det. Så kan du hjælpe. 

Kurset er meget praktisk arbejde, hvor det er 
”learning by doing” efter en gennemgang af de 
grundlæggende teorier, punkter m.v.  

Se min annonce med dato og kursusoversigt.

Med venlig hilsen

Karin

Karins Helse Klinik

   - din vej til sundhed, selvindsigt, udvikling og forståelse                                       
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NYT fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®                                                                   

I disse dage har vi travlt – 
igen! Vi har mange mere eller 
mindre skjulte talenter, og 
lige nu udfolder vi dem på 
istandsættelse af vores nye 
lokaler. Ja, vi ER flyttet, når 
du læser dette☺ 

Som skrevet sidst, havde 
vi / har vi mange spæn-
dende planer for 2018, 
og en af dem er vores 
flytning. Vi er flyttet til 
Stationspassagen 6c, 
3450 Allerød, hvilket vi er 
rigtig glade for. 
Det er som to bysbørn vender hjem og cirkler bliver 
lukket, da vi lærte hinanden at kende for ca. 33 år 
siden i netop samme bygning, dengang vi begge var i 
lære som frisør. Nu er vi kommet tilbage, hvilket 
betyder vi ikke blot har fået et dejligt stort kursussted 
1 min gang fra stationen og 3-5 min gang fra skoven, 
men også at vi ligger midt i centrum på en gågade og 
alligevel et sted, hvor der er helt stille, med gratis 
dags-parkering 1 min gang væk. Vi får en skøn butik 
og et fantastisk kursussted. Det bliver vist ikke meget 
bedre og i skrivende stund glæder vi os, om end det 
lige nu ligner noget som aldrig bliver lækkert.

Vi har skilt os af med en masse og købt nyt til. 
Vi har skrabet maling af væggene, spartlet, malet, 
slebet, ordnet el, lavet nyt køkken, ordnet toilet, så alt 
er nyt, lækkert – bare klar til at bruge. 

Gammelt, vi har skilt os af med, er også navnet. 
Vi udlovede et gratis kursus i ”Ansigtssprog” for to til 
den, som kom med det forslag til et navn, som vi ville 
kalde vores skole. Vi har fået gode forslag og flere 
ideer, som vi har skelnet til. Vores nye navn er - Den 
Internationale Holistiske Skole. Ikke mere EnterFu-
sion, som var navnet til vores kursusvirksomhed, før 
kinesiologiens tid. Nu er det kun Den Internationale 
Holistiske Skole vi bruger, eller forkortelsen dihs.. 
Vores hjemmeside er fortsat www.kinesiologiud-
dannelse.dk, men nu kan du også bruge www. dihs.
dk eller www.deninternationaleholistiskeskole.
com.

Du kan skrive til os på mail: dihs@dihs.dk

Vi har allerede indviet det nye sted. 
Vi holdt reception d. 13. maj og afholdt kursus med 
Vibeke Frølich efterfølgende weekenden - trin 1 i 
Bach´s blomsterremedier. 

Den kommende laaange weekend (seks dage), skal vi 
have fornøjelsen af den skønne, behaglige og dygtige 
underviser Bora Doran Selim, som underviser i K-power®.

Dernæst skal vi være instruktører i Blueprint, og så 
kalder sommeren. Vi holder ferielukket hele juli, og 
når vi vender tilbage, er der et dejlig travlt efterår at 
se frem til.

Til en af Ulla Thors hyggelige månedlige kinesiologi-
sammenkomster, luftede vi ideen (vi fik den af 
Christian Lunøe) om, at ALLE kinesiologer på deres 
hjemmeside havde et kartotek om, hvorledes man 
som kinesiolog måske kunne afhjælpe en bestemt 
symptom – f.eks. migræne. 
Kinesiologi vil på den måde, dukke meget mere op, 
når folk googler deres symptomer / sygdomme.
Den ide greb Ulla, så ved næste sammenkomst skrev 
alle fremmødte de ord ned, som de mente folk 
googlede mest af symptomer/ord. Det gav en fin 
debat og gode forslag til ord, som kunne komme på 
alles hjemmesider.

Vi vil stadig slå et slag for, at f.eks. hver kinesiolog, 
der er medlem i Danske Kinesiologer, beskriver et 
symptom, som vi sender til Danske Kinesiologer, der 
herefter samlet kan lægge et helt kartotek på hjem-
mesiden, til fri kopiering for alle kinesiologer, til at 
komme på deres egen hjemmeside. På den måde 
bliver kinesiologi og kinesiologer promoveret meget 
mere, når folk googler deres symptomer / sygdomme, 
hvilket rigtig mange gør. 
Et eksempel - en måde at gøre det på kunne være 
nedenstående, som Lisbeth Sørensen lavede for os, 
da hun var vores praktikant i starten af året…

Symptomer på angst kan være anspændthed, 
uro i kroppen og hjertebanken. Angst er en ube-
hagelig følelse af, at der er fare på færde, uden 
at der behøver at være det og ofte uden at man 
ved, hvorfor man er angst. Tidligere kaldte man 
angstsygdomme for neuroser, men i dag skelnes 
der mellem følgende former for angst: 

Angst
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Agorafobi: Angst for at være på steder med 
mange mennesker, hvor man ikke kan komme 
væk, f.eks. i en bus, i toget eller en kø i super-
markedet.

Socialfobi: Angst for at føle sig observeret eller 
kritiseret, hvis man spiser sammen med andre, 
siger noget når man er flere sammen eller går ud 
med en ny kæreste.

Enkelfobi: Angst i specielle situationer, f.eks. i 
mørke, tordenvejr eller i lukkede rum eller ved 
synet af blod, edderkopper eller slanger.

Panikangst: Anfald af angst som er så uudhol-
delige, at man forsøger at undgå situationer, hvor 
man tidligere har haft panikanfald.

Generaliseret angst: Konstant angst hvor man 
er nervøs, får hjertebanken, bliver svimmel, sve-
der, ryster og spænder i musklerne.

Blandet angst – depressionstilstand: Blanding 
af angst og depression i så høj en grad at der er 
tale om en sygdom, men ikke så udtalt, at man 
har en angsttilstand eller en depression.

Ved angst kan kinesiologi muligvis hjælpe med 
at skabe ro i systemet ved at fjerne stressorer og 
skabe en god balance i hele kroppen, som ofte 
påvirkes af angsten på både det fysiske, emotio-
nelle, mentale og energetiske niveau. Kinesiologen 
arbejder direkte med kroppen og kan derigennem 
hjælpe med at definere, hvor i kroppen og syste-
met angsten sidder og derigennem hjælpe med 
at fjerne stress og skabe en god balance på alle 
planer.

Vi er desværre ikke helt nået til den ugentlige 
opdatering og nyt på vores hjemmeside, som vi 
annoncerede i sidste Muskeltrykket, men målet og 
viljen er der, så det er blot et spørgsmål om tid.

BORA DORAN SELIM kan du ikke nå, 
da hans kurser som skrevet er første weekend af 
juni, men du kan nå at tilmelde dig kurserne med…..

SYLVIA MARINA

GETTING THE LOVE YOU WANT. Alene titlen får 
os til at smelte…… 

Kurset er en nyhed i Europa, så 
vi kender det ikke, men tør godt 
garantere at det indeholder dejlig 
meditation, som må siges at være 
Sylvias varemærke. Det er d. 16. – 
19. august, hvor Sylvia skriver:

Du vil forlade denne workshop og føle dig inspire-
ret og klar over, hvordan du kan skabe et fantastisk 
og autentisk liv.

Det er din fødselsret, at føle dig - og være værdig
• Værdig til kærlighed
• Værdig til rigdom og velstand
• Værdig til vitalitet

Og du kan få det hele….

Vi arbejder med de syv trin til at få den kærlighed, 
du vil have, samt meget meget mere.

Dagen efter, tager Sylvia os ”en dag med ud i det 
blå,” for at lære os at lave vores egne essenser, 
som passer til os herboende med vores blomster-
udvalg. 

MATTHEW THIE

Den. 29. & 30. september har 
vi i samarbejde med TFH 
foreningen arrangeret, at 
Matthew Thie kommer til 
skolen og underviser et 
kursus, som han har kaldt 
noget så simpelt som 
KARADA NO FUSHIGI.

Kurset handler om metaforer, trossystemer, 
personlig styrke og Palaces of Transformation.

Husk muligheden for, at tage en veninde, 
ægtefælle, søster eller andre med til Sylvias & 
Matthews kurser - lad dem få del i lidt af din verden 
med udvikling og kinesiologi.

SE HELE VORES KURSUSPLAN FOR RESTEN 
AF ÅRET PÅ HJEMMESIDEN.

Med ønsket om en dejlig sommer til jer alle ☺ 

Vi ses på skolen… 

Carina & Dorthe
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NYT fra Kinesiologiskolen i Vejle                                                                     

Invitation Kursus i Energy Management 
med Wayne Topping i Vejle.

Tidspunkt: 1. juli 10-18, 2. juli 9-17

Kursusmaterialet er på dansk, og Wayne bliver 
løbende oversat til dansk på kurset

Helt nyt kursus i Energy Management 1.-2. juli 
2018
Dette kursus fokuserer på, hvordan man kan 
afbalancere skjoldbruskkirtlen og binyrerne, så de 
kan komme op på et optimalt energiniveau. Dette 
opnås ved at udforske, hvordan man kan afbalan-
cere de to organer fysisk, emotionelt og ved hjælp 
af kosttilskud.

Skjoldbruskkirtlen styrer tempoet for, hvordan 
vi producerer energi på celleplanet. Hvis skjold-
bruskkirtlen er underaktiv, har vi mindre energi til 
at sikre, at alle systemerne kan fungere optimalt. 
De symptomer, som kan udvikle sig, varierer i 
forhold til, hvilke kropssystemer, der bliver under-
forsynet med energi.
Det kunne være forstoppelse, hudproblemer, 
problemer med sårheling, depression, koncentrati-
onsbesvær, hyppige infektioner, vægtforøgelse og 
vanskeligheder med at tabe sig, etc.
Ubalancer kan afbalanceres via 62 muskler, sener 
og ligamenter, der alle er relateret til skjoldbrusk-
kirtlen.

Temaer vil være:
• Symptomer på lavt stofskifte
• Hvorfor er lavt stofskifte så fuldstændigt 

undervurderet
• Hvor ofte forekommer det
• Hvorfor er der så mange, der er i underskud 

med jod 
• Årsager til dårlig omsætning af T4 til T3
• Autoimmune skjoldbruskkirtel sygdomme
• Jodunderskud og cancer
• Fibromyalgi og lavt stofskifte
• Salt og skjoldbruskkirtlen

Binyrerne er ansvarlige for at håndtere stress og 
for at sikre, at vi overlever. Hvis vi er under vedva-
rende pres og stress, kan binyrefunktionen bryde 
sammen, hvilket kan resultere i træthed, talrige 
allergier og autoimmune sygdomme. 

Vi vil afbalancere binyrerne på mange forskellige 
måder, som omfatter 27 væv knyttet til binyrebar-
ken og 19 i forhold til binyremarven.

Temaer vil være:
• Binyrernes anatomi og fysiologi
• Lavt blodsukker og kronisk træthed
• Årsager til binyretræthed
• Symptomer og tegn på binyre træthed og 

simple test for det
• Test af binyrer og de tre binyresyndromer
• Fødevarer, der optimerer binyrefunktionen
• Kosttilskud til binyre træthed
• Hvad skal man gøre, og hvad skal man undgå 

for at komme sig efter binyretræthed
• Salt og binyrerne

Vigtig info:
Det bliver første gang, at Wayne underviser i 
Energy Management, så verdenspremieren bliver 
her i Vejle. Det er virkelig hot og relevant stof 
baseret på den seneste forskning. Nogle af testene 
på dette kursus kommer fra Biokinesiologien andre 
fra AK. Der er mange nye spændende elementer 
på kurset om baggrunden for de moderne epide-
mier, mangel på specifikke kosttilskud og hvilke 
konsekvenser, det kan have, en grundig indføring i 
betydningen af salt og jod og salt og meget mere.
 Jeg har fået mulighed for, at vi igen kan være på 
Lærerværelset på Rosborg Gymnasium, som giver 
os optimale rammer for kurset. Her er der gratis 
parkering, og kantinebestyreren har lovet at lave 
frokost til os igen. Hun laver en meget sund og 
lækker frokost, og prisen bliver 100 kr. pr dag. Det 
vil de tilmeldte alt sammen høre nærmere om.

Kurset har en varighed på 16 timer
Kursuspris: 2000 kr. + 200 kr. for kompendium på 
dansk.

Forudsætninger for deltagelse: KA I-IV og Stress I. 
Tilmelding gerne snarest og allersenest 10. juni. 

Tilmelding og nærmere oplysninger:
Edel Hovgaard
kinesiologiskolen@vindinggaard.dk
edel18@gmail.com
Tlf. 2777 1316
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Ovenstående kan bestilles hos sekretariatet – mail: sekretariat@kinesiologi.dk 
eller  telefon 2928 9723. 
 
Til ovenstående priser skal lægges forsendelsesomkostninger i form af brev- eller pakkeporto. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

KINESIOLOGI – Livgivende samtaler gennem kroppen. 
 
Pris: kr. 25,- pr. stk. – for ikke medlemmer 
For medlemmer er prisen kr. 5,- pr. stk. 
Ved køb af en kasse med 120 stk. er prisen kr. 530,- 

Den blå folder om kinesiologi: 
 
Pris: kr. 2,50  pr. stk. 
ved køb af 100 stk. er prisen kr. 2- pr. stk. 

PINS 
 
Pins med vort logo kan købes for kr. 50,- pr. stk. 

Hjernegymnastik 1 & 2 

Pris: kr. 30,- pr. hæfte eller plakat                       

1 sæt bøger eller plakater kr. 50,- 
Pris for ikke medlemmer: kr. 50,- pr. bog eller plakat. 

Forsendelse betales efter vægt/volumen samt 
ekspeditionsgebyr kr. 25,- pr. bestilling. 

Hæfter/plakater bestilles hos Birgit Nielsen -        telefon 
62 62 30 62  -  e-mail: birgit@kinese.dk 

 
NYT HJERNEGYMNASTIK-MATERIALE. 
 
Lotte Sieg har været i gang med at bearbejde  hjernegymnastik-bøgerne,  
så hver øvelse nu findes på et A3 ark, som vil kunne printes ud i A3 eller A4 format. 
Flotte og meget brugervenlige materialer. START-plakaten kan ses på vores hjemmeside. 
   
Resten af materialet kan købes via et link til download via Dropbox. 

Som behandler har du mulighed for at købe en personlig licens til 500 kr. 
Du vil få tilsendt et link til download via Dropbox. 
Licencen er personlig, og dit navn vil stå nederst på hver side. 
Det er din personlige licens, som du kan bruge i din klinik eller i din undervisning.  
Du kan printe de sider ud, du har behov for og give dem til dine klienter eller kursister. 
 
Institutioner har mulighed for at købe en institutionslicens til 1.200 kr. Institutionen vil få tilsendt et link til download via Dropbox. 
Institutionens navn vil stå nederst på materialet. 
Med denne licens har institutionens brugere (pædagoger, lærere m.m.) ubegrænset mulighed for at kopiere øvelserne til børn, 
elever og forældre, eller materialet kan lægges på institutionens intranet. 
 
Bestilles hos Birgit Nielsen - birgit@kinese.dk  - tlf. 62 62 30 62. 
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Bestilles hos Birgit Nielsen - birgit@kinese.dk  - tlf. 62 62 30 62. 

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
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Lidt information om medlemstallet pr. 30/4 2018:

Fordelt efter medlemsgrupper ser tallene således ud:

Gruppe 1         22 medlemmer
Gruppe 2       143 medlemmer
Gruppe 3         41 medlemmer
Gruppe 4         54 medlemmer
Gruppe 5         31 medlemmer

Fordelt geografisk er medlemstallet fordelt således:

Sjælland                   120 medlemmer
Fyn                             43 medlemmer
Nordjylland                 28 medlemmer
Midt- og Sydjylland     98 medlemmer
Udland                          2 medlemmer

RAB-registrerede       82 medlemmer
Genvej til sundhed      35 medlemmer

  
Velkommen til: 

Navn       

Annette Hansen
Vivi Pedersen
Allberte S. Dalgaard
Lotte Pilgaard
Stine Schantz
Dorte Knudsen
Lone Bertelsen
Gitte Skjoldann

                                        

By

Vanløse
Asperup
Malling
Silkeborg
Odder
Århus N
Holstebro
Fredensborg

Gruppe

ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2

Oversigt over medlemstal

Besøgstallet på vores hjemmeside ligget rimeligt 
konstant, dog med en stigning i januar måned.

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

Hvor har det været dejligt at sende 
indmeldelsesbreve til så mange ny medlem-
mer - lad endelig tilgangen fortsætte.
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NYT FRA 
  

Formand Ulla Thor-Jensen

Kommende aktiviteter i Sjællandsafdelingen:

Sund Livsstilsmesse Øsknehallen 
28. - 29. - 30. september 2018

Sidst vi havde en af vore gode kollegaaftner, 
brainstormede vi omkring hvilke ord der bliver søgt 
på, når man er syg. 

Mange af vore hjemmesider viser hvad vi kan og 
hvad vi tilbyder. Men ved at sætte ord ind, der 
søges på, kan vore klienter finde os bedre, og 
identificere deres sygdom/ dårligdom/ ubalancer 
med en kinesiolog. 

Det blev en sjov runde (vi var 11), og her er nogle 
af de mest gængse ord, vi kom frem til, og som bør 
være tydelige på vores hjemmesider. 

Prøv selv af google, hvad der står på DIN hjemme-
side, og se hvad der kommer frem. 

Angst anfald, Barnløshed og fertilitet, Blærebetæn-
delse, Eksem, Forstoppelse, Hjernerystelse, Hold i 
nakken, Hælesporer, Kronisk Træthed, Mavesyre, 
Muskelsmerter, Overgangsalder og hedeture, 
Reflux, Rygsmerter og iskias, Selvværd, Sorg, 
Sportsskader, Spændingshovedpine, Svamp, 
Søvnproblemer, Tandpine – skære tænder – bide-
skinne, Tarmproblemer, vitaminer og mineraler, 
Vrede.

Se også på helhed.nu

NYT FRA 

Formand Lene Jespersen

Den 25.4. tog vi tråden op med klinikbesøg og 
hygge.

Denne gang lagde Hertha Borup hus til. Hun viste 
sin klinik frem og lavede en afbalancering på Ida.

Imens havde hendes mand lavet aftensmad og den 
hyggelig snak fortsatte ved bordet.

Jette skriver om aftenen: "Tak for en dejlig aften 
på Fyn, hvor Ida lagde krop til Herthas dygtige 
hænder. Bagefter kunne vi bare sætte os til 
bords, for Herthas mand stod med varm mad 
og polsk vodka "
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NYT FRA 
   

Formand Anni Hasselgren

Kære Alle Nordjyske Kinesiologer.

Som I ved så opfordrer jeg altid til at deltage i 
årsmødet og landsgeneralforsamlingen.
Det er der, vi som medlemmer har mulighed for at 
vor stemme kan være med til at præge foreningens 
arbejde.

Det er der tingene sker, og stedet hvor demokratiet 
udfoldes.

Således også i år.

Jeg blev foreslået til Etisk Råd, og det sagde jeg ja 
til. Det uden at tænke på konsekvenserne heraf. 
Det skete lidt hurtigt, og ud fra hvad der står i 
vedtægterne, medfører det at jeg desværre er nødt 
til at træde ud af lokalforeningens bestyrelse. 
Samtidig er jeg glad for at træde ind i Etisk Råd og 
glæder mig til det arbejde som er der.

Så hermed tak for tilliden, ved vor lokalgeneralfor-
samling, hvor I sagde ja til at jeg fortsatte som 
formand. Det blev så en kort tid, og nu er jeg 
almindeligt medlem i lokalforeningen.

Lokalforeningen vil så indtil næste generalforsam-
ling bestå af Anni og Bodil.

Ved lokalgeneralforsamlingen i 2019 (jan) er Anni 
og Bodil på valg, og det medfører at der så som 
minimum skal vælges 1 person mere. Så mon ikke 
stemmetællerne kommer i sving i 2019.

Som kontaktperson indtil næste år varetager Anni 
denne funktion.

Anni Hasselgren

Stammen 16 E

9260 Gistrup.

anni.hasselgren@gmail.com   mobil 2068 8194 

Så allerede nu, overvej om det kunne være noget 
for dig at træde ind i bestyrelsen for vor lokalfor-
ening. Det er spændende, og vældig interessant 
arbejde, og jeg kan roligt sige at det er dejligt at 
arbejde sammen med Anni og Bodil. Det kan jo 
være de begge vil modtage genvalg.

Det er vigtigt at vi har en lokalforening. Det har vi 
set og mærket når vi mødes, og har mulighed for at 
udveksle på mange plan. Ja jeg ved godt at det 
måske ikke er så mange arrangementer vi har 
afholdt. Der må dog siges, de har alle været 
givende, og vi har altid været glade for fremmødet. 
Så lad det fortsætte. Lad os møde op når der sker 
noget.

Lokalforeningen her i NORD er ganske sejlivet….

I referatet fra ordinær Generalforsamling 27 jan. 
2003 v. Lene Rasmussen, ja da begyndte for-
mandsberetningen med denne sætning ”Trods lav 
opbakning i lokalforeningen er det lykkedes at 
fortsætte den lokale forening”.------OG vi er her 
endnu..

SÅ VED FÆLLES HJÆLP OG ENERGI- lad det fort-
sætte.
Hermed de bedste ønsker om en god og varm 
sommer, på en regnfuld dag først i maj.

Nå ja, regn og væde må der til for at tingene kan 
gro og vokse. Og i weekenden kommer der vist 
varme, så springer alting ud.

Kærlig hilsen

Helle Lyngholm.
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NYT FRA 
  

Midt- og Sydjylland                

Så har vi planlagt vores aktiveteter for det kommende år. Sæt X i kalenderen.       

Alle landets afdelinger er velkomne til vores arrangementer. 

 

Vil du tale med træer? Vil du med på workshop i naturen? 

Torsdag den 28. juni 2018 kl.17.30 - ca.21 i Dyrehaven i Haderslev, Nørskovgårdsvej 24, 6100 Haderslev. 

Clairvoyant Anne Passer vil fortælle os om, hvordan hun taler med træer og give os små opgaver. 

Vi skal: 

- Spise aftensmad ude eller inde  
- Tale med træer  
- På en ca. 3,5 km gåtur i Dyrehaven 
- Have Kage og kaffe/te 

Medbring drikkevarer til maden samt kaffe/te.  

Pris pr. deltager er 150,- inkl. mad. Beløbet indbetales på konto nr.1681-3224688139 med navn i 
referencefeltet samtidig med tilmelding på mail til kinesiologkeld@gmail.com.                                     
Tilmelding senest fredag den 22.6. 
 

Tændernes sprog  

Tirsdag den 18. september 2018. Nærmere oplysninger senere.  

 

Telepati og dyrekinesiologi (og generalforsamling)  

Lørdag den 12. januar 2019 i Bygningen i Vejle. 

Kinesiolog Lone Gellert vil fortælle om, hvordan hun behandler dyr med telepati 
og kinesiologi. OL medalje vinder i paradressur, Stinna Tange, er født uden ben. 
Stinna vil fortælle om hvordan kinesiologi har været medvirkende til at nå nogle 
af de store mål i hendes liv.   

 

 

Kinesiologiens dag i midt/syd 

Torsdag den 28. marts 2019.  Det er denne dag muligt at holde åbent hus, foredrag, prøvebehandlinger 
eller andet. Kun fantasien sætter grænsen. 

Glade sommer hilsner fra Karin, Keld, Vera og Lone  
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Kinesiologiens dag i Haderslev 
 

Onsdag den 21. marts valgte jeg at holde et åbent hus arrangement, hvor 14 personer mødte op. 
Jeg havde annonceret med det i den lokale Ugeavis og på Facebook. Indledningsvis fortalte jeg, 
hvorfor jeg oprindelig var gået i gang med uddannelsen og hvilken KÆMPE betydning kinesiologi 
har haft for mig. Jeg fortalte ud fra en power point om kinesiologiens historie, uddannelsen, om 
auraen, chakraer, meridianer og om muskeltesten. Fortalte om lidt af alt det, som vi har i 
værktøjskassen samt gav eksempler på ting, som jeg har arbejdet med både som lærer på 
specialskoler og i min klinik og om hvilken betydning, som det har haft for både mennesker og dyr.  
I pausen serverede jeg kaffe, urte te og hjemmebagte boller. Efterfølgende behandlede jeg et par 
af de friske deltagere. Det lykkes mægtig godt, og der var vild begejstring blandt publikum. En 
meget vellykket aften. 

Mvh 

Lone Gellert       
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UDDANNELSE
 

KINESIOLOGI - AKADEMIET ®    
 

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

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

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

afsluttes med speciale, skriftlig og mundtlig eksamen.  
 

Kurser i 2018  Jylland  Fyn  Sjælland 
 

Kropsafbalancering (KA)1-4 og 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 1-6 

RESET 
Kærlighed, Krystaller, Transformation 

Lyskursus 
Shamanistisk grundkursus 

Psykologisk-Spirituelle redskaber Deep PEAT, Fingertipmetoden 
Enhedsterapiuddannelse 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, 30 31 80 43, Jylland 
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AKTIVITETSKALENDER 
Edel Hovgaard, (e) 
Skøn Valborgs Vej 47, 7100 Vejle,  
Tlf. 2777 1316 
E-mail: edel18@gmail.com 
kinesiologiskolen@vindinggaard.dk 
 

KINESIOLOGISKOLEN 
I VEJLE 

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

KURSUSPLAN  2018 

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) 1-2 sep 2018 

2-3 feb 2019 
Stressfrigørelse/Stress 1 (e) 17-19 aug 2018 

 
Basis 2/ KA 2 (e) 
 

29-30 sep 2018 
9-10 marts 2019 

Personlighedsmønstre/Stress 2 (j) 17-18 nov 2018 

Basis 3/ KA 3 (e) 
 

3-4 nov 2018 
6-7 april 2019 

Homøopati 1 (j)  2019 
 

Homøopati 2 (j)  2019 
 

Basis 4/ KA 4 (e) 5-6 maj 2018 
24-25 nov 2018 
4-5 maj 2019 

Biokinesiologi 1 (j) 8-9 sep 2018 

Biokinesiologi 2 (j) 26-28 okt 2018 

Avanceret kinesiologi (e) 5-7 okt 2018 
 

Psykologiske redskaber 1 (j) Meddeles senere 

  Psykologiske redskaber 2 (j) Meddeles senere 
Indlæringskinesiologi 1 (e) 25-27 maj 2018 Psykologiske redskaber 3 (j) Meddeles senere 
Indlæringskinesiologi 2 (e)  15-17 juni 2018 Test af kosttilskud (e) baseret på Wayne 

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

Forår 2019 

 
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) 1.-2.dec 18 Kursus i vægtkontrol baseret på Wayne Toppings materiale. Kursuspris 1800 inkl. materiale 
Indlærings- 
kinesiologi 3 (e) 

9-11 nov 18 
 

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

Fastløste følelser (e) 
 

8 sep 2018 
 

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 

Energy management 1.-2. juli 18 Nyt kursus med Wayne Topping i 1.-2.juli. Pris 2200 kr. inklusiv manual på dansk. 

Smerte kontrol (e)   
 

Meddeles 
senere 

Aftenkursus udviklet af Wayne Topping. Hvordan man bruger akupressur til at fjerne 
smerter. 

Overkomme modgang 
(e)  

Forår 19 Edel underviser i Wayne Topping opdaterede version af dette kursus 

TFT  1 (j)  
I Hobro 
TFT 2 (j) 
 

6-8 oktober 
2017 
Dato aftales 
senere 

Pris 1800 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 
 

28. sep 18 
 
 

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. 

Esoterisk Kinesiologi (j) 
  
9 weekendkurser   
 

Eso I 10-11 
mar 2018 
Eso II 16-17 
juni 2018 
Eso III 29-30 
Sep 2018 

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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Karins Helse Klinik    
– din vej til sundhed, selvindsigt, udvikling og forståelse 

 
Kurser - sommer/efterår 2018: 
Juni: 
4/6 og 5/6  Praktisk Kinesiologi - Vejle eller Hedensted afhængig af antal deltagere 
Mandag + tirsdag Succes i Klinikken 
  
19/6 – eftermiddag/aften Kodning af ampuller Kildeparken 12, 8722 Hedensted 
 
August: 
18/8 og 19/8  Matrix – modul 1 Vejle eller Hedensted afhængig af antal deltagere 
Lørdag + søndag    
 
23/8 og 24/8  Matrix – modul 3 Flintevænget 25, Osted, 4320 Lejre, Sjælland 
Torsdag + fredag    
 
September: 
8/9 og 9/9  Matrix – modul 1 Sjælland – sted oplyses senere 
Lørdag + søndag    
 
22/9 og 23/9  Matrix – modul 5 Vejle eller Hedensted afhængig af antal deltagere 
Lørdag + søndag    
 
29/9 og 30/9   Matrix – modul 2 Vejle eller Hedensted afhængig af antal deltagere 
Lørdag + søndag    
 
Oktober: 
6/10 og 7/10  Diagnosticering - Vejle eller Hedensted afhængig af antal deltagere 
Lørdag + søndag TFT for kinesiologer Præcist og direkte – slip følelser eller tilstande  
 
27/10 og 28/10 Matrix – modul 3 Vejle eller Hedensted afhængig af antal deltagere 
Lørdag + søndag    
 
November: 
24/11 og 25/11 Matrix – modul 4 Vejle eller Hedensted afhængig af antal deltagere 
Lørdag + søndag    
 
Yderligere oplysninger om kurserne finder du på www.karinshelseklinik.dk under kurser. 
 
Tilmelding: 
Mail til karin@karinshelseklinik.dk eller sms til 4046 1356 med navn, adresse og ønsket kursus. 
 
Betaling:   
Når vi nærmer os kursusstart, dog senest 2 uger før kurset starter.  
Du vil fra mig få nærmere oplysninger med kontonummer, praktiske oplysninger, deltagerliste m.v. 
Har du spørgsmål, så kontakt mig endelig. 
 

Karins Helse Klinik    
Karin Jensen, Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø. Tlf. 4046 1356, mail: karin@karinshelseklinik.dk 
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Kinesiologikurser for alle 
 

Touch for Health 1-4 – basiskurser i kinesiologi 
Det er her du skal starte hvis du vil lære kinesiologi 

Touch for Health 1  Efteråret 2018: 18.-19. august  

Touch for Health 2 Efteråret 2018: 22.-23. september 

Touch for Health 3 Efteråret 2018: 27.-28. oktober 

Touch for Health 4 Efteråret 2018: 24.-25. oktober 
   

Touch for Health 5  
Efter TFH 1-4 har du mulighed for at afslutte med en international prøve 

Dato: 26.-27. juli 2018 
 

Forudsætninger: TFH 1-4  og selvstudie med TFH studiebogen 
Har du deltaget i KA 1-4/Basiskinesiologi 1-4, skal du have en 
opdateringsdag før TFH 5. Kontakt venligst underviseren. 

 
Touch for Health Training – intensiv træning i TFH og 

instruktøruddannelse 
8 fantastiske dage mens du lærer at videregive TFH til andre 

Dato: 28. juli – 4. august 2018 
 

Forudsætninger: TFH 5 med bestået prøve 
 

Touch for Health Metaforer 
Spændende kursus, hvor vi bruger metaforer som afbalanceringsmetode 

Dato: 16.-17. juni 2018 
 

Forudsætninger: TFH 1 og TFH 2 
 

Kurserne i TFH kinesiologi arrangeres i samarbejde med International Kinesiology College IKC. 
 

NYT KURSUS!     Introduktion til Bachs Blomsterremedier – Trin 1 
Dato: 9.-10. juni 2018 

 
Forudsætninger: Åben for alle. Obs: der er kun plads til 8 deltagere 

 
Underviser: Vibeke Frølich, kinesiolog og certificeret Bach-lærer 

 

 

Tilmelding og mere information 
info@annehiitola.dk 
www.annehiitola.dk 
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Ny kursusrække starter i 2018/19 
 
KINERGETICS 1: 8.-9. september i Aalborg og 29.-30.september i Ringe  
 
KINERGETICS  2: 24.-25.november i Aalborg og 1.-2.december i Ringe 
 
KINERGETICS 3: 19.-20.januar i Aalborg og 26.-27.januar i Ringe 
 
KINERGETICS  4: 2.-3.marts i Aalborg og   23.-24.marts Ringe 
 
KINERGETICS 5: 6.-7.april i Aalborg og 27.-28. april i Ringe 
 
KINERGETICS  6: 4.-5.maj i Aalborg og 25.-26.maj i Ringe  
 
Master Class: juni 2019 i Ringe. Philip Rafferty underviser. 
 
Det er muligt at tage kurserne dels i Ringe, dels i Aalborg. 
 
Jeg tilbyder gerne hold andre steder, men det kan kun blive i hverdagene. Kontakt mig, hvis du er 
interesseret. Det kræver 6 deltagere, som tilmelder sig hele kursusrækken, for at starte et hold op.  
 
KINERGETICS-kurserne er relevante for dem, der er i starten af deres forløb, så længe man minimum 
har KA 1, og også for de meget erfarne kinesiologer, fordi vi med Philips tilgang får nogle geniale 
genveje til at anvende teknikkerne samtidig med, at hans metoder giver meget store resultater.  Over 
100 kursister har allerede fået del i denne viden, så det taler næsten for sig selv. Det er virkelig et 
must-have-kursus, som let kan integreres i det, du allerede kan. 
 
RESET kræver ingen forhåndsviden, så her kan alle deltage. Vi tager også gerne ud og laver RESET 
kurser hos dig. Max. seks deltagere. 3000 kr. for en aften. Nye datoer slås op på hjemmesiden.   
 
BNT – Balancing Nutrition and Toxicity kræver ingen forhåndsviden, så her kan alle deltage.  
 
BNT: 22.juni 2018 i Ringe med Philip Rafferty. 
 
Find flere oplysninger – pris, sted m.m. på www.kinergetics-reset.dk   
 
Tilmelding: Kinesiologi-Akademiet, Birgit Nielsen. Tlf. 2343 3662 / 6262 3062  birgit@kinese.dk 
 

 
JEG GLÆDER MIG TIL AT SE DIG 
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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(ved opstart af uddannelse. 
              gratis kontingent i 2 år) - derefter             kr.    700,-
Grp. 3 Kinesiolog (med ret til RAB)              kr. 2.300,-
Grp. 4 DK-Kinesiolog (evt. RAB godkendt)   kr. 2.300,-
Grp. 5 Instruktør (evt. RAB godkendt)           kr. 2.700,- 
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 2018

Kontaktpersoner
Meritudvalg:
Vibeke Rønne Sørensen, Birgit Nielsen, 
Kisser Bjerregaard, Edel Hovgaard, Helle Skinne-
rup, Karin Jensen og Lone Gellert.

Elevrepræsentanter i instruktørkredsen:
Lisbeth Ingeman Sørensen
Dorthe Starberg Poulsen

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

næstformand:
Lisbeth I. Sørensen, tlf. 2947 5619 
E-mail: lisbethingemann@gmail.com

Helle Lyngholm, tlf. 2175 7417
E-mail: helle.lyngholm@mail.dk

Susanne Rud, tlf. 4615 2209
E-mail: mail@susannerud.dk
Omaya Axø, tlf. 2624 4492
E-mail: omaya@live.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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Forretningsudvalg & Lokalafdelingsformænd

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
Zidsel Rosing  
Bygaden 35, Torrild
8300  Odder
Tlf. 5155 9199
Mail: zidsel.kinesiolg@gmail.com

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

2. suppleant
Susan Lunddahl
Ordrupvej 40, st.th
2920  Charlottenlund
Tlf. 6060 7777
Mail: susan@velfungerende.dk

Lokalafdeling Nordjylland
Anni Hasselgren
Stammen 16 E
9260  Gistrup
Tlf.  2068 8194 
Mail: anni.hasselgren@gmail.com

Lokalafdeling Midt- og Sydjylland
Karin Jensen
Myntevej 22
8722  Hedensted
Tlf. 4046 1356
Mail: karin@karinshelseklinik.dk

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

Lokalafdeling Sjælland
Ulla Thor-Jensen
Strandvejen 308 B
2930  Klampenborg
Mail: utj@skovshovedsundheds 
        center.dk



AFSENDER:
Danske Kinesiologer
Sekretariatet
Myntevej 22
8722  Hedensted

Returneres ved varig adresseændring

  Sommer smuk
      med Solaray

 Grapenol Skintoner med Vitamin C bidrager til normal dannelse af kollagen, der har betydning for normalt fungerende hud og blodkar samt 
bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress. Multidophilus: Mælkesyrebakterier forekommer naturligt som en del af vores tarmfl ora. 
www.naturenergi.dk  Solaray købes i din lokale Matas og Helsekostbutik samt apoteker.        

Spektro 
Multi-Vita-Min

med bla. B12 til dit 
Immunsystem
Vit C til Energi-

stofskiftet


