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Så kom sommeren - OG SIKKE EN AF SLAGSEN!

Men selv i sommervarmen er der mange kursister 
på skolerne og hos instruktørerne, som udbyder 
enkeltkurser.

I starten af juli måned fik vi 7 nye medlemmer og vi 
er klar til at tage i mod flere. Den nye ordning med 
gratis medlemskab i indtil 2 år, mens man uddanner 
sig, er blevet rigtig godt modtaget.

Der er allerede flere medlemmer som er kommet 
med under den nye ordning, som har bestået 
eksamen som Kinesiolog med ret til RAB - det 
er rigtig godt gået.

Der tegner sig et meget varieret udbud af kurser 
de kommende 6 måneder og for mig at se, er der 
noget for enhver "smag".

Redaktøren

Deadline for stof til december nummeret af 
Muskeltrykket er den 5. november 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)

Næstformand
Jette Larsen
Kinesiolog RAB

Da jeg skrev nyt fra FU for et år siden skrev jeg om 
en regnfuld og kold periode, som ikke engang kunne 
benævnes sommer, men jeg skal da love for, at 
sommeren til gengæld kom i år. Det er så fantastisk 
med et skiftende vejr, for så har vi da altid noget at 
bryde isen med overfor nye klienter, alle kan jo tale 
om vejret og alle har en mening om det – og når bare 
det er vejret, forliger vi os også med, at vi har 
forskellige meninger.

Vi har haft en sommer, som nærmest kun kan 
beskrives som uendelige varme dage, hvor selv klien-
ter har ligget stille og svedt på briksen. Men hvorfor 
falder der så ingen regn i år. På www.astrologi.dk 
fandt jeg dette, som jeg tillader mig at citere:

”Kontra de mange planeter i vandtegn i 2017, 
tegner 2018 sig ganske anderledes med Saturn 
gennem Skyttens billede hele året, og med 
Neptun gennem luft. 
I 2018 står Jupiter i luft i hele 10 måneder, men 
går derefter i vand. Uranus i varme (varmt 
stjernebillede, red.) fra 10. maj til 14. november – 
og i vand før og efter. Der er ingen planeter i jord 
(kulde) fra 16. februar til 19. april. Tre planeter er i 
varme fra 31. marts til 19. april og igen i det 
meste af maj. Og hele fire stk. fra 30. juni til 15. 
juli Merkur i varme fra 13. maj. Intet i vand fra 15. 
juli til 6. august og igen fra 30. august til 28. 
oktober. Kun Venus i kulde fra 10. november til 
16. december. Derfor ingen kulde og ingen hvid 
jul i år. 
Dog tilføjes det, at vejret ikke bestemmes af 
planeterne alene, men er et samspil mellem 
kosmos og det jordiske.”

Nu faldt jeg lige over astrologien, men når jeg ser på 
medlemmernes CV imponeres jeg over, hvor mange 
forskellige retninger vi bevæger os i, men stadig med 
kinesiologien i højsæde. Det er en kæmpe force for 
os, at vi ikke lader os begrænse, men er åbne overfor 
andre behandlingsformer og vinkler på problematikker.

Som medlem af Danske Kinesiologer har vi selvføl-
gelig nogle etiske regler at overholde, og som 
praktiserende kinesiolog gældende lovgivning. Men 
derudover er vi fritstillet til at tænke, tro og arbejde, 

som vi vil. Det får mig til at henvise til vores hjemme-
side. Her ligger et hav af informationer omkring 
gældende lovgivning som kinesiolog, alternativ/
komplementær behandler. Vi har set, at der nogle 
gange kommer spørgsmål på den lukkede facebook-
side – og fortsæt endelig med at stille spørgsmål. Du 
er nemlig selv ansvarlig for at overholde lovgivningen, 
men vi gør, hvad vi kan som brancheforening for at 
der ligger mange svar på vores hjemmeside. Se mere 
her: www.kinesiologi.dk/foreningen/medlemsinforma-
tion/

Husk du skal være logget ind for at se 
medlemsinformation!

På generalforsamlingen 2017 blev det besluttet, at 
kun kinesiologer, som er RAB-registreret og tilmeldt 
Datatilsynet kan komme på behandlerlisten på 
hjemmesiden. Da vi ikke længere skal være tilmeldt 
Datatilsynet, er foreningens krav selvfølgelig også 
sløjfet. Så fremover kræver det blot en RAB-registre-
ring for at komme på behandlerlisten www.kinesio-
logi.dk/behandlere

Midt i juli blev det offentliggjort, at der er afsat en 
pulje på 4 mio. kr. i finansloven for 2018 målrettet 
forskningsprojekter inden for alternativ behandling. 
Midlerne er målrettet forskning, der har fokus på 
brobygning mellem konventionelle og alternative/kom-
plementære behandlingsindsatser. 

Puljen kan ikke søges af enkeltpersoner, men af fx 
patientforeninger og brancheforeninger for alterna-
tive/komplementære behandlere, som indgår samar-
bejde med forskningsinstitutioner samt det etablerede 
sundhedsvæsen.

I foreningen vil vi rigtig gerne forskning, men det er 
benhårdt arbejde, som virkelig kræver erfaring og 
viden på et højt plan. I FU har vi måtte sande, at vi 
kinesiologer er rigtig dygtige til vores arbejde, og vi 
rykker vores klienter, men vi er ikke uddannet i 
projektstyring og ansøgninger, derfor har vi til 
medlemmer i gruppe 3, 4 og 5 rundsendt information 
om puljen med besked om, at vi som brancheforening 
gerne bakker op, men ikke magter opgaven alene. Så 
har vi uddannede kinesiologer, som ønsker vores 
støtte som brancheforening, så står vi klar.

Sidste år købte vi hjælp til at komme nærmere en 
ansøgning. I projektet i år er der indlagt rådgivning fra 
en forsker af potentielle ansøgere. Det vil vi benytte 
os af i FU, for at suge mere viden til os.

http://www.kinesiologi.dk/foreningen/medlemsinformation/
http://www.kinesiologi.dk/foreningen/medlemsinformation/
http://www.kinesiologi.dk/behandlere
http://www.kinesiologi.dk/behandlere
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FRA KINESIOLOG TIL KINESIOLOG

   

Det kan være lidt svært her i sommervarmen at huske tilbage på januar måned med korte, kolde og mørke dage. 
Men jeg sad en aften og læste, at den amerikanske årlige konference for Touch for Health Kinesiology Association 
skulle afholdes i Malibu i Californien. Jeg faldt over billeder af den smukke natur i bjergene med udsigt ud over 
bjerge og hav. At det skulle afholdes på et kloster, hvor Franciskaner munkene delvis lever af, at huse mindre 
konferencer og har plejet området med masser af retreat steder i skyggen af blomster og træer, gjorde kun 
drømmen om at afprøve den kinesiologiske faglighed i udlandet endnu større. 

  

 

Det var med lidt sommerfugle i maven, at jeg seks måneder senere ankom til Serra Retreat Center i 33 graders 
varme. Havde det alligevel været lidt for friskt at tro, at en nyuddannet kinesiolog, der bedst kunne huske de første 
14 muskler - ved deres danske kælenavn - kunne begå sig blandt de fremmeste kinesiologer i USA? Men det skal 
altså ikke hindre nogen, der har lyst til at deltage i arrangementer uden for landets grænser, for jeg blev 
efterfølgende flere gange bekræftet i, at vi danske kinesiologer har en solid velfunderet uddannelse bag os. Det kan 
være, at vi nye kinesiologer ikke kan så mange musklers navne og afbalanceringer udenad men det er i sidste ende et 
spørgsmål om træning. 

Den amerikanske åbenhed og venlighed gjorde det ubesværet at blende ind med de 50 andre deltagere. Samtlige 
fem dage var præget af en høj og glad energi. Alle snakkede med alle og virkede ægte interesseret i at høre til den 
anden og samtalerne ved måltiderne gled ubesværet med udveksling af erfaringer og drømme. Præcist klokken 8, 12 
og 18 ringede køkkenpersonalet med den store klokke, og så skulle vi indfinde os i spiseområdet. Når vi gæster 
havde taget for os i buffeten i en time, så kom munkene iklædt mørkebrune sækkelærred kutter med tykt reb om 
livet og satte sig ved deres stambord. Pauserne og de aftener, hvor der ikke var arrangement blev brugt til at give / 
modtage afbalanceringer og øve sig på ’healing protocols’ fra dagens præsentationer.  

Om morgenen mødtes flere af os før morgenmaden på pladsen med udsigt over bjerge og hav. Her stod vi i stilhed i 
den disede morgensol og lavede energi øvelser og mediterede. 

De tre dages konferenceprogram blev gennemført med fire daglige sessioner á 1 ½ times varighed. Her blev der 
præsenteret evidensbaseret nyudviklede metoder og teorier med omdrejningspunkt i Touch for Health. Det synes, 
som alle nye tiltag har været til godkendelse hos Matthew Thie, som på trods af sit smilende og venlige væsen synes 
at udøve benhård topstyring i forhold til, hvad der må relateres til Touch for Health.    

Matthew Thie havde et indlæg onsdag aften med titlen: Building a Supportive TFH/Kinesiology Community. Han 
fortalte om, hvilke tanker bestyrelsen havde gjort i forhold til at at styrke foreningen og udbrede Touch for Health. 
Det virker, som en del TFH praktikere tager TFH 1-4 kurserne flere gange og derefter også instruktørkurset.  
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De fleste konferencedeltagere var da også uddannet som instruktører. Mange ville gerne i gang med at undervise, 
men havde bl.a. svært ved at finde egnede lokaler da det, i hvert fald i Californien var meget dyrt at leje lokaler. 

Mathew Thie berettede, at bestyrelsen vil arbejde videre med mentorbegrebet. Mange undlader måske at melde sig 
som mentor, da det kan føles som en stor og mangeårig opgave. Men ved at udarbejde en kontrakt med mentee i 
forhold til, hvad begge håber at få ud af forløbet, kan det måske komme til at virke mere overskueligt. Emner i 
kontrakten kunne være ønsket om mere klarhed over teknikker og øvelser / selvtillid og mod i forhold til at 
effektuere sin aktionsplan / hjælp til at formulere planer og skemaer, hvor mange gange man skal mødes, hvor lang 
tid et møde skal vare, hvordan møderne skal foregå (fysisk, Skype, telefon) og over hvor lang en periode forløbet skal 
strække sig over. 

Der er ligeledes planer om at sætte kriterier op i forhold til at måtte varetage mentorrollen. Disse mentorer kan 
mødes i et erfa forum og deres tid, der bliver brugt til mentorarbejde kan eventuelt konverteres til 
undervisningstimer i forhold til en graduering af undervisere. 

- O    - 

I nedenstående liste ses en oversigt over de mange spændende indlæg. Herefter vil jeg fremhæve et par: 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Lehman Bonding: What the World Needs Now 

Hesu Whitten Kinesiology: Be more Effective in your Balancing Using a New Technique 

Hugo Tobar: The Psychology of the Chakra System 

Hannah & Ezra Costello: Specialized Kinesiology (SKY) What it is and Why We Need It 

Elizabeth Gould: Improving the Accuracy of Muscle Testing Using PanHarmonic Healing 

Larry Green: Balancing Excess Empathy 

Sheldon Deal: The Chemo Architecture of the Brain 

Alexis Costello: Nutrition for 5 Element Foodies 

Anne Keller-deWild: 5 Temperaments in the 5 Chinese Elements 

Denise Cambiotti & Heather Phillips: Dynamic Tissue Reset™ (DTR™) 

 

Alexis Costello havde et fremragende indlæg der diskuterede, hvordan energien fra kost 
og kosttilskud kan indarbejdes i 5-Element modellen. Hun har udarbejdet oversigter med 
hvilke fødevarer, vitaminer, mineraler og kosttilskud, der er egnet til hvert element i 5-
Element modellen. Disse modeller kan benyttes sammen med muskel test til at afgøre, 
hvad der vil styrke klienten. 

Se mere på www.gemskinesiology.com  
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Alexis’ to skønne børn på 16 år havde deres eget indlæg, hvor de fortalte om unges behov i forhold til at undervise 
og lære TFH. Hanna tog TFH 1-4 sammen med sin kusine, da hun var 10 år og Ezra tog det, da han var 12 år. De er i 
dag verdens yngste fuldt uddannede kinesiologer og instruktører! 

De underviser ungdomshold da de mener, at unge skal undervises i deres eget sprog og ikke sammen med gamle 
damer 😊😊. De har oprettet SKY – Specialized Kinesiology Youth, som er en platform for unge til at mødes omkring 
kinesiologien og udveksle erfaringer og hente viden fra en online videns base. Man skal være under 20 år for at være 
medlem i SKY men voksne kan oprette sig som ressourcepersoner. 

Se mere på www.skyouth.org  

 

Sheldon Deal er en af kinesiologiens få nulevende grand old men.  Det var 
en stor fornøjelse og ære, at høre hans 2 ½ times oplæg, hvor han 
fuldstændig skarpt bygger sin tese op. Han er dog også en mand med 
humør og det første kvarter gik med at fortælle vitser.  

Hans budskab var af eksistentiel karakter. Kroppen består af partikler, der 
ikke er materielle objekter. Partiklerne giver os en oplevelse af materie 
såsom vores sanser, men de er i virkeligheden fluktuationer (svingninger). 
Vores sande natur er tomt rum idet vi består af 99,99 % tomrum.  

”Husk, at 99 % af hvad vi er, er usynligt. Vær ikke så hurtig til at dømme din nabo. Husk, at du kun ser 1 % af ham – 
det kunne jo være, at du godt kan lide de andre 99 %”. 

”Kik ikke udad for at finde en guru, der skal fortælle dig om livets mening. Kik indad på dit eget lys, da du er det 
energivæsen, der ved bedst om din egen vej”.  

” Vi er ikke fysiske maskiner, der lærer at tænke men tanker, der har lært at bygge kroppen og sindet”. 

”Dette sted er ikke vores virkelige hjem. Vi er her midlertidigt for at gå i skole og lære. Vi tror, at vi har et let liv med 
hjælp fra de moderne hjælpemidler men sandheden er, at det at leve i den fysiske verden er som at campere i 
ødemarken sammenlignet med vores virkelige hjem -  der, hvor vi oprindeligt kommer fra. ”. 

 

Jeg deltog i en post konference workshop med Earl Cook, der gik i dybden 
med teori og afbalanceringerne i forhold til sit konference oplæg, her med 
fokus på test og afbalancering af fodens plantare og dorsale muskler.   

Vi sad i skyggen af et stort træ på et 10 cm tykt græstæppe og selv om 
fagligheden var høj, var der en easy going approach over undervisningen. 

Earl er it udvikler og vil meget gerne udbrede sit program med TFH.                
Se mere på www.etouchforhealth.com 

 

Det var en stor oplevelse at deltage i konferencen og jeg kan på det 
varmeste anbefale andre at kombinere ferien i udlandet med 
kinesiologi. 

 

De bedste hilsener                                                                                                        
Birgit Voss                                                                                                     
Kinesiolog RAB 
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FRA KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
af kursisterne mig til at have godt af et New Nordic 
præparat der hedder Skin Care (Deep Cleanse). 
Det var lidt sjovt, da Birgit to gange tidligere havde 
nævnt for mig, at jeg havde behov for zink. I dette 
kosttilskud jeg skulle tage, var der blandt andet 
rosmarin, granatæble, zink og sort peber.

Sort peber:
Sund for dine tænder.
En kinesisk undersøgelse peger på, at peber kan 
have en positiv effekt mod paradentose. Derudover 
reducerer peber risikoen for betændelse i tandkødet.

Granatæble: Specielt solbadere, ældre menne-
sker, personer, der er stressede på arbejdet, 
patienter med hjerte-/karproblemer og rygere har 
gavn af granatæblets helbredende kraft - men 
også alle andre, som gerne vil gøre noget godt for 
at styrke kroppen og immunforsvaret (tekst kopieret 
fra Helsenyt.com).

Sort peber og granatæble er sundt for andre ting 
også, men dette var lige det jeg fandt interessant i 
forhold til mig.

2 1/2 uge efter vi var stoppet på kursus og jeg var 
startet på kosttilskuddet Deep Cleanse, var jeg til 
kontrol hos tandlægen for at få renset tænderne. 
Jeg bad min tandlæge om at være ekstra opmærk-
som på mit tandkød, da jeg havde været hos 
kinesiolog (hun fik den korte version) som havde 
testes sig frem til at skulle tage et specifikt kosttil-
skud for at få bugt med mine ´mundproblemer”. 
Efter at hun var færdig med sit arbejde (og hun var 
ekstra grundig denne gang), sagde hun at mit 
tandkød var helt ok (eller ikke så tosset som hun 
udtrykte det). Mit tandkød havde det bedre end hun 
havde set i mange år. Hun glæder sig nu til at se 
mig igen til September for at se miraklet ☺ Yderli-
gere var hun ret interesseret i at høre mere om 
kinesiologi, jeg tror at hun var imponeret.

Jeg har testet mig selv og ifølge min krop, er jeg 
klar til at stoppe med at ryge om 11 uger. OMG 
hvor jeg bare glæder mig ☺
En kæmpe tak til Birgit for at lære os dette mirakel, 
til Karen der kunne teste så præcist, min (vores) 
kroppe for at være så intelligente og ikke mindst 
universet. Dette er for vildt.

Fortsat god sommer til jer alle.

KH Beinta (en kommende kinesiolog)

Jeg er blevet opfordret til at sende et kort skriv ind 
til Muskeltrykket på baggrund af en mail, jeg har 
sendt, til de fantastiske kvinder jeg mødte på TFH 
sommerkursus hos Birgit på Fyn. Og sikken et 
kursus det var. Jeg mødte ind den første dag, som 

skeptiker og dog 
åbensindet med et lille 
håb (havde trods alt 
valgt at bruge penge 
og en del af sommer-
ferien på dette). Jeg 
havde stort set intet 
kendskab til kinesiologi 
inden kurset. 

For at jeg kunne opnå tillid til Kinesiologi, krævede 
jeg at se mirakler. Hvis jeg ikke fik det, kunne jeg 
ikke blive overbevist om at kinesiologi nu kunne alt 
det, som der blev fortalt på kurset.

En uge senere måtte jeg overgive mig og samtidig 
besluttede jeg mig for at jeg MÅ være kinesiolog 
og det kan kun gå for stærkt. 

Jeg både så og følte (på egen krop) mirakler på 
dette kursus. For mig er Birgit en levende engel. 
Ifølge hende kan alle lære det samme, så det må 
jeg få lært, i en fart - det er fantastisk ☺

Men nu tilbage til 
mailen som jeg skrev 
2 ½ uge efter kurset da 
jeg havde været til 
kontrol hos min tand-
læge. Mailen var til de 
øvrige kursister + lærer 
på TFH kurset.

Jeg har i mange år været ryger, men ønsket at 
stoppe med at ryge i over 14 år. Hver gang jeg 
stopper får jeg svamp i munden og det gør nas, så 
jeg ryger for at holde svampen nede. Jeg har 
været hos læge, kontaktet ryge stop vejledere etc. 
for at få hjælp – uden held. Ifølge min tandlæge 
har jeg også paradentose og haft dette i over 8 år, 
jeg går derfor til regelmæssig kontrol/rens 4 gange 
om året.

På THF ønskede jeg at få hjælp til dette problem 
(men dette var ikke hovedformålet). 

Da vi skulle lære hvordan man tester, hvilket kosttil-
skud der ville være godt for en at tage, testede en 
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Nye instruktører

Sommertid er ikke altid blot ”agurketid”. Sommertid 
er ofte også en energifyldt tid, hvor frø, som er 
sået, er blevet til planter, blomster eller måske 
buske og træer med frugt, hvis de har haft tid nok 
og er blevet næret tilstrækkeligt.
Jeg er meget glad for at kunne sige, at der nu er 
kommet flere grene på instruktørtræet, og jeg er 
også meget glad for at have hjulpet til med den 
nødvendige næring, dvs. kurser.

Blueprint instruktører

I mange år har jeg været den eneste, som undervi-
ste i Andrew Veritys spændende BLUEPRINT- 
kurser, Blueprint 1 og 2 samt ”Healing Principles”. 
Det ville jo ikke fortsat være holdbart og udvik-
lende, hvis jeg var den eneste underviser, så jeg 
var meget glad, da Andrew bad mig om at afholde 
et instruktørkursus i BLUEPRINT 1.

Det er nu sket. Kurset fandt sted i juni 2018, og 
Dorthe og Carina arrangerede det på deres 
sædvanlige professionelle måde, denne gang i 
deres helt nye lokaler i Allerød på deres skole, 
som nu har ændret navn til ”Den Internationale 
Holistiske Skole” / ”House of Kinesiologists”.

Det er en gave at være underviser hos dem, og det 
var en gave at have tre engagerede og meget 
dygtige deltagere: Dorthe Starberg Poulsen, 
Carina Olsen og Lise McNamara. De kan nu 
smykke sig med titlen ”Instruktør i Blueprint 1”, og 
det betyder, at I kan bede dem om at komme og 
holde kurset hos jer, eller I kan selv komme på 
kurset på skolen, næste gang det bliver opslået.

En tidligere kursist, som var mangeårigt medlem af 
Danske Kinesiologer, opdelte sit liv i ”Tiden FØR 
Blueprint og tiden EFTER Blueprint”. Hun er ikke 
den eneste! Mange har den samme oplevelse.

Instruktører i Pædagogisk Kinesiologi 1 og 2

Dette kursus, udviklet af undertegnede, blev 
godkendt at Danske Kinesiologer i 2014, og siden 
er der hvert år blevet afholdt kurser på Dansk 
Pædagogisk Kinesiologiskole i denne modalitet. 
Undervisere har været Susan Lunddahl, Hanne 
Freil og Carina Olsen, fra starten i samarbejde 
med mig, Nyt kursusforløb er fastsat til efteråret 
2018.

Rygtet om dette kursus er nået til Norge, og i 
begyndelsen af juni var jeg i Trondheim, inviteret til 
at afholde et instruktørkursus for fire ”gamle 
kendinge”, De er alle instruktører i ONE BRAIN og 
har meget anden instruktørerfaring inden for 
kinesiologien.

De er blevet undervist efter et til formålet udviklet 
instruktørkursus, hvoraf den ene del er en generel 
uddannelse til instruktør og den anden del en 
specifik del, målrettet mod netop Pædagogisk 
Kinesiologi.

Kurset er blevet meget fint anmeldt af deltagerne, 
og anmeldelsen vil blive trykt i Den Norske Kine-
siologiforenings medlemsblad.

En ansøgning om godkendelse af Pædagogisk 
Kinesiologi 1 og 2 ligger nu hos den norske 
kinesiologiforening, og godkendelsen vil efter alt at 
dømme foreligge ultimo september.

Pædagogisk Kinesiologi i England
Lise McNamara, uddannet på Dansk Pædagogisk 
Kinesiologiskole; har fået Pædagogisk Kinesiologi 
godkendt i England som del af forudsætningerne 
for at kunne blive professionelt medlem af Kinesio-
logy Federation i England. 
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Til stor glæde for både hende og mig.

Pt. er jeg i gang med at oversætte kurset ”Pæda-
gogisk Kinesiologi for lærere, pædagoger – og 
andre, som elsker børn” til engelsk, så Lise kan 
anvende det på sine kurser i Eng-land. Senere 
kommer turen til hele det store materiale ”Pædago-
gisk Kinesiologi 1 og 2”. Et meget stort arbejde, 
som bare SKAL gøres, så vi kan nå endnu længere 
ud og vise, at vi her i Danmark også kan bringe 
VORES viden og kunnen ud internationalt. Næste 
gang bliver det måske Cypern.

Berit Madsø Halvorsen, Berit Sæthern Aasan, 
Marianne Henne og Per Opland, alle fra Norge, er 
nu indgået i et samarbejde med Caina og Dorthe, 
som nu i sandhed kan se deres skole som interna-
tional.

Det er med glæde og stolthed, jeg sender dette 
indlæg til Muskeltrykket, og jeg er fyldt med dyb 
taknemmelighed over stadig at blive ”brugt” både i 
Danmark og i Norge efter 38 år med kinesiologien.

Mange varme sommerhilsener

Annemarie Goldschmidt

HUSK at give sekretariatet besked hvis du:

• flytter

• får nyt telefonnummer

• får ny e-mail adresse

• får ny hjemmeside

• skal have rettet i beskrivelsen under "Find    

en Kinesiolog" på vores hjemmeside

Kun hvis dine oplysninger er ajourført i vort 

medlemskartotek kan du være sikker på af få 

den information foreningen udsender til 

medlemmerne.

Send en mail til: sekretariat@kinesiologi.dk

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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Christian Andersen, klassisk homøopat og 
vacuumterapeut, indehaver af Homeoteket på 
Fr.berg   www.homeotek.dk 

John Rosenkilde, energi-mediciner / psykolog,   
www.metaterapeuten.dk 

Karin Jensen, DK-Kinesiolog® RAB, har mange 
’værktøjer’ at arbejde med, bruger altid muskelte-
sten til at ’spørge kroppen’, hvad der skal arbejdes 
med først.   www.karinshelseklinik.dk 

”Overlevere”:  
Mennesker, der har valgt en anden vej end den 
gængse / hhv. suppleret den alm. medicinske vej, 
med komplementær / alternativ behandling, vil 
komme og fortælle om deres egen vej og valg. 

Se mere:    
www.mayday-info.dk/cancer-en-anden-vej 

Køb billet:        
www.mayday.nemtilmeld.dk

Hvad er MayDay:    
www.mayday-info.dk/vedtaegter 

                                                                                                      
På vegne af MayDay:

                                                                                                      
Solveig Rasmussen
                                                                                                      
DK-Kinesiolog® RAB
                                                                                                      
Kinesiologi.billum@gmail.com 

Fokus er på såkaldt alternative / komplementære 
behandlinger af kræft, som i flere andre lande er 
konventionel og accepteret behandling. Fokus er 
ligeledes på resultater, på forskning og på overle-
vere, der er gået en anden vej.
Konferencen sigter på, at udbrede oplysning om 
viden og forskning om naturlig tilgang til cancer 
samt sætte spot på en række behandlingsmetoder, 
der erfaringsmæssigt har vist sig effektive.

Talerne på konferencen er et udvalg af fagligt 
kompetente læger og behandlere samt mennesker 
med personlige erfaringer med at anvende andre 
veje ud af kræft:

Læger:

Claus Hancke, speciallæge i almen medicin. 
Orthomolykulær læge,  www.iom.dk 

Marianne Camille Tiffanie Kirkskov, speciallæge 
i almen medicin, healer, DK-Kinesiolog  mv. 
www.stjernebroen.dk 

Søren Flytlie, uddannet læge, har læst Lægevi-
denskab, og arbejder med årsagsbehandling og 
sundhedsfremme.  www.flytlie.com 

Edith Raffn, læge / tidl. speciallæge i sam-
fundsmedicin, frivillig i ”Kræftforeningen Tidslerne” 
og arbejder med medicinsk cannabis.    
www.medicanna.dk 

Carsten Vagn-Hansen, Radiodoktoren og sund-
hedskonsulenten – kendt af de fleste og elsket for 
sine livsråd om at leve livet, mens det er!  
www.radiodoktoren.dk 

Alternative / komplementære behandlere:

Christina Santini, uddannet i human ernæring og 
biologisk medicin, fra USA og Schweiz, samt 
certificeret termografi tekniker.  
www.christinasantini.com/dansk  

MayDay inviterer til heldagskonferencen:

 ”Cancer – en anden vej ?”
Lørdag, den 3. nov. 2018, kl. 9:30 – 18:00

Københavns Kulturcenter, Drejervej 15 – 17, 2400 København NV

http://www.homeotek.dk  
http://www.metaterapeuten.dk 
http://www.karinshelseklinik.dk
http://www.mayday-info.dk/cancer-en-anden-vej 
http://www.mayday.nemtilmeld.dk
http://www.mayday-info.dk/vedtaegter 
http://www.iom.dk
http://www.stjernebroen.dk 
http://www.flytlie.com 
http://www.medicanna.dk 
http://www.radiodoktoren.dk 
http://www.christinasantini.com/dansk  
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 TILLYKKE MED EKSAMEN
Tillykke til Anne Kramme, Frederikshavn som har 
bestået eksamen som Kinesiolog med ret til 
RAB

Stort tillykke til Vibeke Schmidt Nielsen, Herning, 
som har bestået eksamen som Kinesiolog med 
ret til RAB på Kinesiologi-Akademiet. 

Danske Kinesiologer ønsker jer tillykke med eksamen 

og håber at se jer i behandlergruppen.
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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.

Seneste nyt fra messeudvalget i 
sjællandafdelingen.

Sensommertid er messetid, og messeudvalget 
(Mette P, Omaya og Rikke) er så småt ved at tune 
ind på den årlige Sund Livsstil messe i Øksnehallen 
den 28. - 30. september. 

Vi laver en copy/paste fra sidste år - med 3 brikse 
til korte behandlinger a 30 min. Og Omaya 
gentager succesen fra sidste år med sit foredrag 
”Forstå dit stressmønster”. Det foregår lørdag 
eftermiddag den 29. kl 17. 

Du har stadigvæk mulighed for at være med, hvis 
du ikke allerede har tilmeldt dig. Der er brug for 
engagerede kinesiologer alle 3 dage til behandlin-
ger og samtaler med de besøgende på standen.

Du kan tilmelde dig til undertegnede på 
rbbendixen@mail.dk med info om hvornår du kan 
deltage – og om du helst vil lave bahandlinger 
eller ”stå ved disken”. 

Alle dage er åbent fra 10 til 18. Også ikkesjæl-
lændere er velkomne, hvis du har lyst at prøve 
at være med på en stor og velbesøgt messe. 
Med god energi og 
kollegialt fællesskab ☺ 
Der er allerede nu 
mulighed for at bestille 
rabatbilletter til 25 kr på 
www.billetto.dk. Rabat-
koden er DK. Klik her

Vi vil benytte os af 
facebook til at annonce 
og promovere kinesiolo-
gien. Så DEL alt det du 
kan, når du støder på 
noget fra os.

På vegne af messeud-
valget

Rikke Bendixen

mailto:rbbendixen@mail.dk
https://billetto.dk/e/sund-livsstil-messe-oksnehallen-kobenhavn-28-30-september-2018-billetter-221817
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Håret har da behov for kærlig pleje med let hånd 
understøttet af gode næringsstoffer indefra. 
Det yderste lag af håret kaldes kuticula. Det består 
af flade plader, der ligger lagvist i 6-10 lag. Det er 
dette lag, der afslører hårets sundhedstilstand. 
Ved sundt hår ligger pladerne fladt mod hinanden 
og giver en glat overflade, der reflekterer lyset 
optimalt. Ved usundt og tørt hår stritter pladerne i 
forhold til hinanden og giver håret et stridt og mat 
udseende. 

60 kapsler 
vejl. pris: 199,95 kr. 

Dosering:
1 kapsel dagligt. 
Kapslerne er vegetabilske.

Produktet kan købes i Helsam og i Helsekostbutik-
ker. 

Hair Nutrients kan med stor fordel kombineres 
med Mega B-Stress og olierne i All Omega 3·6·9 
fra Solaray. 

God hårpleje starter indefra!

Der skal de rette næringsstoffer til for at vedlige-
holde et normalt hår. Hair Nutrients fra Solaray 
indeholder aminosyrer, B-vitaminer, mineraler, 
samt urter, der i synergi støtter op om et sundt og 
smukt hår. 

Aminosyrer (L-cystein, L-methionin,) Cystein og 
methionin bidrager til normal hårvækst og glans-
fyldt hår Disse proteiner er essentielle bygge-
stene 
i proteinet keratin, som er hovedbestanddelen i 
bl.a. hår og negle.

B-vitaminer (B1, B2, B3, B5, B6, Biotin og methyl-
folat) Biotin bidrager til at vedligeholde et normalt 
hår.

Mineraler (jern, zink, mangan, kobber og selen) 
Selen og zink bidrager til at vedligeholde et 
normalt hår Kobber bidrager til en normal pigmen-
tering af håret.

Urter (padderokke, brændenælde, alfalfa, persille, 
brøndkarse og inositol og cholin) Padderokke 
bidrager til hårets styrke og vækst Alfalfa 
(lucerne) bidrager også til sundt og stærkt hår. 
Alle urter bidrager med mikronæringsstoffer. 

Mange kvinder oplever på et tidspunkt hårtab. 
Det kan der være forskellige årsager til bl.a. 
mangeltilstande (f.eks. selen), samt kroniske 
infektioner og hormonelle ændringer. Håret kan 
også være beskadiget af for hyppig vask, for varm 
føntørring og hyppige blegninger/farvninger. 
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S tafet ten
”Du kommer nok ikke til at gå igen”. Disse ord fra 
sygehuset blev min vej til kinesiologien. Det var 
tilbage i 2001, hvor jeg fødte vores tredje barn. En 
ukompliceret fødsel, men dagen efter kunne jeg 
ikke bevæge mig en millimeter fra brystet og ned, 
og jeg havde meget mere ondt end under fødslen. 
Jeg blev undersøgt på alle måder, men 14 dage 
efter fødslen var det stadig en gåde, hvad der var 
sket. Min mor har altid været interesseret i og 
benyttet alternativ behandling. Hun foreslog, at jeg 
ringede til den lokale kinesiolog. Sygehuset gav 
tilladelse, og Birthe Nielsen (nu Drangsfeldt) kom 
og spurgte min arm om en masse som jeg intet 
forstod af. Til slut spurgte jeg hende, om hun 
kunne spørge mit system, om jeg nogensinde kom 
til at gå igen. Svaret var 7 dage, og jeg var optimi-
stisk og glad. Der var fremskridt for hver dag. Den 
7. dag kunne jeg gå 30 meter, og i dagene efter fik 
jeg lært at gå på trapper. Jeg kom hjem og blev 
almindelig fungerende. 

Jeg besluttede, at jeg måtte være kinesiolog, hvis 
jeg på samme måde ville kunne hjælpe andre 
mennesker. I 2008 tog jeg KA hos Edel, det var 
helt fantastisk. I 2009 tog jeg kurserne i indlæ-
ringskinesiologi. Derefter begyndte jeg at teste 
eleverne på specialskolen, hvor jeg arbejdede, 
samt dagligt at lave hjernegymnastisk med dem. 
Der var så store fremskridt med eleverne. De 
begyndte at læse, de slappede mere af, og en elev 
behøvede ikke længere sine ellers meget stærke 
briller. Læsetest, diagnoser og ringe fremtidsplaner 
for eleverne blev erstattet af håb, glæde og skole-
skift til almindelige folkeskoler. Elever som ingen 
troede ville kunne gå til en afgangsprøve, de fik 
topkarakterer, kom på handelsskole og gymnasium 
og fik et helt almindeligt liv. 

I 2009 tog jeg også kursus i telepati og dyrekinesi-
ologi hos Tove Nielsen. Det var spændende men 
også svært. I nogle år øvede jeg mig på at tale 
med dyrene og behandlede egne og venners dyr. 
Det lykkedes enorm godt, og det rygtedes til 
Danmarks førende i avl og ridning af sportsheste. 
En meget dygtig avl- og ride hest var syg og alt var 
prøvet, alt var muligt økonomisk, men intet hjalp.

Hingsten ville kun spise afslået græs, den var tynd, 
og den magtede ikke at komme ud af sin boks. Det 
var en rigelig stor udfordring at komme ud til min 
første betalende kunde med en udfordring, som 
ingen kunne løse. Jeg behandlede hesten, kørte 
derfra og vidste ikke, om det havde nogen effekt. 
Næste dag ringede ejeren og fortalte, at hesten 
havde været ude hele dagen og den spiste. Det 
fortsatte og hesten blev flot og velfungerende igen. 
Jeg var selv meget overrasket og forundret over, 
at det jeg havde lavet havde så stor effekt. 

I 2014 tænkte jeg, at det kunne være fantastisk at 
få lov at behandle heste hos OL rytter Anna 
Kasprzak (ECCO familien) i min egen hjemby.  
Det viste sig, at hun havde en helt fantastisk, dygtig 
hest, som ingen kunne hjælpe. Den var nærmest 
psykotisk, når den kom hjemmefra, og den blev 
livsfarlig at være sammen med. Jeg blev spurgt, 
om jeg ville tale med den og behandle den. Efter 
nogle få behandlinger havde den det meget bedre, 
og den kunne igen komme hjemmefra. Hvis den 
blev urolig, så kontaktede Anna mig, og jeg satte 
mig i kontakt med den hjemmefra, og jeg fik ro på 
den. I 2016 var der udtagelse til OL. Anna bad mig 
spørge om mere frihed i mit job, så jeg evt. kunne 
tage med hesten og hende til OL, hvis de blev 
udtaget. I en kvalifikationsrunde i Tyskland blev 
den igen urolig, og det ville være synd at presse 
den med henblik på OL. Jeg fik lov til at behandle 
alt det på den, som den havde behov for, det var 
vigtigt, at den skulle kom i orden. Det var en 
mægtig god opgave for mig, hvor jeg blev nødt til at 
være kreativ og tænke nyt, for at få den i balance. 
Den er nu velfungerende og deltager i stævner i 
ind- og udland. 

Ejerne fortalte flittigt rundt omkring om succes-
historien med kinesiologi, og det gav mig arbejde i 
hele landet. I 2016 sagde jeg lærerjobbet op og er 
nu fuldtidskinesiolog, hvor jeg behandler menne-
sker, heste og hunde. 

I 2017 begyndte jeg at holde kurser i telepati, og 
snart udbyder jeg kurser i KA. Jeg nyder at være 
lærer på denne måde og give telepati og kinesio-
logi videre. 
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UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME
Det er kun titlen, der udgør forskellen på gruppe 3 
og 4 medlemmer i Danske Kinesiologer. Kontin-
gentet er det samme. Men DK-Kinesiolog® er, som 
du sikkert har bemærket, en registreret titel, som 
kun medlemmer af Danske Kinesiologer har ret til 
at kalde sig. 
Dermed signalerer du, at du har taget en uddan-
nelse, der er godkendt af Danske Kinesiologer. 

Titlen Kinesiolog er ikke beskyttet. Alle må kalde 
sig Kinesiolog, uanset deres uddannelsesmæssige 
baggrund, også selv om man ikke har aflagt 
eksamen eller er medlem af en brancheforening, 
så med titlen DK-Kinesiolog er dine kommende 
klienter helt sikre på at møde en Kinesiolog fra en 
brancheforening med etiske regler.  

Det er mit håb, at mange af jer vil fortsætte jeres 
uddannelse og blive DK-Kinesiologer.

Birgit Nielsen

Uddannelsesvejleder

Kinesiolog RAB eller DK-Kinesiolog®

Hvor langt er du kommet i din uddannelse? Husker 
du at tælle dine timer sammen undervejs, så du 
ved, hvornår du er klar til at gå til eksamen? Det vil 
jeg anbefale dig at gøre, for lige pludselig har du 
nået 250 timer, og så er du klar til at gå til eksamen 
og blive Kinesiolog med ret til RAB. 

Det er første trin i uddannelsen, og du kan selvføl-
gelig vælge at stoppe din uddannelse her, men 
hvorfor ikke fortsætte og blive DK-Kinesiolog ®? 
Det kræver yderligere 150 kinesiologitimer og et 
speciale, som du afleverer i forbindelse med din 
eksamen. Du definerer selv dit speciale under 
vejledning af den skole, hvor du skal gå til eksa-
men. 

Du kan også få hjælp hos mig, hvis du er i tvivl om, 
hvordan du skal gribe sagen an, og om du overho-
vedet skal gå til eksamen. Det er ikke et krav fra 
foreningen, at du skal uddanne dig til DK-Kinesio-
log ®, men hvis du har timerne, kan du jo ligeså 
afslutte med eksamen og blive 
DK-Kinesiolog®. 

Jeg bliver gang på gang overrasket over, at nær-
mest intet mål er for stort. Der er mere, der kan 
lykkes, end jeg tror, og man skal aldrig sige aldrig. 
Jeg tror kun, at vi har set en del af, hvor stort vores 
værktøj er. 

Jeg giver stafetten videre til Hanne Freil. 

Kærlig hilsen

Lone Gellert
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I april måned var Mette og Kisser på instruktørkur-
sus i Kropsafbalancering, så nu udbyder akade-
miet både Touch for Health 1-4 med Birgit som 
underviser og Kropsafbalancering 1-4 med Mette 
og Kisser som undervisere, og kurserne foregår 
flere forskellige steder i Danmark. Du finder alle 
kursusforløb på kursuskalenderen hos Danske 
Kinesiologer. 

Birgitte har holdt en ERFA dag i Shamakinese for 
dem, der har taget disse kurser. 

I maj måned holdt vi 
for 4. gang kursus i 
Kærlighed, Krystaller 
og Transformation i 
samarbejde med 
Thomas Lyspiil. Denne 
gang var det i Birgits 
bjælkehus på Fyn. 

Vejret var fantastisk, 
så mange af afba-
lanceringerne 
foregik udendørs. 
Vi kunne endnu en 
gang sende et hold 
ud med deres 
fantastiske krystaller, 
der kan transformere 
langt mere, end I kan forestille jer. 

Birgit har for 2. år i 
træk holdt 9 dages 
sommerkursus i 
Touch for Health. 
Deltagerne var igen 
meget glade for at 
være i energien 9 
dage i træk, da det 

giver noget helt specielt i både tilegnelse af stoffet 
og det sociale sammenhold. 

I september starter Kinergetics-kurserne igen. 
Denne gang i Aalborg, og i oktober starter kursus-
rækken på Fyn. Philip Rafferty kommer til Danmark 
igen i 2019 med BNT, så hvis du ikke har dette 
fantastiske kursus, må du holde øje med kalende-
ren og reservere datoen for kurset. Den kommer 
lige straks.

Mette og Birgit udbyder løbende RESET kurser. 
Kontakt dem, hvis du er interesseret i et kursus i dit 
nærområde. 

Den treårige uddannelse i Enhedsterapi er i gang 
med andet hold i DK. Andet år er skudt i gang med 
et 5 dages sommerkursus i tropevarmen, og alle 
jer, der har været med på første uddannelsesfor-
løb, ved, at det er noget helt specielt at være i 
Årslev i 5 dage i den atmosfære, vi sammen får 
skabt. 

Et sommerkursus og retreat med meditation og 
frekvenser er under forberedelse. Det foregår i 
Provence i september 2019, og vi har allerede 
booket et meditationscenter, der ligger i smukke 
omgivelser med udsigt til de røde bjerge omkring 
Roussillon. 

Der er begrænsede pladser, så kunne du tænke 
dig at komme med, så forhør nærmere. Se mere 
på www.kinesiologi-akademiet.dk

Vi glæder os til at en ny kursus-sæson. 

På glædeligt gensyn.

NYT fra Kinesiologi-Akademiet

http://www.kinesiologi-akademiet.dk
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NYT fra Kinergetics

Aktuelt starter to nye hold i år. Et hold i Aalborg og 
et hold i Ringe, og det glæder mig, at der igen er 
studerende, som ønsker at lære Kinergetics. For at 
oprette hold andre steder kræves der minimum 
seks studerende, så kom ud af busken, hvis du 
kunne tænke dig at lære Kinergetics og ikke lige 
bor i nærheden af Aalborg eller Ringe på Fyn. Og 
ellers er der jo ikke så store afstande i Danmark 
som f.eks.i Norge. Faktisk var der en nordmand 
med på kurset sidste år, og to nordmænd har meldt 
sig igen i år til kursusrækken. 

Hvorfor er Kinergetics blevet så stor en succes? 
Der kan være mange grunde, men en af grundene 
er den enkle afbalanceringsteknik, som bruges i 
enhver afbalancering. Det er en hurtig og effektiv 
teknik, som alle kan lære. Selve modellen eller 
rammen for en afbalancering er også meget 
struktureret, og har man først forstået principperne 
bag denne ramme, kan der lægges hvad som helst 
ind i rammen, og det kan meget let integreres i alt 
det, den studerende i forvejen har lært.

En anden årsag er traume-afbalanceringerne fra 
Unit 6. De rykker, og de rykker vildt, og når de først 
er lært, kan mange traumer afbalanceres på 10-15 
minutter eller mindre, og virkningen er kolossal. 
Det er virkelig guld at kunne afbalancere traumer 
på en nænsom og effektiv måde. 

Husk, at du altid kan finde datoer for kurserne 
på Danske Kinesiologers kursuskalender, på 
Kinesiologi-Akademiets kursuskalender eller
på www.kinergetics-reset.dk. 

Philip Rafferty gæstede endnu en gang Danmark i 
juni måned, og der blev tid til et BNT kursus med 
40 deltagere og en master class med 32 deltagere. 
Han var imponeret over holdenes størrelse og nød 
at undervise i sine to spidskompetencer. Tak til alle 
jer, som deltog. Det er en fornøjelse at arrangere 
kurser, når der er så stor opbakning.

Philip Rafferty er også meget imponeret over den 
danske uddannelsesmodel, og han roser de 
danske studerende for deres kvalifikationer. Han 
har i det hele taget et godt øje til Danmark, så 
derfor kommer han også igen næste år. De 
endelige datoer er ikke på plads, men jeg vil tro, at 
det bliver omkring Sankt Hans. Der kommer igen 
et BNT kursus og et master class kursus.

http://www.kinergetics-reset.dk
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       NYT fra Touch for Health School                                             

Det var så dejligt at kunne hjælpe – takket været 
Touch for Health!

Bevæg hovedet og vurder smerten på skala 0-10.
Masser punkterne, som aftegnet på billedet, 
indenfor smertegrænsen ca. ½ minut.
Bevæg hovedet og vurder smerten igen. 
Du kan gentage massagen hvis smerten er aftaget 
men ikke helt væk.
Ellers find TFH bogen frem og prøv om NL punk-
terne til levator scapulae, øvre trapezius eller 
rhomboideus giver lindring.

IKC Balancathon den 29. september

I sidste nummer af MT fortalte jeg allerede om 
verdensomfattende begivenhed, som går ud på at 
dele TFH afbalanceringer i en to-times tidsperiode 
kl. 11-13, når hjerte-energien er på sit højeste og 
hermed skabe en bølge af Hjerte-energi, som 
cirkulerer rundt om Jorden fra øst til vest.
IKC Balancathon har sin egen hjemmeside www.
ikc-balancathon.org, hvor du kan læse mere om 
begivenheden.

Vi som deltager i Matthew Thies kursus i Køben-
havn den 29.-30. september, vil få mulighed for at 
være med i begivenheden. Hvis du ikke deltager i 
Matthews kursus, men vil gerne være med, er du 
velkommen til selv at arrangere en begivenhed i 
tidsrummet.
Lad mig høre dine planer og være behjælpelig med 
det! 

Til inspiration kan jeg fortælle, at da den dato også 
er en internationale hjertedag -  Word Heart Day 
– arrangerer en af vores kollegaer i Finland en 
happening i samarbejde med  den lokale afdeling 
af Hjerteforeningen. De står for lokale og annonce-
ring, hun står for indholdet.

Førstehjælp med Touch for Health

Vi er på en 3 timers sightseeing i en fantastisk 
nationalpark Krka i Kroatien. På hjemturen sidder 
vi i turistbåden, min mand og jeg sidder bagest og 
har både udsigt over en fantastisk panorama og de 
andre turister, der sidder foran. 

På forreste række sidder der en dreng på ca. 10 år 
sammen med sin mor og far. Drengen har tydelig-
vis meget ondt i sin nakke: han sidder med hovedet 
vippet skrot forud og klager sig, moderen har lavet 
en rulle af et håndklæde og viklet det rundt 
omkring hans nakke og støtter hans hoved med 
begge hænder. 
Hvad mon der er sket? Er drengen faldet og slået 
sin nakke alvorligt eller er det muskelspændinger? 

Jeg kan ikke lad være med at gå hen til den lille 
familie. Det viser sig at vi intet fælles sprog har, vi 
må klare vores samtale uden det.
Jeg prøver at gøre mig forståelig og spørger 
morderen om jeg må røre drengen og prøve at 
hjælpe. Jeg ved godt, at hvis der er fare for brud i 
nakken, så skulle drengens hoved stabiliseres, og 
han skulle videre til undersøgelser. Da jeg ikke kan 
spørge, hvad der er sket, vælger jeg ikke at røre 
hans nakke eller hovedet, men beder ham selv 
vise, om han kan bevæge hovedet. Det kan han 
ikke uden at det gør ondt – han skærer ansigtet og 
klager. 

Jeg spørger, om jeg må røre hans brystkasse, og 
det siger hans mor og han ja til. Jeg finder NL 
punkterne til halsmusklerne og da jeg har masseret 
ca. 30 sek. på punkterne på brystkassen, begyn-
der drengen at smile og bevæger sit hoved uden 
smerter! 

Forældrene ser først meget skeptiske og forbav-
sede ud, men derefter bliver de glade og lettede. 
Drengen stråler af glæde og giver mig tommel op.  
Jeg viser drengen og moderen hvor de selv kan 
trykke, både foran og på bagsiden på kroppen.

Resten af turen bliver drengen ved med at undre 
sig over at han er smertefri og dreje hovedet fra 
side til side. 

http://www.ikc-balancathon.org
http://www.ikc-balancathon.org
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Med venlig hilsen
Anne Hiitola-Pedersen

Ændrede kursusdatoer for TFH 5 og 
TFH Training

Efter ønske af nogle kursister blev vi enige i at 
flytte TFH 5 og TFH training til efteråret. 
Måske kunne du tænke dig at deltage? TFH 
training er et kursus på otte dage, hvor vi fordyber 
os i de fantastiske redskaber, vi lærer på TFH 
kurser samt træner formidling og undervisningen 
af stoffet. Efter kurset kan du undervise i mini-
workshops og Touch for Health 1-4.

De nye kursusdatoer for TFH 5 er 15.-16. septem-
ber og for TFH Training 6.-14. oktober. 
Jeg glæder mig til nogle intensive dage med TFH.

Touch for Health bogen

Touch for Health bogen er blevet revideret og  
godkendt af IKC. 

Bogen sælges samlet med  studiebogen og prisen 
er 450 kr. plus forsendelse.

Her i august og i september er der mængderabat 
for underviserne: køb 10 sæt og få 1 gratis.
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       NYT fra Karins Helse Klinik                                       NYT FRA Karins Helse Klinik 

Hvilken fantastisk sommer, vi har haft. Selv i Danmark har der været sydeuropæiske varmegrader 
og badevandet er lunt og lækkert. Det har givet os alle mulighederne for at lade batterierne lidt op 
og være klar til at tage fat igen efter sommerferien.     

Jeg er rigtig glad for den måde, mine kurser er modtaget på. Jeg startede ud med kurser i Vejle, 
men Sjællænderne har flittigt efterspurgt afholdelse af kurser på Sjælland, og det er lykkes at finde 
nogle datoer, så også Sjællænderne bliver indviet i den helt specielle måde at arbejde på, som vi 
gør i MATRIX, og som bare giver så gode resultater.  

Jeg bliver glad, ydmyg og også rørt, når jeg hører fra kursister hvordan MATRIX virkelig rykker 
deres klienter og hvor præcist det er. Og så er det dejligt, at vide, at alle dele af landet er med.   

Allerede i august afholdes der MATRIX, modul 3 på Sjælland og første weekend i september 
starter der et nyt hold MATRIX, modul 1 på Sjælland. En rigtig god mulighed for at komme med i 
kursusrækken, som er nem at gå til, er enkelt, nemt og håndterbart, let forståeligt med meget 
viden som kan omsættes hurtigt i klinikken og som giver behandlinger/afbalanceringer, der er 
yderst effektive med synlige resultater.    

I september afholder jeg MATRIX, modul 5, hvilket betyder, at første hold så har gennemgået hele 
kursusrækken og dermed er fuldt kørende MATRIX-udøvere. Det er bare SÅ GODT. Det er dygtige 
og engagerede folk, som allerede har godt gang i klinikkerne. Og jeg kan love dem, at de får travlt 
med den viden, effektivitet og indblik de nu har.  

NYT KURSUS i oktober: 

I oktober udbyder jeg nyt kursus – både i Hedensted den 6. og 7. oktober og på Sjælland den 22. 
og 23. oktober. 

Diagnosticering – Specifik følelsesforløsning 

Tankefelt Terapi for kinesiologer   

Præcist, hurtigt, effektivt og med en metode, der er let anvendelig, kan du nu forløse selv meget 
komplekse tilstande.      

Kinesiologi er grundelementet i denne metode, og vi ved, at vi som kinesiologer har en fantastisk 
baggrund for at være meget specifikke og komme dybt i de ting, vi arbejder med. Denne form for 
følelsesforløsning er ingen undtagelse. Vi kan udøve den mest præcise og ypperste form for 
tankefelt terapi. Jeg har i min klinik selv haft utrolig stor glæde af at anvende diagnosticering, som 
denne form kaldes, og virkelig set forrygende resultater.  

En let anvendelig terapiform, der er let at arbejde med, 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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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, overspisning, 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 (sportsfolk, eksamen, mentalt, ledere/direktører) 
- 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 
følelsesmæssige.  

Det kan være en stor fordel, at du kan hjælpe folk med meget dybe, personlige problematikker 
uden at de behøver at fortælle i flere timer og ”vende vrangen ud på sig selv”. Blot klienten 
tænker på sit problem, har du mulighed for at hjælpe.  

Nogle gange kan der være episoder, som folk ikke ønsker at tale om. Du kan stadig 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.  

Yderligere beskrivelse af kurset på www.karinshelseklinik.dk under kurser. 

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

 



Muskeltrykket nr. 151 24

NYT fra… 
 

DIHS House of Kinesiologists Since 1987 

Den Internationale Holistiske Skole  
 

   
 
 
Kære Alle 
 
I skrivende stund er sommeren stadig god ved os, selvom ferien for vores vedkomne nu er slut. 
 
DIHS - Den Internationale Holistiske Skole er i gang igen og vi er meget glade for, at 
være flyttet. Alt lader til at fungere godt i de nye lokaler. Det er ikke kun os, som er glade, 
men også vores kursister, der roser det nye sted. Det bedste er muligvis, at det ligger i en by, 
med alle de muligheder der følger med det og alligevel er her helt stille og roligt. 
 
Vi kan se, at det at bo i byen giver mere nysgerrighed om, hvad er kinesiologi, da mange 
kommer og spørger til behandling. Det er vi selvfølgelige glade for, da vi på den måde er med 
til at udbrede det gode budskab om kinesiologi og stadig er vi lige forundret over, hvor gode 
resultater en behandling med kinesiologi giver langt de fleste klienter – fantastisk   
 
Vi har besluttet at holde pause med ”Åbent Hus” arrangementerne resten af året, herefter 
evaluerer vi og ser om vi genoptager dem. I stedet er vi startet op med GRATIS info aftener, 
her efter sommerferien om bl.a. Touch for Health, Pædagogisk Kinesiologi & Transforming DNA 
Memories. 
 
Af flere nyheder, kan vi meddele,  

 at vi er blevet instruktører i Blueprint 1, lige før sommerferien. 
 at vi har rykket kurset med Sylvia Marina.  

Det var meningen Sylvia skulle komme til august, det bliver i stedet for første weekend i 
december, hvor hun alligevel også skal til Norge. Det var en tur for meget til Skandinavien, 
inden for kort tid. Kurset er et to dages kursus. 
Der bliver også mulighed for, at møde Sylvia til en 4 timers aften, som handler om penge flow 
og kærlighed, på kurset BREAK THROUGH to ABUNDANCE, hvor du som noget særligt kan 
få 20% rabat ved tilmelding af to pers, samtidigt. 
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MATTHEW THIE kommer til Danmark 
Den. 29. & 30. september 2018 har vi i samarbejde med TFH foreningen arrangeret, at 
Matthew Thie kommer til skolen og underviser i et kursus som han har kaldt noget så simpelt 
som KARADA NO FUSHIGI - kroppens mysterium. 
Kurset handler om metaforer, trossystemer, personlig styrke og Palaces of Transformation. 
 
Endvidere udfører Matthew en Heart afbalancering d. 29. mellem 11:00 – 13:00 i anledning af 
international hjerteenergi event, planlagt af IKC.  
Kurset afholdes i Allerød og alle kan deltage. Sidste tilmelding er nu. 
 
Den 4. – 7. oktober 2018 afholder vi TRANSFORMING DNA MEMORIES 
Kurset handler om at give slip på tidligere generationers handle mønstrer, blokeringer, 
traumer, og oplevelser etc; som står i vejen for, at du kan leve dit liv frit og som dig selv. 
Undervisere Carina & Dorthe 
 
SYLVIA MARINA kommer også til Danmark 
Den 1. & 2. december 2018 kan du deltage i GETTING THE LOVE YOU WANT.  
Alene tittlen får os til at smelte…… og kurset er en nyhed i Europa.  
På kurset bliver der arbejdet med de syv trin til at få den kærlighed du vil have og hvad der 
følger med, for bl.a. at føle dig værdig til at modtage kærlighed, rigdom og velstand. 
Kurset afholdes i Allerød og alle kan deltage. Sidste tilmelding 1. oktober. 
 
Den 10. – 13. januar 2019 afholder vi HJERNEN 1. 
Et kursus om de overordnede dele af hjernens anatomi og fysiologi, med særlig fokus på de to 
hjernehalvdele, hjernelapperne, sprogcentrene og hjernebjælken. Der arbejdes med kamp / 
flugt reaktioner, switching på et dybt niveau, hjernefølelser, blomsteressenser og chakraer. 
Underviser Annemarie Goldschmidt  
 
Vi kan varmt anbefale vores hjemmeside, hvor du bl.a. kan se en 14 musklers - fix as you go – 
som er smart, hvis du står et sted uden dine bøger, men alligevel har brug for at gøre noget. 
Du kan se anatomien på de 14 muskler, meridianuret, alarmpunkterne og du kan se 
inspirations videoer, med dygtige udenlandske kinesiologer. Du kan også læse om alle vores 
kurser, hvornår de udbydes, priser etc. 
 
 
Vi ses på skolen  
 
Carina & Dorthe 
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NYT fra Kinesiologiskolen i Vejle                                                                     

Rapport fra EduK konference i Damme, 
Tyskland, juli 18.

Der var en meget stor oplevelse at være en del af 
det internationale netværk igen og møde nogle af 
de mennesker, som har bragt Brain Gym ud til 
store del af verden. Jeg kunne desværre ikke være 
med på hele konferencen, men var med på den 
sidste dag, hvor de to af de største kapaciteter 
inden for EduK holdt oplæg:

Dr. Carla Hannaford om “The Science and Magic 
of Oneness” og Dr. Paul Dennison om “Activate 
to Switch on”.

Efterfølgende deltog jeg i Paul Dennisons to dages 
kursus i ”Whole Brain Learning”

I får hermed nogle af guldkornene fra de to præ-
sentationer på konferencen:

Carla Hannaford 
kom i sin præsenta-
tion ind på, at hvis 
man skal forstå 
universet, må man 
forstå, at det alt 
sammen handler om 
energi, frekvenser og 
vibrationer. Vi består 
alle af et vibrationsfelt,  
som i virkeligheden er 
et elektromagnetisk 
felt. 

Her kom Carla Hannaford ind på sammenhængen 
mellem hjernen og hjertet, og her mener hun, at 
hjertet kontrollerer hjernen. Hjertefeltet rækker 5 
meter ud fra kroppen, og endnu længere hos børn, 
som er uden stress og er kohærente. Hvis vi er 
kohærente, vil vi også sprede kohærensen til dem, 
vi er tæt på. Her er Cooks en fantastisk øvelse til 
at hjælpe os til kohærens.

Et andet tema var, at det er det, vi næres af, og 
ikke vores gener, der er afgørende for, hvem vi er. 
Bestemte gener kan ”tændes eller slukkes” for 
afhængig af vores miljø.

Interessant var det 
også at høre, at vi kan 
nedsætte risikoen for 
at få demens og 
Alzheimer med 69% 
ved at spille musik og 
79% ved at danse.

Carlas kommentarer til hjernegymnastik øvelser:

Krydsgang med albue til det modsatte knæ 
aktiverer både miltmeridianen(bekymring) og 
nyremeridianen(angst).
Øremassage vækker hørelsen og erindringer i hele 
kroppen. I det hele taget er det at lytte og være 
tilstede 100 % det vigtigste i samkvem med andre. 

Det understregede Carla ved at nævne i sin 
afslutning, at de kinesiske billedtegn for at lytte er: 
Øre, dig, øjne, total opmærksomhed, hjerte.

Et meget inspirerende oplæg ved en af pionererne 
inden for Brain Gym.

Paul Dennison, som 
har udviklet Edu K, 
øste af sin visdom i sin 
præsentation. Han ser 
muskeltesten som et 
transformationsred-
skab og ikke noget, 
man skal bruge for at 
finde fejl. Den bruger 
han til at finde ud af, 
hvad der kan bidrage 
til udvikling. Vi fikser 
ikke noget, men lærer 
gennem processen. Han er også meget fokuseret 
på, hvor meget bevægelse betyder. Man lærer 
gennem bevægelse og læring får hjernen til at 
vokse. Det er en proces, som kan fortsætte hele 
livet. Legen har også stor betydning, hvis man ikke 
leger, lever man ikke.
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Ligesom Carla Hannaford var Paul Dennison inde 
på den store betydning, vagus nerven har. Den er 
ok ved positiv stress, bliver anspændt ved negativ 
stress, hvilket kan resultere i hjerteproblematikker 
og forhøjet blodtryk. Da vagus nerven tones ved 
udånding, er det vigtigt, at man finder et vejrtræk-
ningsmønster, hvor udåndingen varer længere end 
indåndingen. Her er latter også meget vigtig 
ligesom et socialt engagement styrker helbredet.

Paul Dennison kom med adskillige input til kursus-
materialet til Indlæringskinesiologi materialet, som 
jeg vil glæde mig til at give videre til mine fremti-
dige hold. Dennisons erfaring er, at hvis centrering 
ikke virker, er der ikke rigtig noget, der kan komme 
til at fungere. Man kan ikke være fokuseret, hvis 
man ikke er centreret. Man er hverken centreret i 
kroppen eller i rummet, og der er en blokering i 
hofterne, som også medfører ubalance i kloakre-
flekserne. 

Genmønstringsøvelsen er også helt unik. Den 
udviklede Dennison for år tilbage til en dame, som 
var pasgænger og havde mange andre problemer. 
Efter arbejdet med genmønstringsøvelsen, som 
Dennison udviklede til hende, fik hun et helt andet 
liv, og hun blev senere selv instruktør i Brain Gym.

 Når bevægelsesmønsteret ændres til et kryds-
mønster, påvirker det alt, blandt andet hjernesam-
arbejdet og evnen til at tænke nyt.

Paul Dennison fik en passende hyldest efter sit 
flotte indlæg. Brain Gym kan i år fejre 35 års
jubilæum i Tyskland. I Danmark fik vi vores første 
kursus i Indlæringskinesiologi arrangeret af Grethe 
Fremming og Rolf Hausbøl i 1985, og det var 
Wayne Topping, der bragte de første kurser i 
indlæringskinesiologi til DK. Senere kom Paul 
Dennison med de videregående kurser, også 
arrangeret af Grethe og Rolf.

Jeg var den eneste, der repræsenterede Danmark 
på konferencen og det efterfølgende kursus med 
Paul Dennison i ”Whole Brain Learning”.

Hvis I skulle have lyst til at opleve en sådan 
konference, som det er helt fantastisk at deltage i, 
præsenterede de kinesiske deltagere konceptet for 
konferencen 15.-18. oktober 
2020 i Kina, hvor temaet er 
"Learning is Lifelong".

Edel Hovgaard

Kinesiologiskolen i Vejle
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Hjernegymnastik 

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

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

Det koster kun 1.200 kr.

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

KINESIOLOGI-SHOPPEN

Kinesiologi - Livgivende samtaler gennem kroppen.

Pris pr. stk. kr. 25,- for ikke medlemmer.
For medlemmer er prisen kr. 5,- pr. stk. - 1 kasse med 100 stk. koster kr. 440,-

Til ovenstående priser skal tillægges evt. forsendelsesomkostninger.

Hæfterne bestilles hos sekretariatet - mail: sekretariat@kinesiologi.dk

HJERNEGYMNASTIK 1 OG 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 og der tillægges 
ekspeditionsgebyr kr. 25,- pr. bestilling.

Hæfter/plakater bestilles hos Birgit Nielsen
tlf. 62 62 30 62  -  e-mail: birgit@kinese.dk
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Lidt information om medlemstallet pr. 31/7 2018:

Fordelt efter medlemsgrupper ser tallene således ud:

Gruppe 1         22 medlemmer
Gruppe 2       147 medlemmer
Gruppe 3         42 medlemmer
Gruppe 4         54 medlemmer
Gruppe 5         31 medlemmer

Fordelt geografisk er medlemstallet fordelt således:

Sjælland                   122 medlemmer
Fyn                             44 medlemmer
Nordjylland                 28 medlemmer
Midt- og Sydjylland     99 medlemmer
Udland                          2 medlemmer

RAB-registrerede       83 medlemmer
Genvej til sundhed      34 medlemmer

  
Velkommen til: 

Navn       

Marlene Christiansen
Inunnguaq Rosing
Beinta Bach
Signesofia Sommer
Rikke K. Rasmussen
Tina S. Andersen
Karen Buur

                                        

By

Rungsted Kyst
Odder
Kastrup
København Ø
Slagelse
Svendborg
Albertslund

Gruppe

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 73%.

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

1336 1218 1097
1332

1495
1729

1517 1426
1669

1535 1529

1113

1630 1672 1636

3169
2954

2653

3026

3494

3989

3344 3296

4095

3519 3577
3445

3657 3723 3657

05.17 06.17 07.17 08.17 09.17 10.17 11.17 12.17 01.18 02.18 03.18 04.18 05.18 06.18 07.18

Hjemmesidestatistik
Antal besøg Sidevisninger
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NYT FRA 
  

Formand Ulla Thor-Jensen

Intet nyt til dette nummer.

NYT FRA 

Formand Lene Jespersen

Bestyrelsen på Fyn holdt et sommerbestyrelsesmøde 
med mad og dukkert i bølgerne på Tåsinge.
Det var både en hyggelig og produktiv dag.

Vi fik mange ideer til aktiviteter og blev enige om, at der 
dels skulle være et arrangement, hvor alle kan deltage 
og nogle, hvor kun medlemmerne kan deltage. Det er 
der foreløbig kommet 2 arrangementer ud af. Der er 
også planer om hygge sammenkomster med klinik 
besøg.

Tarot i klinikken
Lokalafdeling Fyn arrangerer i 
samarbejde med certificeret 
Tarotlæser Katrine Nordestgaard 
workshoppen ”Tarot i klinikken”.

Katrine skriver om arrangementet:
Kære kinesiologer
Jeg glæder mig til en dag i Tarottens verden sammen med jer! 
Jeg har lagt et program, der bliver en vekselvirkning mellem 
undervisning og workshops med en klar hovedvægt på 
workshop. Det er mit mål at I går fra dagen med Tarot som et 
nyt (eller forbedret, hvis I allerede er i gang) redskab i forhold 
til jeres virke som kinesiologer. 

I løbet af dagen vil vi komme ind på emner som symboler, 
deckets opbygning, forskellige oplæg og ikke mindst bliver det 
spændende at lade dagen forme sig efter dét, I kommer med.
Det er absolut ingen forudsætning at have arbejdet med Tarot 
for at deltage. Hvis I selv har et deck, som I er glade for at 

arbejde med, bedes I medbringe det, ellers har jeg nok til alle. 
Det er også muligt at købe et deck hos mig. Det bliver det 
deck, jeg selv læser med, Radient Rider-Waite. 

Almindelig størrelse koster 
180 kr. og et deck i lomme-
størrelse i en lille metalæske 
koster 160 kr. Kortene 
bestilles på forhånd ved 
tilmelding, og betales kontant til mig på dagen. 

Skriv endelig og spørg eller kom med ønsker for dagens 
indhold, så ser jeg, hvad der kan lade sig gøre.

Venlig hilsen
Katrine Nordestgaard
Find Katrine på Facebook  på siden Katrines Tarot

”Tarot i klinikken” afholdes lørdag d. 8. septemer 2018 
kl. 10-15, og koster 400 kr. Prisen er inkl. frokost. Sted: 
Ryslinge Friskole, Graabjergvej 22, 5856 Ryslinge. Der 
tilmeldes til Lene Jespersen på energiarbejder@gmail.
com og samtidig indbetales 400 kr. på kontonummer 
0828-0000471631 – husk navn på overførslen!

Sidste frist for tilmelding er 1. september. Der er 
kun 12 pladser, så skynd dig at melde dig til.

Arrangementet henvender sig udelukkende til kinesiolo-
ger. Arrangør: Lokalafdeling Fyn/Lene Jespersen tlf. 28 
60 44 47 og Marianne S. Dahl tlf. 22 18 87 81.
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Foredrag arrangeret af Danske Kinesiologer på Fyn 

 

Fra kitler til krystaller, at være spirituel læge 
og ikke ville nøjes… 
ved læge Marianne Kirkskov 
Marianne er speciallæge, kinesiolog, healer og 
spirituel vejleder i Stjernebroen Lægecenter i 
Kastrup – læs mere om foredrag, workshops og 
konsultationer på www.stjernebroen.dk 

Foredrag onsdag den 3. oktober 2018,  
kl. 18.30 til 21.00 med kaffepause 

Sivmosevænget 2L, Behandler Team 
Odense, 5260 Odense S 
Elsk din egen ”konstruktion” og udrens dine gamle programmer. Du behøver 
heller ikke at nøjes… Marianne er gået fra at være almindelig læge til at være en 
læge, der via egen og universets power giver klienterne healing hver eneste dag. 
At nå til at opdage sig selv har været den største gave – i takt med at gamle 
programmer med håbløshed, tvivl, svaghed og selv-fordømmelse blev renset ud. 

Hør også om Netværk for Spirituelt Orienterede Læger som Marianne tog initiativ 
til i 2008. Der er nu over 60 medlemmer. 

MODTAG SELV HEALING undervejs via kraftfuld, guidet meditation med 
universelle healingsenergier. Maria Magdalenas energi er til stede for alle.  

Pris pr. deltager er 250,- (200,- ved tilmelding før 13.08.18). Beløbet indbetales på 
konto nr. 0828-0000471631 med navn i referencefeltet samtidig med tilmelding 
på mail til Lene Jespersen: energiarbejder@gmail.com. Seneste tilmelding er 
19.09.2018 
Arrangør/kontakt: Lene Jespersen, tlf: 28 60 44 47/Carina Schmidt, tlf: 20 13 16 95 

Torsdag d. 4.10. er det desuden muligt, at booke en behandling hos 

Marianne Kirkskov, som kan kontaktes via hendes hjemmeside 

www.stjernebroen.dk

http://www.stjernebroen.dk
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NYT FRA 
  

Formand Karin Jensen

Tændernes sprog.

Tirsdag den 18. sept. kl. 19-21.30 i Bygningen 
i Vejle

Er der en følelsesmæssig årsag til, at vi får dårlige 
tænder? 

Kan vi hjælpe os selv ved at arbejde med bestemte 
følelser? 

Klinisk tandteknikker Sopfie Trine Svensson

Gennem 25 år har klinisk tandteknikker Sopfie 
Trine Svensson været passioneret omkring at 
skabe naturlige tandsmil med tandproteser. Da hun 
selv begyndte at få tandudfordringer og længe 
havde undret sig over, at stadig så mange mistede 
deres tænder, så begyndte en stor nysgerrighed at 
melde sig. 

Foredraget handler om tænders kobling på mave/
tarm, hvordan gamle overbevisninger, tandlægers 
domme, dårlige oplevelser i tandlægestolen, 
ubalanceret følelser på forskellige livsområder og 
fysiske uvaner påvirker det orale område. Hvis du 
snorker eller har søvnapnø, kan du blive ramt af 
store problemer med tænderne. Kom og hør 
hvordan du kan undgå det. 

TILMELDING SENEST onsdag den 12.9. 

Pris 100,- for medlemmer af Danske kinesiologer. 

Andre deltagere 150,- 

Beløbet indbetales på konto nr.1681-3224688139 
med navn i referencefeltet samtidig med tilmelding 
på mail til kinesiologkeld@gmail.com.       
                              
Parkering: 

Bygningen har adressen Ved Anlæget 14b, 7100  
Vejle. 

Parkeringshuset Albert ligger som nabo til Byg-
ningen (Se evt. yderligere ved at google ”parkering 
i Vejle Midtby”).  

Der er indgang til Bygningen gennem butikscentret 
Marys (Fra parkeringshuset ALBERT, går du ind ad 
døren til butikscentret, der ligger til venstre for 
Føtex) eller via den gangbro der forbinder parke-
ringshuset og butikscentret. I gadeplan finder du 
indgangen til Bygningen mellem de 2 restauranter 
(Pizzaria Marcello`s og restaurant Neptun).   

Danske kinesiologer

Lokalafdeling Midt- og Sydjylland 

(Keld, Vera, Karin og Lone)

mailto:kinesiologkeld@gmail.com
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Træer kan tale!
Torsdag den 28. juni fortalte clairvoyant Anne Passer fra Haderslev os om hendes erfaringer med at tale 
med træer. Inden vi gik en tur i Dyrehaven i Haderslev, så guidede Anne os i, hvordan vi kunne stille 
spørgsmål til træerne. På nær en deltager, så fik alle fortællinger fra træerne. 

Det var en helt fantastisk smuk, rolig og interessant aften, hvor vi hyggede os med mad og hinandens 
selskab. 

Sommerhilsner fra Midt/Syd 

Karin, Vera, Keld og Lone

NYT FRA 
   

Formand Anni Hasselgren

Intet nyt til dette nummer.
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UDDANNELSE
 

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 - 19 

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 
31 aug+1. sep  2019 

Stressfrigørelse/Stress 1 (e) 17-18 aug 2018 
11-13 jan 2019 
16-18 aug 2019 
 

Basis 2/ KA 2 (e) 
 

29-30 sep 2018 
9-10 mar 2019 
28-29 sep 2019 

Personlighedsmønstre/Stress 2 (j) 16-18 nov 2018 
1-3 nov 2019 

Basis 3/ KA 3 (e) 
 

3-4 nov 2018 
6-7 april 2019 
26-27 okt 2019 

Homøopati 1 (j) 26-27 jan 2019 
 

Homøopati 2 (j) 9-10 apr 2019 
 

Basis 4/ KA 4 (e) 24-25 nov 2018 
4-5 maj 2019 
23-24 nov 2019 

Biokinesiologi 1 (j) 8-9 sep 2018 
1-22 sep 2019 

Biokinesiologi 2 (j) 26-28 okt 2018 
23-24 nov 2019 

Avanceret kinesiologi (e) 5-7 okt 2018 
4-6 okt 2019 

Test af kosttilskud (e) baseret på Wayne 
Toppings materiale. Kræver KA og 
Stress I. Kursuspris 1000 kr. 

9 sep 2018 
 8 sep 2019 

Indlæringskinesiologi 1 (e) 24-26 maj 2019   
Indlæringskinesiologi 2 (e)  14-16 juni 2019 
 
SUPPLERENDE KURSER 
INSTRUKTØRKURSUS 
i KA 

30. maj – 2. juni i 
2019. 

Undervisere: Jarle og Edel. Læs nærmere om programmet og forudsætninger for at deltage 
i kurset på vores hjemmesider. 

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, www.weca.dk, 
og dihs i Allerød www.kinesiologiuddannelse.dk 

Kursus i vægtkontrol 
(e) 

1.-2.dec 18 
30 nov+1 dec 19 

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

Indlærings- 
kinesiologi 3 (e) 

9-11 nov 18 
15-17 nov 2019 

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

Fastløste følelser (e) 
 

8 sep 2018 
7 sep 2019 
 

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

Smerte kontrol (e)   
 

7 nov 2018 Aftenkursus udviklet af Wayne Topping. Hvordan man bruger akupressur til at fjerne 
smerter. 

Overkomme modgang 
(e)  

23-24 mar 2019 Edel underviser i Wayne Topping opdaterede version af dette kursus 

TFT/EFT  1 (j)  
TFT/EFT  2 (j) 
 

29-31 aug 2019 
4-6 okt 2019 

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 
24 maj 2019 

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 dine klienter. 

Esoterisk Kinesiologi 
(j) 
  
9 weekendkurser   
 

Nyt hold starter  
feb 2020 
Kursus hver 3. 
Måned. 

Selvudviklingskursus med egenterapi. Du lærer at  teste tilbage til tidligere livs traumer. På 
disse 9  weekender lægges vægten på at lære om den åndelige verdens principper og 
hvordan de kan integreres i dit personlige daglige liv. Kurset er sammensat af: Foredrag om 
esoteriske emner, arbejde i grupper med kinesiologi og coaching, arbejde med forskellige 
terapeutiske teknikker samt meditation.  
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 - efterår 2018: 
 
September: 
8/9 og 9/9  Matrix – modul 1 Flintevænget 25, Osted, 4320 Lejre, Sjælland 
Lørdag + søndag    
 
22/9 og 23/9  Matrix – modul 5 Kildeparken 12, 8722 Hedensted 
Lørdag + søndag    
 
29/9 og 30/9  Matrix – modul 2 Kildeparken 12, 8722 Hedensted eller Vejle 
Lørdag + søndag    
 
Oktober: 
6/10 og 7/10  Diagnosticering - Kildeparken 12, 8722 Hedensted  
Lørdag + søndag TFT for kinesiologer Præcist og direkte – slip følelser eller tilstande  
    Specifik følelsesforløsning 
 
22/10 og 23/10 Diagnosticering -  Flintevænget 25, Osted, 4320 Lejre, Sjælland 
Mandag + tirsdag  TFT for kinesiologer Præcist og direkte – slip følelser eller tilstande 
    Specifik følelsesforløsning 
 
27/10 og 28/10 Matrix – modul 3 Kildeparken 12, 8722 Hedensted eller Vejle 
Lørdag + søndag    
 
November: 
24/11 og 25/11 Matrix – modul 4 Kildeparken 12, 8722 Hedensted eller Vejle 
Lørdag + søndag    
 
Yderligere oplysninger om kurserne finder du på www.karinshelseklinik.dk under kurser. 
 
Har du ønske om at deltage på PRAKTISK KINESIOLOGI – SUCCES I KLINIKKEN – giv mig besked. 
Kursus vil blive oprettet, når der er grundlag for det, og jeg har mulighed for at finde dage til det.  
 
Tilmelding: 
Gerne i god tid. 
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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DIHS House of Kinesiologists Since 1987 

Den Internationale Holistiske Skole  
 
Program for efterår 2018 
 
 
Pædagogisk Kinesiologi 1 d. 30. august – 2. september, undervisere: Dorthe & Carina 
3.125,-kr. + 200,-kr. til materiale 
Ansigtssprog d. 5. september & 6. september, underviser: Annemarie Goldschmidt 
695,-kr. + 100,- kr. til materiale 
Pædagogisk Kinesiologi 2, del 1 d. 20. – 23. september, undervisere: Dorthe & Carina 
9.375,-kr. + 450,- kr. til materiale, for ALLE 3 kurser i Pædagogisk Kinesiologi 2 
Info aften om Transforming DNA Memories d. 27. september, ved: Dorthe & Carina 
Gratis 
Karada No Fushigi d. 29. & 30. september, underviser: Matthew Thie 
2.495,-kr. + materiale, inkl. forplejning. 
 
Transforming DNA Memories d. 4. – 7. oktober, undervisere: Dorthe & Carina 
4.550,-kr. inkl. materiale 
Pædagogisk Kinesiologi 2, del 2 d. 25. – 28. oktober, undervisere: Dorthe & Carina 
Betalt ved PK 2, del 1  
 
Touch for Health 3 & 4 d. 1. – 4. november, undervisere: Dorthe & Carina 
3.700,-kr.  
Pædagogisk Kinesiologi 2, del 3 d. 22. – 25. november, undervisere: Dorthe & Carina 
Betalt ved PK 2, del 1  
Break Through to Abundance d. 30. november, underviser: Sylvia Marina 
1.195,-kr. inkl. materiale. Få 20% rabat ved tilmelding af to personer på samme tid. 
 
Getting The Love You Want d. 1. & 2. december, underviser: Sylvia Marina 
2.500,-kr. + 300,- kr. til engelsk manual 
 
Hjernen 1 d. 10. - 13. januar 2019, underviser: Annemarie Goldschmidt 
4.500,-kr. + 300,- kr. til materiale  
 
 
 
 

TILMELD DIG OG LÆS OM KURSERNE PÅ: www.dihs.dk 
 
DIHS House of Kinesiologists Since 1987  
Den Internationale Holistiske Skole  
Stationspassagen 6c,3450 Allerød  
2242 8696 eller 4050 6675    
E-mail: dihs@dihs.dk 
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Touch for Health 
i efteråret 2018 

 
Kurserne arrangeres i samarbejde med  
International Kinesiology College IKC 

 
Touch for Health 1  22.-23. september 

 
Touch for Health 2 27.-28. oktober 

 
Touch for Health 3 24.-25. november 

 
Touch for Health 4 datoen kommer senere 
 
Pris:  1900 kr./weekend 
Kursusmaterialer:  450 kr., dækker alle fire weekender 
   

Touch for Health 5 - repetitionskursus med international prøve 
Dato: 15.-16. september 
Forudsætninger: TFH 1-4  og selvstudie med TFH studiebogen 
Pris: 1950 kr. inkl. prøve og registrering hos IKC 
 

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

Dato: 6.-14. oktober 
Forudsætninger: TFH 5 med bestået prøve 
Pris: 9700 kr. inkl. kompendium og registrering hos IKC  
 

 
Touch for Health Metaforer 

Dato: 8.-9. december 
Forudsætninger: TFH 1 og TFH 2 
Pris: 1900 kr. plus bog 300 kr. 
 
 

Andre kurser i efteråret 2018 
 

Reiki 1 – Usui Shiki Ryoho system 
 
Dato: 1.-2. september 2018 
Forudsætninger: ingen 
Pris: 2000 kr. 
 
 

Tilmelding og mere information: www.annehiitola.dk 
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KINESIOLOGI - AKADEMIET ®    
 

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

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

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 ét 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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Her kunne du have haft 
en annonce om netop 
dine kursustilbud
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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 2019

Kontaktpersoner
Meritudvalg:
Vibeke Rønne Sørensen, Birgit Nielsen, 
Kisser Bjerregaard, Edel Hovgaard, 
Helle Skinnerup, 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 eller på
tlf. 2928 9723  

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. 
Septembernummeret udsendes kun elektronisk. 
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: ullathor@skovshoved
         klinikken.dk



AFSENDER:
Danske Kinesiologer
Sekretariatet
Myntevej 22
8722  Hedensted

Returneres ved varig adresseændring

www.naturenergi.dk


