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Så kom vi godt i gang med et ny år - �013.

Der har fra årets start været en god aktivitet.
Der er kommet nye medlemmer og flere 
studerende har afsluttet eksamen og er blevet 
behandlermedlem og RAB-registreret.

Pludselig blev vi også klar over, at der i 
efteråret var kommet en ny RAB-bekendt-
gørelse fra SundhedsStyrelsen, og det har 
givet en del arbejde i forhold til at få lavet 
forslag til tilretning af vore vedtægter, så de 
kommer i overensstemmelse med disse 
regler.

Årsmøde og generalforsamling står for døren.
Det er i år Lokalafdeling Fyn, der står for dette 
arbejde og de har fået skabt en spændende 
program, som jeg håber mange medlemmer 
vil deltage i.

Genvej til sundhed.nu er kommet godt fra 
start - ca. 50% af de RAB-registrerede 
kinesiologer er tilmeldt ordningen.

Jan Jensen
redaktør

Deadline for stof til juni nummeret af 
Muskeltrykket er den 5. maj 2013.

�

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

Så blev det �013 – og det betyder, at vores 
forening har flotte, runde 30 år på bagen! 

Foreningen startede med at hedde ”Kinesiologifor-
eningen af Danmark 1983” og kom i �003 til at 
hedder ”Danske Kinesiologer” - så vores nye navn 
har 10-års jubilæum! Det er meget at fejre og jeg 
ønsker hermed alle et stort tillykke – både alle 
dem, der var med til at starte foreningen op, og 
alle, der har støttet op om foreningen i alle disse 
år på den ene eller den anden måde. 

Det er ikke kun de medlemmer, som lægger et stort 
arbejde i at støtte op om vores aktiviteter, der skal 
takkes, også alle de der i større eller mindre 
perioder ikke ønsker at deltage i foreningens 
aktiviteter skal også takkes for deres store loyalitet 
og opbakning, som I udviser via jeres medlemskab! 

Det er skønt, at vi har en forening af kompetente 
mennesker, som gerne vil arbejde med kinesiologien 
på den ene eller den anden måde. Kinesiologien 
kom til Danmark i 70’erne og er udviklet af ameri-
kanske kiropraktorer i 60’erne, der integrerede 
deres nyeste forskningsresultater med Østens 
mange tusind år gamle viden om meridianer og 
energi, og metoderne er i stadig udvikling. Både 
dyr og mennesker i alle aldre kan få glæde af 
kinesiologi! Det er et rigtig godt værktøj at have, 
måske især i disse omskiftelige tider. Samtidig 
med, at vi også har hinanden og kan hjælpe på 
kryds og tværs uanset, hvilke gren vi har valgt at 
uddanne os i. Det ser jeg på for eksempel på 
Groupcare og i dette blad. 

Også bladet Helse har valgt at skrive om kinesiologi 
i næste nummer (her i marts) – og vi har i FU valgt 
at købe en annonce i dette blad, så kig endelig 
efter bladet – og ha’ telefonen åben. Især hvis du 
er god til at ’gøre noget’ ved allergi. Det er nemlig 
temaet i bladet. 

Ellers er der også snart Generalforsamling – den 
16.-17. marts på Fyn denne gang. Lokalforeningen 
på Fyn har lagt sig i selen og fundet et rigtigt godt 
program, som jeg håber, du vil komme og nyde 
godt af! Vi skal blandt andet lære om traume 
realease exercise TRE, hvor man med enkle 
øvelser kan afhjælpe traumer. 
Der er også musik på programmet, både ud af 
huset og hjernegymnastik sange. 
FU stiller også op om lørdagen, hvor vi vil fortælle 
om ”Genvej til Sundhed” i et par timer, og hvor der 
er mulighed for at stille spørgsmål omkring ordningen. 
Så jeg håber, jeg ser mange af jer den weekend. 
Vi skal heller ikke undervurdere det sociale 
samvær, som der også er plads til denne weekend! 

På Generalforsamlingen har vi i år nogle på valg. 
På valg til FU er næstformand Helle Lyngholm. 
Hun modtager genvalg. Suppleant Helle Skinnerup 
er på valg. Hun modtager ikke genvalg. Suppleant 
Rikke Bendixen er på valg. Hun modtager ikke gen-
valg.

På valg til Etisk Råd er Karina Colding. Hun 
modtager genvalg. Næstformand Margit Andersson 
er på valg. Hun modtager ikke genvalg. Formand 
Solveig Rasmussen er på valg. Hun modtager 
genvalg. 

Revisor i foreningen Frank Lange er på valg. Han 
modtager genvalg. Revisorsuppleant Edel Hovga-
ard er på valg. Hun modtager ikke genvalg. 

Jeg vil opfordre til, at alle der kan, kommer og 
deltager i vores generalforsamling. 
Tænk også over, om du vil gi’ en hånd med i 
foreningsarbejdet. Vi har brug for nye hænder 
– måske har du noget, du kan byde ind med 
nu? Kom og prøv det af! Kom også, selvom du 
ikke vil vælges til noget. 
Alle er meget velkomne!

Og så noget helt andet. Den længe ventede 
bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen er kommet 
og omhandler de nye RAB regler. 
Bekendtgørelsen er naturligvis at finde på vores 
hjemmeside www.kinesiologi.dk . Jeg vil også 
opfordre til, at I læser Birgit Nielsen’s oplysende 
indlæg i dette nummer af MuskelTrykket. 
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Der afholdes instruktørmøde fredag

den 15. marts 2013 kl. 17.00 - 21.00

på STENSTRUPLUND.

ÅRSMØDE  -  GENERALFORSAMLING

Søndag

  9.00 -  10.00   Hjerne Gym Sange ved Lone Mølle

10.00 -  1�.00   Generalforsamling

1�.00 – 13.00    Frokost – er med i prisen

13.00 – 15.00    Generalforsamling - fortsat

15.00 – 16.00    Kage kaffe/te

16.00                 Farvel og tak for denne gang

Med de nye regler fra Sundhedsstyrelsen er vi nødt 
til at ændre i vores vedtægter, så de tilsvarer den 
nye bekendtgørelse. Vi er forpligtiget til at følge de 
retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen udstikker. 

Til sidst til orientering vil jeg også nævne, at vi har 
noget at glæde os til i �014, fordi den Internationale 
Kinesiologiforening IASK (International Association 
of Specialized Kinesiologists) vil afholde deres 
næste konference i Danmark. Dette vil løbe af 
stabelen den 1.-4. maj �014 på Schæffergaarden i 
Gentofte. Det betyder, at danske kinesiologer har 
mulighed for at møde en masse internationale 
kinesiologi-kollegaer uden selv at skulle rejse 
udenlands. Annemarie Goldschmidt har skrevet 
mere om arrangementet inde i bladet. Danske 
Kinesiologer støtter arrangementet. 

Bettina Eriksen

Program for instruktørmødet 15.  marts �013

Fredag
17.00    Instruktørmøde – tovholder Birgit Nielsen

18.30    Aftensmad (såfremt du ønsker at deltage som 
                 ikke instruktør er aftensmaden for egen regning)

19.00    Instruktørmøde

Lørdag

09.00 - 10.00     Indskrivning       Bolle og kaffe/te

10.00 - 1�.00     Info om Genvejtilsundhed.nu

1�.00 - 13.00     Frokost

13.00 – 15.00    Foredrag og demonstration af
                          Traume Release Exercise TRE
                          Ved Colette Markus. Husk at 
                             medbringe liggeunderlag og tæpper.

15.00 – 15.30   Kage kaffe/te (Der laves en aftale 
                            med Colette Markus om tidspunktet
                           for denne pause )

15.30 – 17.30   Foredrag og demonstration af 
                        Traume Release Exercise TRE

17.30 – 18.30   En lille gåtur over til kirken for at 
                        høre Dansk Over Tone Ensemble

19.00 -             Aftenbuffet + dessert  - derefter 
                        socialt samvær.

Tilmelding til årsmødet sker til sekretariatet – 
Mail: sekretariat@kinesiologi.dk

Tilmelding senest den 1. marts 2013

Deltagergebyret indbetales på vor konto 
nr. 0758 – 3��3731561
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ÅRSMØDE  -  GENERALFORSAMLING

Pris:

1.000,- for lørdag  og søndag  (excl. bro-rabat)
   900,- for lørdag og søndag   (incl. bro-rabat) 

   700,- kun lørdag

   400,- kun søndag (prisen er i år inkl. frokost)    

Og hvad får du for disse penge?

•  Samvær med kolleger fra hele landet
•  Gennemgang og mulighed for spørgsmål af 
   Genvejtilsundhed.nu 
•  Deltage i en spændende demonstration af TRE
   Traume Release Exercise
•  Deltage i præsentationen af Hjerne Gym sange
•  Minikoncert i Stenstrup Kirke med Over Tone
   Ensemble
•  Dejlig mad
•  Hyggelige lokaler
•  Og ikke mindst Generalforsamlingen �013 

Om Colette Markus    

PRIVAT
Født i 1949 i Formigueres, Frankrig.
Opvokset i Frankrig og Danmark (Grenå), siden 1974 bosiddende i Odense.    
Gift med Jens Galschiøt, siden 1973. De har sammen tre voksne sønner

UDDANNELSE OG ERFARINGSGRUNDLAG
•  Uddannet maskinarbejder v. Haustrup Ecko i Odense, 1978.

•   1978  - 1983 arbejdet som maskinarbejder på Thrige Titan og som leder af et arbejdsløshedsprojekt.

•   1983 - 89 kontorarbejde med mulighed for nedsat arbejdstid i småbørnsårene. 

•   I 80’erne deltaget i forskellige former for udviklingskurser og parterapi.

•   Examineret gestaltterapeut (fire-årig uddannelse) fra GIS-International, Danmark i 199�

•   1989- 1997 arbejdet indenfor socialpsykiatrien på Udsigten og Aktivitetshuset i Odense

•   Siden 1991 egen praksis med individuel- og parterapi, samt et samarbejde med fynske kommuner 
   om terapi til belastede unge i jobtræning. Arbejdet med udviklingsgrupper, personaleudvikling, 
   teambuilding og supervision i såvel offentlige som private virksomheder i ind- og udland.

•  1997 - �006 tilknyttet Dacapo Teatret som via interaktivt teater beskæftiger sig med arbejdslivets
   dilemmaer.

•   Deltager løbende i supervision og har de sidste 14 år deltaget i forskellige efteruddannelsesforløb, 
   bl.a. Kemplerinstituttets supervisoruddannelse, kognitiv terapi grunduddannelse i Konflikthåndtering 
   fra Center for Konfliktløsning,

•  �007 certificeret coach hos Manning Inspire.

•   �010 certificeret TRE (Trauma Realeasing Exercises) træner level1 ved David Berceli
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GENERALFORSAMLING

Landsgeneralforsamling søndag

den 17. marts  �013 kl. 10.00 - 15.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.  Valg af dirigent, som ikke behøver at være 
     medlem, og referant.
�.  Valg af stemmetællere
3.  Forretningsudvalgets beretning
4.  Udvalgsberetninger
     - Etisk Råd
     - Instruktørudvalget
     - Meritudvalget
     - I-ASK
5.  Fremlæggelse af revideret regnskab til 
     godkendelse.
6.  Behandling af indkomne forslag. 

6.1 Birgit Nielsen stiller følgende forslag:

For at kunne opfylde SKAT’s betingelser for 
momsfritagelse samt Sundhedsstyrelsens krav til 
RAB-godkendelse kræves der fremover afholdelse 
af eksamen efter lag 1, � og 5 i lagkagemodellen.
SKAT’s betingelser er blevet fremlagt på medlems-
møder i efteråret �01�, og Sundhedsstyrelsen har 
udsendt ny bekendtgørelse pr. 1.oktober �01� med 
ikrafttræden pr. 15.oktober �01�.

Dette kræver en revision af lagkagemodellen - 
vedtægternes § �, stk. 1
Ændringer er tilføjet med fed skrift:

1. lag. Kropsafbalancering 1-4/Touch for Health. 
Obligatorisk i alle uddannelser. Der besvares 
skriftlige spørgsmål (hv-typen) efter hvert 
kursus. Efter det fjerde kursus afholdes 
eksamen med en klient.

�. lag. BLOK 1: Stress 1 og � samt Indlæringskine-
siologi 1-� eller BLOK �: BUK, Pædagogisk 
Kinesiologi 1 samt Advanced One Brain eller BLOK 
3: Kommunikation med den Intelligente Krop A, B, 
C og D eller BLOK 4: Dyrekinesiologi. Der besva-
res skriftlige spørgsmål (hv-typen) efter hvert 
kursus i den valgte blok. Efter det sidste 
kursus i den valgte blok afholdes eksamen 
med en klient.

3. lag. Frit valg blandt Danske Kinesiologers 
godkendte kinesiologikurser. Lag 1, � og 3 skal 
tilsammen indeholde minimum �50 undervisningsti-
mer/lektioner i kinesiologi. Der besvares skriftlige 
spørgsmål (hv-typen) efter hvert kursus.

4. lag. �00 undervisningstimer/lektioner i anatomi 
og fysiologi, 100 undervisningstimer/lektioner i 
sygdomslære, 50 undervisningstimer/lektioner i 
psykologi, 10 undervisningstimer/lektioner i klinik-
drift og klientvejledning og information om basal 
sundhedslovgivning, herunder autorisationslovenes 
bestemmelser om forbeholdt virksomhed og 
lægelovens øvrige kvaksalveribestemmelser, 50 
undervisningstimer/lektioner i introduktion til andre 
alternative behandlingsformer. Heraf min. �5 under-
visningstimer/lektioner i faget kost og ernæring.
1� undervisningstimer/lektioner førstehjælp.

5. lag. Mulighed for at søge om optagelse i 
RAB-ordningen og erhverve titlen Kinesiolog 
RAB og mulighed for at søge om momsfritagelse 
hos SKAT ved gennemført lag 1-4 samt minimum 
10 timers praktisk træning med supervision af 
instruktør samt aflæggelse af praktisk eksamen 
med en klient, som ikke kender kinesiologi.

6. lag. Minimum 150 undervisningstimer/lektioner i 
kinesiologi vælges blandt Danske Kinesiologers 
godkendte kurser, 50 timers praktisk træning med 
supervision af instruktør

7. lag. Specialeskrivning og eksamen til 
DK-Kinesiolog®

Før punktet Titel indføjes et nyt punkt:

RAB-registrering.

For at blive RAB-registreret skal et medlem 
mindst opfylde lag 5 i Danske Kinesiologers 
uddannelsesmodel.
Såfremt eksamen efter lag 5 eller lag 7 i uddan-
nelsesmodellen er mere end 2 år gammel, skal 
medlemmet dokumentere at have vedligeholdt 
sin uddannelse på lige fod med allerede RAB-
registrerede medlemmer.
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FU støtter dette forslag, så SKATs betingelser for 
momsfritagelse og sundhedsstyrelsens bekendtgørelse i 
forhold til RAB opfyldes for de medlemmer, der ønsker 
at være momsfritaget og/eller RAB registreret.                                                         

6.�
Forslag til generalforsamlingen i Danske kinesiolo-
ger 17. marts �013
 
Vedr. den nyreviderede uddannelse til Transforma-
tionskinesiolog:

Polaris skolen anmoder om at få godkendt følgende 
kurser til at kunne stå i lag � i lagkagemodellen:

Optimal integration                   16 timer
Energetisk Anatomi                  40 timer
Transformationskinesiologi I     40 timer
Transformationskinesiologi II    40 timer
I alt 136 timer

v/Tove Nielsen

7.    Fastsættelse af kontingent til hovedforening og 
      lokalforening.

8.   Fremlæggelse og godkendelse af budget

9.   Udgår (valg af formand kun i lige år)

10. Valg af 1 medlem og � suppleanter til 
      forretningsudvalget. 
      Næstformand Helle Lyngholm er på valg og
      modtager genvalg. 
      Suppleanterne Helle Skinnerup og Rikke 
      Bendixen ønsker ikke genvalg. 

11. Valg til Danske Kinesiologers Etiske Råd.
      Næstformand Margit Andersson er på valg og 
      modtager ikke genvalg
      Karina Colding er på valg og modtager genvalg
      Solveig Rasmussen er på valg og modtager
      genvalg

1�. Valg af udvalgsmedlemmer og definition af 
      kompetencen for udvalget.

13. Valg af revisor og revisorsuppleant.
      Frank Lange er på valg som revisor og 
      modtager genvalg.
      Edel Hovgaard er på valg som revisorsuppleant
      og modtager ikke genvalg. 

14. Eventuelt.

Forretningsudvalget har lavet en aftale med 
Birgit Nielsen om fremover at forestå hvervet 
som uddannelsesansvarlig.

Hvis du har spørgsmål omkring uddannelse, 
eksamen mm. skal du fremover rette 
henvendelse til

Birgit Nielsen - tlf. 6262 3062

træffetid torsdag 18 - 19, eller læg en besked

E-mail:  birgit@kinese.dk

Danmarks største udvalg
af special produkter til forebyggelse og behandling...

Tilbud og nyheder
E-mail nyhedsbrev
Din egen bestillingsliste

Opskrifter
Artikler
Bestil 24 timer i døgnet

Mere end 10.000 varer

- til en sund livsstil!
Se vores store sortiment på helsam.dk
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Regnskab 2012 Medl.     Budget 2012 Regnskab 2011 Medl.

Kontingenter

Ordinært kontingent 356.920 237 348.890 313.090 233
Engangskontingent 2012 59415 61.500
Kontingent i alt 416.335 237 410.390 313.090 233

Andre aktiviteter

 Annoncer Muskeltrykket 29.194    22.000 20.534    
 Trykkeudgifter -25.866   -28.000 -21.878   
 Porto -18.898   -24.000 -15.274   
 Honorar til redaktør MT -24.000   -24.000 -24.000   
 Andre udgifter MT -          -          
 Abonnement Mit Helbred -9.315     -48.886 -10.000 -64.000 -9.455     -50.073 

 Salg af hjernegymnastik 3.539      2.000 3.569      
 Salg af pjecer m.v. 2.044      2.000 1.584      
 Salg Livgivende samtaler 8.009      2.000 1.592      
 Fremstilling af pjecer m.v. -          -          
 Salg af CD og video -          -          
 Salg af PINS 50           0 313         
 Køb af diverse til videresalg -21.956   -8.315 0 -          7.058

Andre indtægter -          0 6.000 -          0
Renteindtægter 348         348 300 300 358         358

 Registreringsgebyr RAB 10.400    4.000 600         
 Årsgebyr RAB 12.900    13.000 13.000    
 Honorar for udført arbejde -8.120     -6.000 -7.569     
 Diverse udgifter RAB -          0 -          
 Årsgebyr SST -5.695     9.485 -5.900 5.100 -5.695     336

Resultat før administration
og fællesomkostninger 368.968 357.790 270.769

Lønninger og honorarer -138.784 -152.600 -127.205 

Kontorhold -38.285 -20.000 -16.333 

Markedsføring -50.506 -42.000 -30.360 

Internetudgifter -14.861 -16.000 -16.920 

Mødeudgifter -43.832 -35.000 -35.488 

Kontingenter -764 -500 -9.035 

Forsikring og afgifter -38.221 -38.300 -35.915 

Instruktørkredsen -20.000 -20.000 -20.000 

Andre udgifter 6.235 -31.000 -35.472 

Kurser 0 0 0
Hvervekampagne 0 0 0

Årets resultat 29.950 2.390 -55.959 

Driftsregnskab 1.1. - 31.12.2012

På denne og de følgende sider bringes regnskab �01� samt budget �013.
Begge dele vil blive gennemgået på generalforsamlingen den 17. marts �013.
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AKTIVER

Debitorer 1.838      2.555        

Forudbetalte omkostninger -          -           

Kontantbeholdning 45           12             

Indestående bankkonto 155.493  137.250    

Aktiver i alt 157.376 139.817   

GÆLD OG EGENKAPITAL

Gæld til lokalforeninger -          12.900      

 A-skat, feriepenge, moms mm 9.025      11.353      

Gæld i øvrigt 5.147      2.310        

Gæld i alt 14.172    26.563      

EGENKAPITAL

Egenkapital 01.01.2012 113.254  169.213    

årets resultat 29.950    -55.959    

Egenkapital 31.12.2012 143.204  113.254    

Gæld og egenkapital i alt 157.376 139.817   

Foranstående regnskab indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

På forretningsudvalgets vegne:

Revisionspåtegning

Foranstående regnskab har jeg revideret ved stikprøvevis at kontrollere korrekt bogføring af indtægter

samt påse, at der forefindes eksterne bilag for udgifterne.

Jeg har kontrolleret indestående på bankkonti samt gennemgået aktiver og gældsposter.

Sønderborg, den

Frank Lange, generalforsamlingsvalgt revisor

Bettina Eriksen                               Vibeke Rønne Sørensen                   Jan Jensen

formand                                          FU's økonomiansvarlige                    bogholder

Balance pr.  31.12.2012
Balance 31.12.2011
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Danske Kinesiologer

Budget 12 Regnskab 12

Kontingenter ialt 410.390         416.335              351.290           

Renteindtægter 300                348                     300                  

Medlemsblade mm -58.000          -57.201              -48.000            
RAB-registrering 5.100            9.485                 6.500              

Resultat før løn mm 357.790        368.968             310.090          

Lønninger og honorarer -152.600       -138.784           -136.700         

Dækningsbidrag efter løn 205.190        230.184             173.390          

Kontorholdsudgifter -20.000         -38.285             -31.000           

Markedsføringsudgifter -42.000         -50.506             -23.000           

Internetudgifter -16.000         -14.861             -16.000           

Mødeudgifter -35.000         -43.832             -35.000           

Kontingenter andre org. -500              -764                  -800                

Forsikring og afgifter -38.300         -38.221             -38.300           

Instruktørudvalget -20.000         -20.000             -20.000           

Andre udgifter -31.000         6.235                 -8.000             

Kurser -                -                    -                  

Driftsresultat 2.390            29.950               1.290              

Kontingentsatser 2012

Gruppe 1 - støttemedlemmer 700                   700

Gruppe 2 - studerende 700                   700

Gruppe 3 - Prof. med ret til RAB 2.300                2.300

Gruppe 4 - DK-kinesiologer 2.300                2.300

Gruppe 5 - Instruktører 2.700                2.700

Bladabonnement 290                   290

Budget 2013

Kontingentsatser 2013
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Nyt styresignal fra SKAT og ny 

RAB bekendtgørelse fra Sundhedsstyrelsen

I �01� barslede SKAT med et nyt styresignal og 
Sundhedsstyrelsen med en ny RAB-bekendtgørelse, 
og begge dele får betydning for alle komplementære 
behandlere, altså også medlemmer af Danske 
Kinesiologer.

SKAT har udsendt sit styresignal d. 1�.marts �01�, 
og efterfølgende har der været afholdt to medlems-
møder på Fyn og på Sjælland, hvor SKAT har 
gennemgået styresignalet. Dette styresignal 
handler om reglerne for momsfritagelse og 
lønsumsafgift.

Sundhedsstyrelsen har udsendt sin RAB-bekendt-
gørelse d.1�.oktober �01�. Bekendtgørelsen 
handler om reglerne for RAB-registrering.

Rent praktisk betyder det, at der på den forestående 
generalforsamling vil være vedtægts-ændringer, for 
at Danske Kinesiologer fortsat kan RAB-registrere 
sine medlemmer. 

Styresignalet fra SKAT

For at en ydelse kan anses for momsfritaget efter 
momslovens § 13, stk. 1, nr. 1, skal der være tale 
om en behandling (behandlingskravet), og ydelsen 
skal udføres som led i udøvelsen af lægegerning 
eller dertil knyttede erhverv (uddannelseskravet). 
Se SKM2010.173.SKAT

Uddannelseskravet er opfyldt, når behandleren har 
de nødvendige faglige kvalifikationer til at levere 
den konkrete behandling.

Herved forstås, at behandleren enten skal have 
opnået en autorisation eller have gennemgået en 
uddannelse bestående af minimum 660 undervis-
ningstimer, hvoraf minimum de �50 undervisnings-
timer skal være inden for den primære 
behandlingsform.

Styresignalet opstiller endvidere retningslinjer for, 
hvilken dokumentation den enkelte behandler skal 
kunne fremlægge for, at uddannelseskravet kan 
anses for opfyldt. Styresignalet skærper herved 
SKATs administrative praksis på området.

Ovenstående er direkte citeret fra SKAT’s styresignal.

Vedr. Behandlingskravet:  det er kun ydelser, der 
har til formål at forebygge, diagnosticere, behandle 
og så vidt muligt helbrede sygdomme eller sund-
hedsmæssige uregelmæssigheder (anomalier), der 
er omfattet af momsfritagelsen. Som eksempler på 
sygdomme eller sundheds-mæssige uregelmæs-
sigheder kan nævnes allergi, astma, smerter, 
fobier, depressioner, myoser, rygsmerter mv. (citat 
SKAT)
Behandlinger inden for livsfilosofier, skønhedspleje, 
personligt velvære, personlig udvikling, meditation, 
drømmetydning, clairvoyance mv. kan ikke moms-
fritages. (citat SKAT)

Vedr. Uddannelseskravet:  de uddannelseskrav, 
som Danske Kinesiologer har udarbejdet, svarer til 
SKAT’s uddannelseskrav. Dvs., at behandleren 
skal have et uddannelsesforløb bag sig, som består 
af:

•  �50 timer i den primære behandlingsform 
•  300 timer i anatomi/fysiologi/sygdomslære
•    50 timer psykologi
•    50 timer orientering om andre alternative
          behandlingsformer
•    10 timer klinikdrift
•    1� timer førstehjælp (kun et krav fra Danske
          Kinesiologer)

Behandleren skal for at opfylde uddannelseskravene 
kunne dokumentere følgende: (citat SKAT)

•   Uddannelsesudbyderens navn, hjemsted og 
    kontaktoplysninger
 •  At den pågældende behandler har deltaget i 
    undervisningsforløbet. I dette tilfælde vil det som 
    oftest være tilstrækkeligt, at behandlerens navn 
    fremgår af et eventuelt eksamensbevis, diplom 
    eller lign. I særlige tvivlstilfælde kan dokumenta
    tion for, at der er sket betaling for deltagelse i 
    forløbet være nødvendig.
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•  Uddannelsens faglige indhold: Dette kan doku
   menteres ved at fremlægge kursusbeskrivelser, 
   udbudsmateriale, undervisningsmateriale, 
   kursusprogram mv. Det skal således være muligt 
   at identificere, hvorvidt de pågældende undervis
   ningstimer relaterer sig til eksempelvis anatomi/
   fysiologi, sygdomslære/farmakologi eller den 
   primære alternative behandlingsform.
•  Antal undervisningstimer: Det skal tydeligt 
   fremgå af dokumentationen, hvor mange under
   visningstimer forløbet omfatter, herunder hvilket 
   fagområde de enkelte undervisningstimer 
   vedrører.
•  Deltagelse i og beståelse af eksamen, når 
   eksamen har været afholdt. Fælles for den 
   fremlagte dokumentation gælder, at disse skal 
   foreligge på dansk/engelsk eller i autoriseret 
   dansk/engelsk oversættelse.

Alle undervisningstimerne skal være relevante for 
behandling eller forebyggelse af sygdom.

Alle undervisningstimerne skal være rettet mod det 
formål, at der opnås et højere fagligt niveau. 
Repetition af et kursus tæller derfor ikke med i det 
samlede timetal.

Såfremt en behandler har ansatte i sin klinik, skal 
de ansatte også leve op til ovenstående krav for at 
kunne levere momsfrie ydelser.

Såfremt en behandler tilbyder flere behandlingsfor-
mer, skal vedkommende have �50 timer inden for 
hver behandlingsform for at kunne opnå momsfrita-
gelse. Supplerende ydelser kan dog udgøre en 
mindre del af den samlede ydelse, f.eks. rygmas-
sage eller øreakupunktur.

Alle større, selvstændige fag skal nu afsluttes med 
en eksamen.

Det betyder helt konkret, at hvert lag i lagkagemo-
dellen nu skal afsluttes med skriftlige spørgsmål og 
eksamen (praktisk prøve), og når der er opnået �50 
timers undervisning i kinesiologi, skal der aflægges 
eksamen i ”grunduddannelse i kinesiologi”, og den 
studerende får titlen Kinesiolog.  Se mere herom 
under vedtægtsændringer til GF.

SKAT tillader e-learning, såfremt fagene afsluttes 
med eksamen, som skal tages ved personligt 
fremmøde, dog kun i fag, hvis indhold er egnet til 
e-learning.

Såfremt en studerende vælger at tage kurser på 
flere uddannelsessteder, gælder flg. paragraf:

�.�.�. Flere uddannelsesinstitutioner
Kravet om minimum 660 undervisningstimer kan 
også opfyldes ved at supplere et uddannelses-
forløb med ekstra kurser fra andre uddannelsesin-
stitutioner. Det er også muligt, at stykke et helt 
uddannelsesforløb sammen af kurser udbudt af 
forskellige uddannelsesinstitutioner. Når denne 
metode anvendes gælder der følgende betingelser 
for at sikre, at der opnås de nødvendige faglige 
kvalifikationer:
•  den samlede uddannelse skal repræsentere et 
   progressivt forløb, hvor ingen kurser med samme
   faglige indhold kan indgå mere end én gang
•  hvert enkelt kursus skal afsluttes med en eksamen

Kommentar:
 
Jeg mener, at vi er dækket ind i forhold til denne 
paragraf, når de to første lag i lagkagemodellen 
afsluttes med eksamen, og når kurser fra lag 3 
ligeledes afsluttes med en eksamen. På den måde 
vil den studerende kunne skifte uddannelsessted 
uden at få problemer.

Dispensationer:

a.  Behandlere, som har opnået dispensation efter 
    1999-ordningen, kan fortsat levere momsfrie 
    ydelser i forhold til denne dispensation.

b. Behandlere, der den 1. Juli �01� har drevet 
    virksomhed med levering af momsfritagne 
    sundhedsydelser som hovederhverv i mindst 
    5 år, kan fortsætte med at levere momsfritagne 
    sundhedsydelser også efter ikrafttrædelsen af 
    dette styresignal. Det er dog en betingelse, at 
    uddannelseskravet på 660 timer er opfyldt, og at 
    behandlingskravet er opfyldt. 
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c. Behandlere, der den 1. Juli �01� har drevet 
    virksomhed med levering af momsfritagne 
    sundhedsydelser som hovederhverv i mindre 
    end 5 år, eller som har drevet virksomheden 
    som bierhverv, kan fortsætte med at levere 
    momsfritagne sundhedsydelser frem til den 30.
    juni �013. Uddannelseskravet på 660 timer og 
    behandlingskravet skal være opfyldt. 
    Hvis behandlerne ikke opfylder betingelserne i 
    styresignalet, skal de fremskaffe dokumentation 
    for gennemført uddannelse eller gennemgå den 
    nødvendige supplerende uddannelse for fortsat 
    at kunne levere momsfritagne ydelser.

RAB-bekendtgørelsen fra Sundhedsstyrelsen

Uddannelses- og eksamenskrav

    § 10. Foreningen skal stille krav til uddannelse 
og eksamen for de medlemmer af foreningen, som 
foreningen registrerer og dermed giver tilladelse til 
at anvende titlen registreret alternativ behandler 
(RAB), herunder krav om en sundhedsmæssig 
uddannelse på sammenlagt minimum 660 under-
visningstimer, lektioner eller tilsvarende. En lektion 
skal være á minimum 45 minutters varighed. E-
learning kan indgå som en mindre del i undervis-
ningen, hvis der i øvrigt består et lærer-/elevforhold.
    Stk. 2. Uddannelsen skal bestå af både teori og 
praksis. Den praktiske del af uddannelsen opgøres 
i timer. Uddannelsen skal omfatte minimum �50 
undervisningstimer eller lektioner i det primære 
fagområde (behandlingsform). Herudover skal 
uddannelsen indeholde basal sundhedslovgivning, 
herunder autorisationslovens bestemmelser om 
forbeholdt virksomhed og kvaksalveri, klinikvejled-
ning/klientbehandling, psykologi samt præsentation 
af andre alternative fagområder (behandlingsformer).
    Stk. 3. Foreningen skal stille krav om afsluttende 
eksaminer, herunder i basisfagene anatomi/
fysiologi og sygdomslære.
    Stk. 4. Foreningen skal stille krav til disse 
eksaminer, således at det sikres, at ansøgeren har 
den fornødne faglige indsigt og forståelse. Om 
nødvendigt kan foreningen selv forestå eksamen.

    Stk. 5. Foreningen skal sikre sig, at ansøgerens 
uddannelse er tidssvarende, vedligeholdt og 
opdateret i relevant omfang. En ikke nyuddannet 
ansøger skal leve op til de krav, der måtte være 
stillet i medfør af § 8, stk. �, nr. 3, umiddelbart op 
til ansøgningstidspunktet.

Ovenstående er fra RAB-bekendtgørelsen af 
1�. Oktober �01�.

Kommentar:

Sundhedsstyrelsens RAB-bekendtgørelse er 
næsten lig med SKAT’s styresignal. 
Der er dog en enkelt fravigelse. 
Sundhedsstyrelsen godkender, at e-learning kan 
indgå som en mindre del af undervisningen, hvis 
der i øvrigt består et lærer/elev-forhold.
Helt konkret lyder svaret på 1/3 af undervisningen.  
Dette betyder, at det ikke længere vil være muligt 
at tage anatomi, fysiologi og sygdomslære som e-
learning hos de nuværende udbydere.

Sundhedsstyrelsen har som SKAT en dispensati-
onsordning:

   § 22. For så vidt angår behandlere, der har 
påbegyndt en relevant uddannelse inden denne 
bekendtgørelses ikrafttræden, og som afslutter 
denne uddannelse senest et år efter ikrafttrædel-
sesdatoen, kan den registrerende forening vælge 
om behandleren skal efterleve uddannelseskra-
vene efter denne bekendtgørelses § 10, eller de 
uddannelseskrav der fulgte af § 10 i bekendtgø-
relse nr. 70� af �5. juni �004 om en branche-
administreret registreringsordning for alternative 
behandlere.

Kommentar:

Som jeg læser denne paragraf, kan den kun få 
betydning for de studerende, som er i gang med 
anatomi, fysiologi og sygdomslære via e-learning.  
De skal have afsluttet deres påbegyndte forløb 
senest d.12. oktober 2013. 
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Alle studerende, som ønsker momsfritagelse, skal 
følge SKAT’s styresignal, og ved at følge dette 
styresignal har de samtidig mulighed for at søge 
om RAB-godkendelse, idet de hermed  også 
opfylder Sundhedsstyrelsens RAB-bekendtgørelse.

Så Sundhedsstyrelsens dispensation levner ingen 
smuthuller. SKAT har strammet nettet, og fra nu af 
hedder det eksamen fra start til slut.

Disse nye tiltag fra SKAT og Sundhedsstyrelsen vil 
sikkert afstedkomme en lind strøm af tvivlsspørgs-
mål. Vi vil forsøge at svare, men bedst er det at 
kontakte SKAT direkte. Bed om at tale med 
Marianne Jespersen, Svendborg-afdelingen. 
Hun deltog i mødet i Middelfart, og hun giver gode 
og forståelige svar.

Det er også muligt at søge bindende svar hos 
SKAT – det koster 300 kr. pr. spørgsmål, og de 
penge kan være givet godt ud.

Birgit Nielsen

3  N Y U D D A N N E D E  K I N E S I O LO G E R

3 studerende fra KINESIOLOGI-AKADEMIET har 
mandag d.14. januar bestået deres eksamen, så de 
nu opfylder kravene til momsfritagelse og samtidig 
har mulighed for at blive RAB(Registreret Alternativ 
Behandler). 

De har alle tre gennemgået mindst �50 timer 
kinesiologi og samtlige obligatoriske basisfag, så 
de er nu godt rustet til at starte egen klinik, hvilket 
de alle tre allerede har gjort.

Som bekendt har SKAT udarbejdet et nyt styresignal, 
som indebærer, at alle studerende skal aflægge 
eksamen i deres primære fag samt de obligatoriske 
fag for at kunne opnå momsfritagelse. Sundheds-
styrelsen har også udarbejdet et nyt styresignal for 
RAB-godkendelse, og her kræves der ligeledes 
aflæggelse af eksamen.

Disse tre gæve kvinder er derfor de første kinesio-
logi-studerende, der har skullet aflægge eksamen 
for at kunne opnå momsfritagelse og RAB-godken-
delse, så de har nu skrevet Danmarks-historie.

Måske har de skrevet Danmarks-historie for alle 
nye komplementære behandlere, for så vidt vi ved, 
har ingen andre foreninger haft studerende til 
eksamen, efter at de nye styresignaler er trådt i 
kraft. 

De har samtidig mulighed for at blive tilsluttet den 
nye ordning: Genvej til Sundhed Nu.

Der er mulighed for at læse mere om de tre på 
disse hjemmesider:

        http://www.facebook.com/Jetteshalmhus  
www.rosingkinesiologi.dk     www.energiarbejder.dk 

Vi ønsker Jette, Sidsel og Lene hjertelig til lykke og 
ønsker dem god vind i deres fremtidige virke som 
kinesiologer.

Kisser Bjerregård, Mette Pedersen, 

Birgitte Rasmussen og Birgit Nielsen   
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Anmeldelse af ny sangbog: 
Sang og musik til hjernegymnastik med CD.

Med skægge sangtekster og gode hørehængende 
melodier har hjernegymnastikøvelserne fået et 
helt nyt liv. 

På KINESIOLOGI-AKADEMIETS kursus i 
Kommunikation med den Intelligente Krop (KIK) 
er hæfterne Hjernegymnastik 1 og � en del af 
undervisningsmaterialet. Disse hæfter og hele 
teorien bag blev forfatteren til sangbogen, Lone 
Mølle bekendt med på et kursusforløb, der 
startede i februar �01�. 

Lone brugte i forvejen mange lignende øvelser i 
sin undervisning uden at vide, at der fandtes 
bøger om øvelserne. 

Allerede efter de første KIK kurser gik Lone i 
gang med at lave tekster til øvelserne, og lige før 
jul udkom sanghæftet. Sammen med hæftet er 
der en cd med klaver og vokal, hvor alle versene i 
sangene synges. Teksten er tydelig og melodien 
er på den måde let at lære for andre end musik-
lærere. I hæftet er der noder med becifringer til 
alle sangene. Der er søde humørfyldte illustrationer. 
Ligesom der i Hjernegymnastik 1 og � er en 
elefant med til alle øvelserne, er det i sanghæftet 
en kat, der optræder. 

Det eneste man behøver, er en cd afspiller og 
man udvælger den eller de aktuelle øvelser. Der 
er en fin og letforståelig beskrivelse af øvelserne, 
som underviseren bør have forberedt, så eleverne 
kan instrueres i den, inden sangen synges 
sammen med øvelsen. Sætter man nummereret 
på repeat, kan man tage øvelsen flere gange, 
hvilket er en rigtig god idé at gøre.

I weekenden afprøvede vi et par af numrene på 
Farvefrekvens kurset, hvor der udelukkende var 
voksne. Det var en succes.

Materialet kan både bruges i grupper i skolesam-
menhæng og i klinikken, når man skal vise 
hjemmeøvelser i hjernegymnastik. Selvom det er 
børnesange, kan de også fint anvendes sammen 
med voksne. 
Det sætter også gang i grinemusklerne.

Det er nu meget sjovere, og der er mere liv i 
øvelserne, når de laves med den gode rytmiske 
musik, og det giver endnu bedre samarbejde 
mellem sanser og hjerne, og cellerne synger med!
 
Jeg håber at rigtig mange får glæde af dette 
dejlige materiale. 

Kisser Bjerregård

Forlaget Moelle, Siøvej 33, 8370 Hadsten 
Tlf: 86914986 

l.w.moelle@mail.dk

Sang og musik til hjernegymnastik

Forfatter og komponist:

Lone Wolsing Mølle

Tekster og melodier til 
hjernegymnastikøvelser

Bog + CD 295,- 

Klaver: Malthe Nørgaard, cand. fra Det jyske 
Musikkonservatorium i Rytmisk/Jazz-klaver 

Vocal: Musiklærer og sanger Mette Lystrup 

Illustrator: L. W. Mølle
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Projekt døgnrytme

En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at 
vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere 
generne i forbindelse med nattevagter.

I min uddannelse som kinesiolog er jeg i lærebogen 
Touch for Health Bog 1 af John Thie D.C. støt på 
en metode der kan korrigere kroppens døgnrytme 
i forbindelse med skiftende arbejdstider.  
Metoden hedder ”Tid på dagen afbalancering” og 
er udviklet af Dr. Jim Reid (USA). 
Metoden afbalancerer kroppens muskler på �-3 
minutter, og reducerer de gener der er ved skiftende 
arbejdstider. 

□ Jeg arbejder på Intensiv afdeling på Sydvestjysk 
sygehus Esbjerg, hvor der er en stor vagt belastning 
og skiftende arbejdstider med dag, aften og natte 
vagter. Især nattevagterne påvirker det indre ur og 
skaber forstyrrelser i kroppens mentale, følelses-
mæssige og fysiske balance.  
Her fik jeg ideen til at afprøve metoden og startede 
projekt døgnrytme med hjemmeøvelserne ”Tid på 
dagen afbalancering” på mine kollegaer.
Hjemmeøvelserne skulle laves den dag man gik fra 
den sidste nattevagt.

Tid på dagen afbalancering

Metoden når man selv udfører øvelserne i 
”Tid på dagen afbalancering” 

•   Masser de neurolymfatiske punkter til 
    Suprasinatus og Teres major.
•   Læg mærke til tispunktet. Brug organuret til at 
    finde den meridian, hvis tid du nu er i.
•   Find den muskel, hvis tid du er i 
    (ud fra de 14 muskler)
•   Masser de neurolymfatiske punkter til musklen. 
•   Hold på de neurovaskulære punkter til musklen.
•   Stryg meridianen 3 gange. 

Jeg gav mine kollegaer � muligheder og de blev 
introduceret enkeltvis til øvelserne

•  Kl. 11-13 Hjertemeridian og musklen subscapularis  
•  Kl. 17-19 Nyremeridianen og musklen psoas 

Resultatet af projektet 

Resultatet af projektet viser, at øvelserne er med til 
at støtte kroppen til at komme tilbage i en normal 
døgnrytme og reducere generne efter den sidste 
nattevagt. 
-  de følte sig mindre ved siden af sig selv
-  de fik lettere ved at koncentrere sig 
-  mindre træthed i kroppen
-  de følte sig mere udhvilede
-  de blev mindre indadvendte og mere sociale
-  færre mavegener som oppustet hed, diarre og 
   obstipation 
-  mindre problemer med at vende rundt på 
   døgnrytmen

Flere at de kollegaer der har brugt metoden har 
spontant meldt tilbage, at de kan mærke at det gør 
en forskel. De gav udtryk for at øvelserne var 
forholdsvise lette at bruge og at de ville fortsætte 
med at bruge dem.

Anne Mette Jensen 

Kinesiologistuderende

Varde

Det er et utroligt spændende projekt Anne 
Mette her har lavet.

Beskrivelsen er meget omfattende, og der er 
rigtig mange bilag med som dokumentation, 
hvorfor det ikke er muligt at bringe hele 
indholdet her i Muskeltrykket.

Hele beskrivelsen og alle bilag kan ses på 
www.kinesiologi.dk   -   medlemsinfo   - 
ARTIKLER  -  Projekt døgnrytme.

Jan Jensen
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Anmeldelse af kurser i Vægtkontrol og 
Reset I ved Wayne Topping

Vægtkontrol
Wayne Topping  underviste i Vægt Kontrol i � dage 
på kinesiologiskolen i Vejle. Det var et meget 
spændende kursus, som bød på ny forskning inden 
for de kemiske, fysiologiske og følelsesmæssige 
aspekter af både mulighederne for at opnå vægttab, 
og hvordan man kan undgå at tage på igen. 

Vi fik berørt mange teorier om vægtkontrol, og flere 
af dem vendte helt op og ned på vores tidligere 
opfattelse af, hvilken motion, der er optimal for at 
opnå eller bevare en sund og slank krop. 

I får hermed nogle af guldkornene:
- Det er ikke de kalorier, du forbrænder under 
  træningen, som er vigtigst, det er derimod de    
  kalorier, som forbrændes efterfølgende.
- Kort og intens træning giver mere fedtforbrænding 
  end længere træning med mindre intensitet
- Aerobisk træning er ikke nær så effektiv til 
  vægtreducering, som du er blevet forledt til at tro.
  Det kan gøre dig mere fit og på samme tid mere 
  usund.
- Den bedste måde at tage på er ved at gå på kur.
- Vejrtrækningsteknikker kan reducere taljemålet 
  eller fjerne overflødige centimeter andre steder på 
  kroppen i løbet af kort tid
- Specifikke muskeltest kan afsløre om man 
  over- eller undertræner.
- Toksisitet gør dig tungere
- Betydningen af psykisk omvendthed og andre 
  psykiske årsager til at holde på fedtet.

Wayne underviste i, hvordan 
man kinesiologisk afbalancerer 
i forhold til vægt tab, og 
hvordan man kan teste og 
optimere de kemiske og 
fysiologiske faktorer. Wayne 
kom også ind på mange 
psykiske faktorer og deres 
indflydelse på vægten. 
Det var alt i alt et spændende 
kursus, og det var et glad hold 
kursister, der mandag aften bød 
Wayne på et forhåbentlig 
senere gensyn. 

Edel Hovgaard

Kursus i RESET
Søndag den 10. februar om aftenen var der en 
vældig aktivitet på Rosborg Gymnasium i Vejle. 
Edel Hovgaard havde arrangeret kurser med 
Wayne Topping som blandt andet underviste i 
RESET 1, og vi var en 40 stykker der syntes, det 
kunne være spændende at lære, så vi troppede 
forventningsfulde op trods mørke og kulde. 
Varmen fik vi heldigvis i løbet af aftenen. RESET, 
der er udviklet af australieren Philip Rafferty, går 
ud på at afspænde hele kæbeområdet ved hjælp 
af fingre og hænder. Afspændingen foregår 
henholdsvis med lukket og åben mund, ligesom 
man kan gennemføre en afbalancering med 
lukkede øjne for at komme ned i dybere lag. 

Det er altid hyggeligt at være på kursus ved 
Wayne, der er god stemning og han er en god 
instruktør. Vi startede med at lave en afbalancering 
på os selv. Derefter samarbejdede vi to og to og 
gennemførte en siddende afbalancering på hinanden.

Hver håndposition varer et eller to minutter, så 
Wayne styrede tiden og vores positioner med 
autoritet og smil på læben.  Efter tre en halv time 
kunne vi afslappede og varme tage hjem – en 
metode rigere. Nu skal der bare øves – de to første 
familiemedlemmer har meldt sig som frivillige!

Inge Lise Kahr

PS. Se kursusbeskrivelse af nyt Kursus i både 
Reset I og II under nyheder fra kinesiologiskolen i  
Vejle

Om det var rart?  - ja det kan I tro!
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NYT fra IASK (International Association of Specialized Kinesiologists)

IASKs bestyrelse har på sit møde i november �01� 
besluttet at flytte den planlagte konference fra 
Brasilien til Danmark. Hvad betyder det for os? Det 
betyder at

Nu kommer verden helt af sig selv 
til os i Danmark !!!

Er det ikke fantastisk?

IASKs bestyrelse har på sit bestyrelsesmøde i 
Lissabon fra ��. – �4. januar i år arbejdet i dybden 
med det fortsatte planlægningsarbejde. En brochure 
med den præcise information om tidsplanen, navne 
på foredragsholdere m.m. er under udarbejdelse 
og vil blive udsendt til alle medlemmer af IASK og 
andre interesserede i løbet af foråret. Lige nu kan 
jeg blot meddele, at adskillige af de adspurgte har 
svaret ja til at komme og delagtiggøre os i deres 
store viden. I skrivende stund afventer vi imidlertid 
svar fra endnu nogle stykker. Når vi har dem, kan 
det endelige program fastlægges og udsendes, så 
her og nu skal I bare vide, at I kan glæde jer til 
blandt andre at møde Matthew Thie, Adam Lehman, 
Clovis Horta Correa fra Brasilien, Grethe Fremming, 
Mac Pompeius Wolontis og Harald Blomberg fra 
Sverige. Det er da værd at sætte X i kalenderen for!

Konferencens overordnede tema er

Increasing Awareness in a Changing World
(Forøget bevidsthed / forøgelse af bevidstheden 

i en verden under forandring)

og datoerne er 1. – 4. maj 2014

på det smukke konferencecenter

Schæffergården i Gentofte (nord for København)

Vores konference vil som sædvanlig give plads til 
et IASK Forum, hvor alle deltagere kan fremkomme 
med deres tanker, idéer, ønsker for IASKs og 
dermed for kinesiologiens fremtid. På programmet 
står også punktet ”Min Bedste Idé”, hvor du kan stå 
frem og give konferencedeltagerne information om, 
hvad netop DU har fundet frem til og anvender med 
succes i din kinesiologiske hverdag. Tidsrammen 
er 10 – 15 minutter.

Jeg har allerede via groupcare udsendt information 
om, at konferencen finder sted i Danmark, og jeg 
har opfordret alle, som kunne være interesseret i at 
give en hånd med, om at henvende sig til mig. Det 
havde vi stor glæde af i 1999 på den store interna-
tionale konference, vi afholdt her i Danmark, også 
den gang på Schæffergaarden. 
I 1999 var Danske Kinesiologer arrangører og 
IASK samarbejdspartner. Nu i �014 er det 
omvendt. IASK er arrangør og har bedt mig om at 
være koordinator. En opgave jeg med glæde har 
taget imod. Jeg er også glad for at Bettina Eriksen 
som formand har givet udtryk for sin og bestyrel-
sens positive opbakning. Tak.

Generalforsamling og valg til IASKs bestyrelse
Her i �013 finder den årlige generalforsamling sted 
i Wien, samtidig med at der er IKC konference. 
Det er i dagene 30. august til 1. september. Der er 
ledige bestyrelsesposter, så alle, der er interesse-
ret i at give en hånd med i det spændende interna-
tionale samarbejde, er velkomne til at stille op. 
Du skal bare give mig dit navn m.m., og så skal du 
naturligvis være medlem af IASK Husk i den 
forbindelse på, at dit medlemskab kun koster �0 
Euro, fordi Danske Kinesiologer er medlem som 
forening. Et medlemskab giver dig mulighed for at 
få nedslag i prisen på konferencen og på de 
tilhørende workshops. Så dit medlemskontingent 
er hurtigt tjent ind. Gå ind på www.iask.org, hvor 
du kan hente indmeldingsblanketten.

Du behøver ikke at være til stede i Wien for at 
kunne stille op til bestyrelsen.

I de kommende numre af Muskeltrykket vil jeg 
holde jer orienteret om tilmeldingsfrister, priser etc., 
og på Danske Kinesiologers generalforsamling kan 
jeg give mere information og besvare spørgsmål.

Jeg er utroligt glad for, at vi i Danmark nu får 
mulighed for at møde mennesker fra alle kroge af 
verden. Så sæt et stort X i kalenderen. 
Vi har noget at vise verden.

Kærlig hilsen
Annemarie Goldschmidt
Bestyrelsesmedlem i IASK 
Konference koordinator
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Nu kommer ”verden” helt af sig selv til os i Danmark!

IASK, den internationale kinesiologiforening (International Association of Specialized Kinesiologists)
har besluttet at holde sin næste konference 

I DANMARK

1. – 4. maj 2014 på Schæffergaarden I Gentofte

IASKs bestyrelse har spurgt, om jeg vil være konference koordinator – og jeg har sagt JA

Når vi får en international konference I Danmark, så får danske kinesiologer, du og jeg og alle andre, 
chancen for at møde kolleger fra mange andre lande UDEN selv at skulle rejse udenlands,

Derfor sagde jeg JA

I 1999 var Danske Kinesiologer vært for en fantastisk international konference, som alle stadig taler om.
IASK var samarbejdspartneren

I �014 vil det være IASK som er vært, og Danske Kinesiologer og danske kinesiologer, 
som kan være samarbejdspartnerne.

Hvem vil være med og hvilke opgaver er der?

8.
.Underholdning, 

udsmykning, 
festmiddag etc. 

7. 
Registration

Navne, 

addresser, 

tilmeldinger  

6. 
Workshops

Før og efter 
konferencen 

5. 
Information
Website, emails, 
brochure, direkte 

kontakt 

4. 
Foredrags-

holdere, “Min 

bedste idé”, 

“posters”

3.  
Manual

Layout, trykninhg 

2. 

Sted: 
Schæffergaarden, 

2820 Gentofte 

1. 
Konference 

program
Skrive, trykke 

og distribuere 

Koordinator

:Annemarie 

assisteret af 

Sabine, 
Sverige

De forskellige IASK bestyrelsesmedlemmer klarer forskellige opgaver, og som konference koordinator er 
min opgave klar.

Så jeg vil gøre det samme som I 1999: invitere alle jer, som er interesseret i at give en hånd med, til et 
møde en gang i løbet af februar / marts �013.

Jeg skal bare vide, hvem I er.

Så send mig en email til dkpaed@yahoo.dk og giv et tilsagn om din interesse for at medvirke.

Kærlig hilsen på vegne af IASKs bestyrelse

Annemarie Goldschmidt
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                                      NYT fra Kinesiologiskolen i Vejle

Invitation til Kursus i test af kosttilskud 
i Vejle d. 20. april

For først gang kan jeg tilbyde et endagskursus i 
test af kosttilskud på skolen i Vejle, som Wayne 
Topping har udviklet inden for biokinesiologien.

Der er mange nye elementer i dette kursus, som 
også træner os i meget præcise test af forskellige 
typer af væv i kroppen, og hvordan man finder 
præcis det kosttilskud, som er optimalt for netop 
den enkelte ubalance.

Wayne har udviklet en helt speciel nulstillings test, 
som vil sikre, at man muskeltester med meget stor 
nøjagtighed, når man skal teste for allergier og for 
de kosttilskud, som kan hæve kroppens modstand 
mod de testede allergener. 

Lær hvordan du via muskeltest kan finde de 
kosttilskud, som kroppen generelt og specifikt har 
brug for, og lær at teste, om de pågældende 
kosttilskud kan tåles og er de optimale for kroppen.

I programmet indgår der 7 forskellige måder til at 
identificere, hvilke fødevarer og kosttilskud, man er 
sensitiv over for. Der er test af luftens kvalitet, dens 
toksiner, doseringstest, m.m. 
Kursuspris 1.000 kr. Manual 1�0 kr. 
Forudsætning for at deltage: KA & Stress I

Kursus i Hvordan man overkommer modgang
Også dette kursus er udviklet af Wayne Topping

Kurset kommer med mulige svar på følgende 
spørgsmål: 
Er der en sammenhæng mellem personlighedstype 
og evnen til at håndtere stress?

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

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

Hvordan kan man vende forhindringer til muligheder?

Dette er blot nogle af temaerne. Der vil også blive 
fokuseret på, hvilke personlighedsmønstre, der kan 
svække immunsystemet, og hvad der skal til for at 
styrke vores evne til at håndtere stress og forbedre 
vores helbred. Materialet fokuserer meget på 
hemmeligheden ved overlevere. 
Dette kursus giver mange muligheder for at finde 
nye metoder til at forbedre helbredet, styrke 
personlig vækst og blive bedre til at håndtere 
stress.

Forudsætning for at deltage: KA & Stress I
Tidspunkt �5.-�6. maj
Pris 1750 kr. inklusiv kursuskompendium

Nyt kursus i Reset 11. og 12. maj

Den 11. og 1�. maj �013 udbyder jeg i samarbejde 
med Inge Lise Kahr to kurser i RESET. 

For de, der var forhindrede i februar eller måske 
har lyst til at repetere RESET 1 løber det af stabelen 
den 11. maj. Den 1�. maj følger vi op med RESET 
�, som vi får mulighed for at opleve for første gang 
i Danmark. De afbalanceringer, vi arbejder med på 
RESET 1, varer omkring 40 minutter. På RESET � 
lærer du endnu en position samt specifikt sammen-
satte RESET-positioner, der er beregnet til korte 
behandlinger på 10 -15 minutter – både til klienter 
og dig selv. 
Positionerne kan bruges på utallige måder, eksem-
pelvis dagligt, som et 4 ugers program, som 
afslutning på en anden behandling, til korte ti–tyve 
minutters behandlinger, til afspænding, læringsud-
fordringer, spændingshovedpine, kronisk træthed 
og meget mere. 
Instruktør på kurset er Dagmar Steffan fra Tyskland.
Inge Lise G. Kahr oversætter. 
Kursussted: Vejle.
Tidspunkt: Reset I: 10.00 -16.00. Reset II: 9.30 - kl. 
16.00
Pris: 800,- pr. dag inklusiv kursusmanual 
Tilmelding og nærmere oplysninger om begge 
kurser hos:
Edel Hovgaard kinesiologiskolen@vindinggaard.dk 
eller Inge Lise G. Kahr ilka@kursuscenteret.dk 
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Præsentation af Dagmar Steffan:
Vi har valgt at få Dagmar til Vejle, 
fordi hun er en meget dygtig instruktør.

Dagmar Steffan er født i 1957, hun er gift og har to 
børn. Fra 1976 har hun har arbejdet som pædagog 
i en børnehave og fra 1989 som leder.

I 1996 tog hun en uddannelse i Montessori-
pædagogik og fra 1997 til �008 var hun leder i  
Montessori- Børnehuset i Holzkirchen.

Det var i den periode hun fik kendskab til kinesio-
logi, og hun oplevede positive forandringer for sig 
selv og sine børn. Det inspirerede hende til at tage 
en uddannelse som helhedskinesiolog.  

Siden �009 har Dagmar haft sin egen praksis i Bad 
Tölz (udenfor München) hvor hun arbejder ud fra 
kinesiologi og Montessori-pædagogik

Har du lyst til at se hendes hjemmeside og selv 
læse mere om Dagmar, finder du den på 
www.dagmarsteffan.de

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

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

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

www.rabrevision.dk

-	 unikt regnskabskoncept
til behandlere

LøNSum

SKAT
CVR

momS

?

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

Testsæt fra Natur Energi og Solaray

Har du brug for at få opdateret dit testsæt 

med de sidste nye produkter fra Natur Energi 

(f.eks. Cal-Mag Citrat 1:1 m. vit D og K�, 

All Energy, Krillivita, Cedemigen, Femiage) 

eller er interesseret i et nyt testsæt, så send 

en mail til inge@naturenergi.dk eller ring på 

48161�13.

Det kan godt være, at du ikke har 

fået den behandling du fortjener 

.....det skal du være glad for              
                

En god samvittighed er det bedste 
sovemiddel, det næstbedste er 

cognag ... og det er lettere at skaffe.
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       NYT fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®                                                                      

H J Æ L P  S E K R E TA R I AT E T

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

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

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

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

På forhånd tak for hjælpen.

Jan Jensen
sekretær

Det er med stor glæde, at jeg i skrivende stund kan 
se frem til, at W AYNE TOPPING kommer her til 
skolen for at afholde sit meget spændende kursus 
om ”Fastlåste Følelser”. Dette sker i et tæt samar-
bejde med Edel Hovgaard og Kinesiologiskolen i 
Vejle. Et samarbejde, jeg fortsat er meget glad for. 
Der er �4 tilmeldte, så det tyder på, at emnet har 
stor interesse og aktualitet.

Det er også med stor glæde, at jeg har sagt ja til at 
være konference koordinator på IASKs konference 
i Danmark i �014, og jeg ser frem til samarbejdet 
og til at møde så mange som muligt af både 
uddannede kinesiologer og studerende. I kan læse 
mere under ”NYT fra IASK ”, og I har allerede via 
groupcare modtaget information om begivenheden 
og en opfordring til at være med i udførelsen af 
praktiske opgaver. Flere har allerede givet positivt 
tilsagn. Tak.

Nyt projekt
Som noget helt nyt planlægger vi i skolens regi i �013 
– �014 at udbyde en hel uddannelse indenfor Kathie 
Guhls kursusrække om ”Hjernen, vor største 
ressource”, afsluttende med kurset ”Dysleksi”. 
Formålet er at få uddannet / videreuddannet dygtige 
kinesiologer til at kunne arbejde i dybden med de 
mange børn og voksne, som i dagens Danmark har 
store indlæringsvanskeligheder, ofte i form af 
decideret ordblindhed. Også en egentlig instruktør-
uddannelse vil blive tilknyttet uddannelsesforløbet. 

I løbet af foråret vil vi afholde et informationsmøde 
med oplysning om indhold, økonomi, tidsplan etc. 
En kontakt til en interesseret kommune er allerede 
etableret.

Samarbejde
Samarbejdet med Nordlys Centret i Silkeborg 
fortsætter med endnu nogle kurser i Kropsafbalan-
cering. Jeg er glad for samarbejdet, som efter alt at 
dømme vil blive videreudviklet i den kommende tid.

SundhedsRådet
Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole er fortsat 
medlem af SundhedsRådet, og jeg håber, at 
Danske Kinesiologer på Generalforsamlingen 
beslutter sig til at genindmelde sig og via sine 
repræsentanter få indflydelse også uden for 
foreningens egne rammer. Via medlemskab af 
Sundheds Rådet har I mulighed for at deltage i 
arbejdet med kvalitetssikring af uddannelserne og i 
arbejdet i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ 
behandling og meget andet.

Jeg ønsker alle et godt og dejligt forår

Annemarie Goldschmidt
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NY TIDSALDER 

 
Nyt uddannelsesforløb til Transformations-Kinesiolog (TK) 

 
TK bygger på filosofien fra Den Tidløse Visdom og integrerer denne med enkle og dog avancerede 
kinesiologiteknikker til en spirituel uddannelse sigtet imod den nye Vandbærerens tidsalder. 
 
TK tilsigter transformation af hvert eneste aspekt af det at være menneske for at få os i dialog med os selv, 
så vi vokser med den nye tidsalders individuelle og kollektive udfordringer 
 
TK berører sjæl og psyke og medfører re-orientering af prioriteter, verdensanskuelse og værdier.  
 
TK anvender enhver vanskelighed eller hindring som et springbræt til gennem målsætning at blive en 
bevidst årsag i eget liv. 
 
 
16. – 17. marts 'Optimal Integration' – Indgangen til TK, en indføring i opdagelsen af vores 

indre selv og legemet som et energisystem - vores energetiske matrix - og 
viser os hvor meget vi har at bidrage med. 

 
22. – 26. maj 'TK 1' – Den energetiske matrix, identitet, dialogen med os selv, beslutninger 

og omsætning i praksis, der forstærker evnen til at vokse med den nye 
tidsalders individuelle og kollektive udfordringer.  

 
16. – 20. oktober 'TK2' – De Syv Store Stråler, De universelle Love o.m.a. 
 
26. – 30. oktober 'De 7 Hjerner' - åbner for en dialog mellem det indre og det ydre selv og giver 

en ny forståelse for vores krop og æterlegeme, chakrasystemet og hele vores 
velbefindende.  

 
Flere kurser følger fortløbende. Se den komplette oversigt på www.tkpolaris.dk 

Alle kurserne foregår på 
 

Polaris Skolen, 
Polaris Centret, Kyndeløse Strandvej 22,  

4070 Kirke Hyllinge 
 

 
Undervisere: Grethe Fremming, Tove Nielsen, Helle Bøving. 

 
Læs om kurserne og TK-uddannelsen, 

find mere info og tilmeld dig på  
 www.tkpolaris.dk 

 
Vi svarer gerne tilbage på spørgsmål – ring evt. til Helle Bøving på tlf. 2194 7922 
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Krillivita fra Natur Energi indeholder hele 500 mg ren 
krillolie fra Antarktis i 1 lille mørk kapsel. Krillolie er en 
nyere omega 3-kilde, hvor omega 
3-fedtsyrerne EPA og DHA er  bundet i et såkaldt 
fosfolipidkompleks. Fosfolipider findes også som en 
naturlig del af kroppens cellevægge. 
Krillolien indeholder desuden en stærk antioxidant – 
astaxanthin – som sørger for at olien ikke harsker.

Kvaliteten er vigtig – direkte fra hav til forarbejdning 
på Life Science både

Krillivita er fremstillet i det man kalder et højteknologisk 
“Eco Harvesting” system. Det betyder, at de friske 
råmaterialer – krill’en, som er små lyskrebs – behandles 
lige efter at de er høstet fra havet. De behandles 
nænsomt direkte ombord på den båd som har høstet 
dem. Det er en såkaldt flydende Life Science fabrik , 
hvilket igen betyder at de aktive ingredienser bevares i 
den fineste kvalitet. 

Krillivita – ren krillolie med omega 3-fedtsyrer direkte til dine celler fra havet i Antarktis

Hval- og nu også menneskeføde
Krill, også kaldet lyskrebs, er små rejelignende krebsdyr. 
De er ca. 5-6 cm lange og vejer op til � gram. Krill er det 
norske ord for hvalføde. 

Den mest talrige art er Antarktisk krill (Euphausia 
superba). Det er en krill, der lever i et meget rent og 
koldt hav ved Antarktis. Den eneste forurening er den 
som kommer fra luften, og den sparsomme skibsfart, der 
er i det meget store område. 

Krill er også det nederste led i fødekæden og lever 
hovedsageligt af alger (der bidrager med antioxidanten 
astaxanthin), der ikke er belastet i samme grad af 
tungmetaller og andre toksiner som fisk, der befinder sig 
højere i fødekæden, kan være.

Tag 1-� kapsler dagligt og opbyg dit EPA og DHA 
fedtsyreniveau i kroppen.

Se evt. mere  på www.akerbiomarine.com

Vigtigt: Krillivita bør ikke tages hvis du er allergisk 
overfor skaldyr.

Krillivita fås i Matas og Helsekostbutikker vejl. udsalgs-
pris 199,- for 60 kapsler

F A K T A A R K  

Februar 2013 Mulighed for at kunne sige nej til behandling 

I sager om tilkendelse af fleksjob eller førtidspension skal kommunen i dag sikre 
sig, at borgeren har en betydelig nedsat arbejdsevne, og at alle muligheder for at 
udvikle arbejdsevnen gennem behandling er udtømt. Det indebærer, at kommunen 
kan stille krav om, at borgeren skal deltage i nødvendig lægebehandling.  

Kommunen kan også i dag stoppe udbetalingen af sygedagpenge, hvis en syge-
meldt borger ikke deltager i nødvendig lægebehandling. 

Regeringen foreslår derfor, at den enkelte borger får ret til at få forelagt sin sag for 
en klinisk funktion i regionen i de særlige tilfælde, hvor manglende deltagelse i læ-
gebehandling fører til, at kommunen overvejer at stoppe sygedagpengene eller be-
slutter ikke at tilkende fleksjob eller førtidspension. Klinisk funktion skal så vidt 
muligt foreslå alternativ behandling. Hvis borgeren ikke ønsker denne behandling, 
bortfalder kravet om at deltage i nødvendig lægebehandling. 

Kommunen må ikke færdigbehandle sager, herunder stoppe udbetalingen af syge-
dagpenge, før klinisk funktion har udtalt sig. 

Klinisk funktion er betegnelsen for den nye samarbejdsmodel med specialiseret, 
lægefaglig viden i regionen, som blev indført med reformen af førtidspension og 
fleksjob.

Forslaget skal køre forsøgsvis i en treårig periode.  

I sager om tilkendelse af fleksjob eller førtidspension 
skal kommunen i dag sikre sig, at borgeren har en 
betydelig nedsat arbejdsevne, og at alle muligheder for 
at udvikle arbejdsevnen gennem behandling er udtømt. 
Det indebærer, at kommunen kan stille krav om, at 
borgeren skal deltage i nødvendig lægebehandling.
Kommunen kan også i dag stoppe udbetalingen af 
sygedagpenge, hvis en sygemeldt borger ikke deltager 
i nødvendig lægebehandling.
Regeringen foreslår derfor, at den enkelte borger får ret 
til at få forelagt sin sag for en klinisk funktion i regionen 
i de særlige tilfælde, hvor manglende deltagelse i 
lægebehandling fører til, at kommunen overvejer at 

stoppe sygedagpengene eller beslutter ikke at tilkende 
fleksjob eller førtidspension. Klinisk funktion skal så vidt
muligt foreslå alternativ behandling. Hvis borgeren ikke 
ønsker denne behandling, bortfalder kravet om at 
deltage i nødvendig lægebehandling.
Kommunen må ikke færdigbehandle sager, herunder 
stoppe udbetalingen af sygedagpenge, før klinisk 
funktion har udtalt sig.
Klinisk funktion er betegnelsen for den nye samarbejds-
model med specialiseret, lægefaglig viden i regionen, 
som blev indført med reformen af førtidspension og
fleksjob.
Forslaget skal køre forsøgsvis i en treårig periode.

F A K T A A R K  

Februar 2013 Mulighed for at kunne sige nej til behandling 

I sager om tilkendelse af fleksjob eller førtidspension skal kommunen i dag sikre 
sig, at borgeren har en betydelig nedsat arbejdsevne, og at alle muligheder for at 
udvikle arbejdsevnen gennem behandling er udtømt. Det indebærer, at kommunen 
kan stille krav om, at borgeren skal deltage i nødvendig lægebehandling.  

Kommunen kan også i dag stoppe udbetalingen af sygedagpenge, hvis en syge-
meldt borger ikke deltager i nødvendig lægebehandling. 

Regeringen foreslår derfor, at den enkelte borger får ret til at få forelagt sin sag for 
en klinisk funktion i regionen i de særlige tilfælde, hvor manglende deltagelse i læ-
gebehandling fører til, at kommunen overvejer at stoppe sygedagpengene eller be-
slutter ikke at tilkende fleksjob eller førtidspension. Klinisk funktion skal så vidt 
muligt foreslå alternativ behandling. Hvis borgeren ikke ønsker denne behandling, 
bortfalder kravet om at deltage i nødvendig lægebehandling. 

Kommunen må ikke færdigbehandle sager, herunder stoppe udbetalingen af syge-
dagpenge, før klinisk funktion har udtalt sig. 

Klinisk funktion er betegnelsen for den nye samarbejdsmodel med specialiseret, 
lægefaglig viden i regionen, som blev indført med reformen af førtidspension og 
fleksjob.

Forslaget skal køre forsøgsvis i en treårig periode.  
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KINESIOLOGI-SHOPPEN 

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. 15,- pr. stk. 
ved køb af 25 stk. er prisen kr. 10,- pr. stk og 
ved køb af 100 stk. er prisen kr. 8,- pr. stk. 

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 
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Lidt information om medlemstallet i 
Danske Kinesiologer:

Fordelt efter medlemsgrupper ser tallene således ud:

Gruppe 1         �5 medlemmer
Gruppe �         91 medlemmer
Gruppe 3         3� medlemmer
Gruppe 4         63 medlemmer
Gruppe 5         �9 medlemmer

Fordelt geografisk er medlemstallet fordelt således:

Sjælland                     91 medlemmer
Fyn                             37 medlemmer
Nordjylland                 �5 medlemmer
Midt- og Sydjylland     83 medlemmer
Udland                          4 medlemmer

RAB-registrerede       77 medlemmer
Genvej til sundhed      3� medlemmer

Velkommen til: 

Navn       
                   
Linda Skovgård
Helleli Cristina Thiesen
Kamille Jespersen
Dorte Evald
Marianne Secher Dahl
Lone Wolsing Møller
Birute Kuliesiute

                                        

By

Vordingborg
Horsens
Vejle
Haderslev
Ringe
Hadsten
Lyngby

Gruppe:

�
�
�
�
�
�
�

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

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

Oversigt over medlemstal

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

Kurverne herover viser udviklingen i antal besøg og
i antal sidevisninger, som begge har vist positiv 
udvikling siden november måned �011.

Af de besøgende på hjemmesiden kommer
58 % fra søgemaskiner (f.eks Google)
1� % kommer via henvisninger fra andre 
         hjemmesider, f.eks. din!
De sidste 30 % er direkte trafik - d.v.s. besøgende 
som taster www.kinesiologi.dk
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  NYT FRA 
     Lokalafdeling Sjælland

Kontaktperson Inge Harris

Arrangementer i Sjællandsafdelingen �013 – sæt kryds i kalenderen!

Januar:        Generalforsamling 19-1
Marts:          Årsmøde/Landsgeneralforsamling 16-17/3
April:            Onsdag den 10. april kl. 18.30 – �1-00: Dominans/stress profiler v/Omaya
Maj:             �5-�6. maj: Lær at bruge sundhedshjulet i din klinik. Health Creation v/ Annie Rasmussen
Juni:            Onsdag 1�. juni: Pinsefrokost hos Inge Harris
Juli:             Ferietid
August:       Kajaktur ultimo august
September: Sund Livsstilsmesse �7-�9. september
November:   Reaktive muskler/kinesiologi v/Søren Lund
December:  Julefrokost hos Ulla 5.1�
Januar:       14. januar: Champagnespa hos Ulla

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

Referat Generalforsamling Danske Kinesiologer 
Sjællandsafdelingen 19. januar �013

Annie Rasmussen og Health Creation:
Efter dejlig morgenmad tilberedt af Omaya fortalte 
Annie Rasmussen om Health Creation, et koncept 
der er skabt af Rosy Daniels, en engelsk læge der 
arbejder med kræftpatienter på Bristol Cancercentre. 
Annie er den danske repræsentant for Health 
Creation, Sundhedsprogrammet i Danmark. Annie 
er sygeplejerske og har tidligere arbejdet med 
kræftpatienter og kemomedicin, men arbejder nu 
også alternativt som Cancerguide, Health Creation 
Mentor og Journey terapeut.

Tjek din sundhed - Sundhedshjul:
Vi havde alle udfyldt et sundhedshjul, som giver et 
billede af ens sundhedstilstand indenfor 1� vigtige 
livsområder: 1.Kost, �. motion, 3. afgiftning, 4. 
stress, 5. relationer, 6. følelser, 7. Tro mod dig selv, 
8 Energi, 9. Spirituel kontakt, 10. Omgivelser, 11. 
Fællesskaber, 1�. Natur og Miljø.

Annie uddybede de forskellige områder og nævnte 
at f.eks. energiniveauet er yderst vigtigt at hæve, 
et område vi som kinesiologer er gode til. Ud fra 
sundhedshjulet kan man danne sig et overblik over, 
hvor det er vigtigst at sætte ind her og nu. 
Til konceptet hører der CD’er med visualisering, 
meditation og øvelser med, samt en god kogebog. 
Annie demonstrerede, hvordan der spørges ind og 
findes frem til det, der er vigtigst at arbejde med, 
samt lytte for at finde begrænsende overbevisnin-
ger. Der udarbejdes så et sundhedsprogram i 
samråd med klienten, som vedkommende skal 
følge til næste gang. 

Efter frokost var der generalforsamling.

1.  Mie blev valgt som dirigent, Inge som referent 
     og Omaya og Susanne som stemmetællere.
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�.   Beretningen for 2012 blev forelagt af Ulla (men
      lavet af Susan). Det handlede mest om de 
      inspirende sammenkomster, der havde været i 
      årets løb: Wisdom Council til landsgeneralfor
      samling, pinsefrokost hos Inge, sommerspa 
      med gruppeafbalancering hos Ulla,  
      Christianshavner tur med kajak ved Jan
      Berthelsen, Sund Livsstilsmesse med overskud 
      og god energi (arrangeret af messeudvalget),
      julemiddag hos Ulla.

3.   Regnskab/budget blev fremlagt ved Ellen. 
      Her kom der forslag vedrørende næste års 
      budget i forhold til messeaktivitet:
a.   at evt. overskud fra messen blev lagt til side, så
      der er penge på en messekonto, et separat
      messeregnskab samt 
b.   at FU sætter et beløb af til markedsføring, som
      man kan søge fra.
c.   At et messeoverskud kunne blive ”henlagt” til 
      dårligere tider
d.   At der fast bliver sat et beløb af til messer f.eks.
      5-7.5000 fra Landsforeningen
e.   At 5% af indkomne kontingenter bruges på 
      markedsføring

4.  Evaluering af 2012

5.  Messeudvalg. Susanne fortalte på messe- 
     udvalgets vegne, at Sund Livsstilsmessen var en
     god og succesrig oplevelse og at samme stand 
     er reserveret til næste år. Tendensen i år viste at 
     mange gik målrettet hen til standen for at bestille
     en kinesiologisk afbalancering, så forhåbentlig 
     er kendskabet til kinesiologi ved at brede sig. 
     Messen gav overskud i år, der var sparet lidt på
     m� og der var ikke behov for nye investeringer. 
    Generalforsamlingen stemte for at fortsætte med 
    Sund Livsstilsmesse, som i �013 vil foregå �7, �8   
    og �9. september. Der blev udtrykt interesse for, 
    om man fra hjemmesidestatistikken kunne se, 
    hvor stor interesse der udvises i dagene efter 
    messen.

6.  Indkomne forslag. 
     Der var ingen indkomne forslag.

7.   Næste års arrangementer
     De faste gode traditioner i Sjællandsafdelingen
     vil fortsætte til næste år: pinsefrokost, julefrokost, 
     kajaktur, sommerspa, generalforsamling. 
     Desuden kom der forslag om: 
a.  Temadag ved Tove Solveig om Kærlighedens
     Sprog (blanding af EFT/kinesiologi)
b.  Dominansprofiler v/ Omaya
c.  1-� temadage om Health Creation v/ Annie 
     Rasmussen
d.  Temadag om reaktive muskler & kinesiologi 
     v/Søren Lund
Der kom forslag om at udvide invitationen til andre 
kredse som zoneterapeuter, akupunktører m.fl.

8. Valg af medlemmer
    Ulla og Susan og Annemarie Thomsen takkede
    af, Mie blev nyt medlem og Lena blev revisor. 
    Den nuværende bestyrelse består således af 
    Susanne Rud (groupcareansvarlig), Inge Harris 
    (kontaktperson) og Mie Nielsen. Ellen Kristensen
    er kasserer og Lena Larsen revisor.

9. Eventuelt
a. Opfordring til alle medlemmer – husk at give
    besked om ændring af e-mail adresse, så 
    groupcare kan fungere optimalt.
b. Der blev informeret om den nye sundhedsord
    ning ”Genvej til Sundhed”. Ulla vil lave en 
    skabelon til et brev, som vi kan bruge fælles ved 
    henvendelse til virksomheder. Der er blevet 
    sendt pressemeddelelse ud til alle ugeblade 
    samt dagspresse.
c. Husk Landsgeneralforsamling 16-17. marts

En hyggelig dag i mange gode kollegaers selskab!

Den nye bestyrelse: fra venstre Susanne Rud, Mie Nielsen, 
Inge Harris. Ellen Kristensen er også med i bestyrelsen, 
men var ikke tilstede ved fotografering.
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 NYT FRA 
   Lokalafdeling Fyn

Formand Sonja Thrane

Generalforsamling  i Lokalafdeling Fyn  d. �5/1 13.

Til stede var; Jonna Eierslev, Kirsten Bentholm, 
Birte Schmidt, Hertha Borup, Lene Jespersen, 
Jette Larsen, Birgit Nielsen, Sonja Thrane, 
Annette Bau Christensen.

Dagsorden:

1. Valg af referent og dirigent;   Annette.

�. Sonja fremlægger aktivitetsniveau for året der gik.
    Fynsafdelingen har ligget så godt som stille det 
    sidste år, bortset fra planlægning af Årsmødet., 
    som i år foregår på Stenstruplund. 
    De sidste par år har opbakningen omkring 
    generalforsamlingen været meget lav (for to år
    siden mødte fx. slet ingen op) og frem for at 
    nedlægge foreningen helt, blev det besluttet den 
    skulle køre på lavt blus og så måtte medlem-
    merne byde ind med bud. Dette er dog ikke sket. 
    Vi vil gerne satse mere som fx lokalafdeling  
    Midt- og Sydjylland gør, men skal have meget
    mere is i maven, hvis det skal blive til noget.
    En opfordring fra nye medlemmer (Jette og Lene) 
    om, at bestyrelsen er mere opmærksom på nye 
    medlemmer ved deres optagelse i foreningen, 
    ønske velkommen mm, samt opfordring til at 
    afholde workshops eller lignende. Det ville være 
    rart at møde andre og få sat ansigt på folk. 
    Forslaget blev positivt mødt.

3. Vores revisor Hanne Jespersen måtte melde 
    afbud. Sonja fremlægger regnskabet, som 
    hermed godkendes.

4. Sonja fremlægger budget.  Jan Jensen kontaktes
    om folk udefra kan komme til årsmødet, evt. fra
    klokken 13-17.

5. Ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer; 
    Kirsten udtræder af bestyrelsen efter mange års 
    arbejde. Stort tak til Kirsten for dit gode arbejde
    og din vedholdenhed.
    Desværre er der ingen klar til at stille op til 
    bestyrelsesvalg, på trods af pænt fremmøde og
    gode forslag og intentioner. Det aftales at 
    Annette og Sonja fortsætter bestyrelsen på
    vågeblus, dog med workshop/tema aftener.

7. Revisor uændret v. Hanne Jespersen

8. Evt.
    Den ��/3 har Kinesiologi Akademiet kursus i 
    Neo Feng Shui
    Den �5/4 har Lars Mygind og Lene Hansson 
    kursus i metamedicin i Svendborg Borgerforening
    Forslag om at gøre  x medlem til Æresmedlem 
    af kinesiologi foreningen., FU skal kontaktes i 
    den  forb. inden  årsmødet.
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Årsberetning 2012  
(Generalforsamlingen afholdt �5.jan. �013)

Beretningen i år er næsten  atter en kopi af beret-
ningen fra både forrige og sidste år.

Overskriften er atter Lav profil eller grænsende til   
Ingen profil !!

Også på generalforsamlingen sidste år var vi 
meget optimistiske mht aktiviteter det kommende år. 

Desværre har vi ikke kunne leve op til de forvent-
ninger, vi havde. Der har ikke været nogen form for 
aktivitet. Vi har alle tre været meget optaget af 
arbejde og studier. Jeg har lige kunnet klare jobbet 
som kasserer og kontaktperson. Der har næsten 
ingen respons været fra medlemmerne. Og der er 
kun blevet til et lille indlæg til Muskeltrykket ud over 
referatet fra Generalforsamlingen. 

Heldigvis har der været en del aktivitet på Kinesiologi 
Akademiet, som vi fynboer har kunne drage nytte 
af. F.eks. Pekana kurset var vel besøgt af de fynske 
medlemmer, ligeledes var aftenen i Syngeskålenes 
tegn. Det viser, at der er interesse for arrangemen-
ter – vi skal bare ud af hullerne - og turde invitere til 
arrangementer, selvom kassen næsten er tom. 

Og det er lige præcis det, der er mit problem – 
jeg tør ikke løbe an på arrangementer, som, hvis 
der ikke er nok tilslutning,  koster mere end vi har 
til rådighed. Jeg tror, vi kan lære meget af Midtjyl-
lands-afdelingen, der når de arrangerer spændende 
foredrag, er de også er åbne for ikke-kinesiologer. 

Vi er på nuværende tidspunkt 35 medlemmer. 
De 3 nyuddannede fra Kinesiologi Akademiet har 
heldigvis meldt sig ind i foreningen. Det er mit håb, 
at der er nogen, der i dag melder sig til de ledige 
poster i bestyrelsen. Vi trænger til nogen, som har 
visioner og mod. Kirsten har valgt  ikke at genopstille. 
En stor tak til Kirsten der har været med i bestyrelsen 
i mange år. Annette og jeg har valgt at genopstille. 
Så der er 3 ledige poster i bestyrelsen. 
Hvis jeg i dag genvælges til bestyrelsen, vil jeg 
atter påtage  mig atter jobbet som kasserer , men 
kun for 1 år da jeg næste år ikke stiller op til valg.

På årsmødet �01�  fik Fynboerne  til opgave at 
arrangere det kommende årsmøde. Dagen efter 
årsmødet startede jeg med  at finde passende 
lokaler, samt finde nogle dygtige personer som 
kunne udfylde lørdagens program.

Et tip fra Jonna førte til at det blev Stenstruplund 
Kursuscenter. 
Og i løbet af efteråret har jeg undersøgt hvilken 
foredragsholder, der kunne være interessant at 
invitere til at holde foredrag/workshop om lørdagen. 

Jeg har været omkring emne som Femine 
Guidence, Vaccinationsskader, Immunforsvaret, 
Mindfulness, Fastlåste følelser , Dominansprofiler 
og TRE (Traume Release Excercise).  Og det er så 
endt med at vi har hyret Colette Markus til at 
fortælle og demonstrere TRE (Traume Release 
Excercise).   

Efter et  foredrag i Midtjyllands Lokalforening med 
Ole Larsen, blev der sendt en forespørgsel ud til 
medlemmerne på Fyn om der var opbakning til at 
få ham til Fyn og fortælle om candida. Der var 10 
som meldte tilbage, at det havde interesse. 
Derfor har vi hyret ham til at komme her efter 
generalforsamlingen og fortælle hvordan, han 
griber den problematik an. 

Sonja Thrane
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Foredrag om Candida ved Ole Larsen

Efter generalforsamlingen overtog en engageret 
Ole Larsen.
Ole Larsen er uddannet lærer, biolog og kinesiolog. 
En alvorlig rygskade var starten  til at han via 
kinesiologien kom i forbindelse med smertebe-
kæmpelsesteknikker. Han har siden hjulpet mange 
mennesker med smertefrigørelses-kurser. I dag er 
det næsten udelukkende kursus og foredrag han 
beskæftiger sig med. Han har uddannet mange 
stresskonsulenter og har på det seneste givet en 
sine kursister tilladelse til fremover  at afholde 
kurser i Allergi.

Candida Albicans er en svamp, som  naturligt 
findes i vores tyktarm. Den lever som gærceller i 
tarm-indholdet, men som kan vokse vildt, skifte 
form og brede sig  som svampemycelium ud i 
resten af kroppen især på slimhinderne i luftveje, 
øjne, ører og underliv.  Det sker ofte  efter en 
penicillin-kur. Antibiotika slår bakterierne ihjel i 
tarmen . Men ikke kun det, også hormoner enten 
medicinsk eller gennem kosten kan bringe kroppen 
i ubalance ,så svampen har lettere ved at brede 
sig.
Hvis først der er opstået en ubalance i tyktarmen, 
næres candidasvampen af sukker, hvidt brød, 
kaffe, alkohol, tobak og andre blodforstyrrende 
fødevarer. Og når slimhinderne svækkes er der 
grobund for allergi. 
Svækket slimhinde i tarmen resulterer i utætte 
tarme, dvs at affaldsstoffer fra tarmindholdet kan 
sive ud i kroppen og give forgiftnings-symptomer. 
Disse affaldsstoffer kan nyrerne ikke nå at udrense, 
og så træder huden ind som udskilnings-organ og 
lidelser som f.eks uren hud, kløende og tør hud, 
nældefeber mm. forekommer. 
Der kan opstår mange symptomer i forb. med en 
denne ubalance kort nævnt træthed, sultfølelse, 
oppustet mave, luft i maven , hård eller løs afføring, 
sure opstød, en ekstrem sukkertrang, blodsukkeru-
balance mm.

Genopretningen af denne ubalance består i følge 
Ole Larsen af kur og kost.
Kur:
1. Fiske og planteolier  - stopper mycelium-dannelsen
2. Hvidløg  - dræber svampen
3. Mælkesyrebakterier – danner ny tarmflora
4. Aloe Vera  - renser og bygger tarmvæggen op
5. Plantefibre – stimulerer peristaltikken og ernærer
    mælkesyrebakterier

Til de 5 ovenstående punkter anbefalede Ole 
Larsen flg. produkter fra Forever Living:
1.  Forever Omega (fiskeolie)
2.  Forever Garlic (hvidløgstabletter) – fordel at de
     opløses først i tarmen
3.  Forever Active Probiotic (mælkesyrebakterier)
4.  Forever Gel Original (Aloe Vera drik)
5.  Fields og Greens (plantefibertilskud)

Kostomlægningen handlede om at undgå:
•  Sukker – slik, kage, is, syltetøj m.m.
•  Hvedemel – franskbrød, hvide boler, pasta, pizza mm.
•  Mælk og ost – begræns dyrisk fedt, lidt økologisk
   smør er ok
•  Læskedrikke med sukker og tilsætningsstoffer,
   alkohol med måde(1 hvidløgstablet pr. glas)
•  Frugt i begrænset mængde – undgå vindruer

Spis gerne:
•  Masser af grøntsager, rodfrugter, løg og kål
•  Fiske – helst fede
•  Rugbrød med tydelige kerner bagt på surdej er 
   bedst
•  Sunde fedtstoffer fra planteolier, nødder, frø, 
   avokado og oliven
•  A 38 f.eks. Acido fra Thiese og drys gerne 
   kværnede hørfrø, græskarkerne m.m. på.

Et spændende foredrag hvor vi fik tips og 
inspiration til at gå hjem og teste os frem til hvad, 
der virker.

Sonja Thrane

DEN LIMBISKE JUVEL

Fantasi er vigtigere end 
kundskab.

For medens kundskab 
peger på alt det der findes, 
peger fantasien på alt det, 
der kommer til at findes.

Albert Einstein.
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 NYT FRA 
   Lokalafdeling Nordjylland     

Formand Helle Lyngholm

Referat af Generalforsamling 
Torsdag den 31.januar �013. 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent: 
    Bodil Ottesen valgt som dirigent

�. Formandens beretning.
Velkommen til generalforsamlingen i lokalforeningen 
Nordjylland d. 31 jan �013.
Her i Nordjylland er der �6 medlemmer og det vil
så sige at vi møder op her med 33 %, det synes 
eg er ganske pænt.
Årsmødet med landsgeneralforsamlingen er d. 15-
16-17 marts �013,og der er et spændende program, 
så jeg synes at I skal tænke på at melde Jer til og 
slutte op om foreningen.
Det foregår på Fyn.

Som sagt er vi �6 medlemmer og fordelingen heraf 
er
Støttemedlemmer            3
Studerende/seniorer        9
Proff.med ret til RAB        4
DK kinesiologer RAB       �
Instruktører                      8
På landsplan er vi �36 medlemmer.
Jeg tænker på at det er vigtigt at man er registreret 
korrekt.
Og især på at man som studerende ikke kan yde 
momsfri behandling. Der er indtil den 30. juni �013 
til at opfylde de skærpede krav til dokumentation af 
uddannelse og eksamen, ellers er man momspligtig 
af behandlinger.
Det er kun behandling af sygdom som er fritaget for 
moms.
Vi har haft et godt samarbejde med SKAT, og har 
haft informationsaftner med godt udbytte. Efterføl-
gende har vi ved spørgsmål fået en god vejledning.

Der er nu kommet en ny hjemmeside www.genvej-
tilsundhed.nu som opstod efter vi fik ja i landsskat-
teretten til hvorvidt arbejdsgiverbetalt kinesiologi 
kan anses for skattefritaget for medarbejderen.

Behandlingen skal udføres af en Kinesiolog RAB. 
Se mere på den nye hjemmeside.

Der er to erfa grupper heroppe hvor man mødes 
jævnligt.
Tillige er der er studiegruppe, som arbejder med 
Helhedsterapi i forbindelse med uddannelse v. 
Audun Myskja.
Om der er flere ved jeg ikke, men det er rart at der 
er mulighed for at udveksle viden og give støtte til 
hinanden.
I efteråret havde vi et dejligt arrangement hos 
Susanne Møller i Hals. Vi fik brugt kroppen under 
vejledning af Susanne og efterfølgende nød vi en 
god og dejlig aften, med megen snak og drøftelse 
af hvad vi hver især arbejder med. Og der var godt 
fremmøde.

Vor DVD samling bestyres nu af Vibeke Rønne 
Sørensen.

Om der skal foregå mere heroppe, må også 
komme an på medlemmerne er der ønsker skal vi 
gerne stå til rådighed med vejledning, da vi jo gik 
ind i dette for at vi ikke skulle lukke lokalafdelingen.

Formand
Helle Lyngholm.

Der blev stillet et spørgsmål om, det kunne være 
en god ide, at give en direkte information, evt. pr. 
brev til de studerende således vi på den måde 
sikre, at de kender regler for momsfri behandling. 
Bestyrelsen vil se på dette.

Der blev opfordret til, ved tilmelding til genvejtils-
undhed, at læse hele landsskatterettens afgørelse.
Det blev oplyst at der på årsmødet er afsat to timer 
til at få mere info og stille oplysende spørgsmål til 
genvejtilsundhed.

Herefter blev beretning godkendt.
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3. Valg af stemmetællere.
    Bettina Eriksen og Margit Anderson er valgt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 
    �01�, ved kasserer Gitte Frederiksen.
    Regnskab godkendt.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget �013.
    Budget godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag.
    Der var ingen Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
    Der blev genvalg til Bodil Ottesen og Gitte 
    Frederiksen. Ingen valg af suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
    Vibeke Sørensen er valgt. Ingen valg af revisor 
    suppleant.

9. Eventuelt.
    Under eventuelt var der en rigtig god dialog om, 
hvordan vi kan gøre foreningen til et samlingspunkt 
for alle kinesiologer i Nordjylland.
Der kom flere forslag til opdateringskurser, så der, 
ud over det sociale islæt, er noget at køre efter. 
Bestyrelsen i den nuværende form tog det hele ad 
notam og vil efterfølgende finde en arbejdsmetode, 
hvor arbejdet måske kan uddelegeres.

Herefter takkede dirigent for god ro og orden og 
gav ordet tilbage til formand.

Formand takkede for den gode stemning hele 
aftenen var afholdt i og takkede for god ro og 
orden og hævede GF.

Referent: Vibeke Sørensen

Lokalforeningen Nordjyllands DVD samling består 
af følgende film:

  1.  Verden på hovedet – What the Bleep do we 
     (K)now?

  �.  Nye veje til sundhed

  3.  The Indigo Evolution

  4.  The Secret

  5.  The White Hole, The global Brain, 
     From science to God

  6.  Evigt solskin

  7.  The Moses Code

  8.  Den niende indsigt

  9.  One

10.  The Living Matrix

Filmene er enten hos et medlem eller hos under-
tegnede.

Send en mail til vibeke@vienergi.dk og hør 
nærmere om, hvordan du kan låne en DVD.

 NYT FRA 
   Lokalafdeling Nordjylland     

Formand Helle Lyngholm
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 NYT FRA 
  Lokalafd. Midt- og Sydjylland

       formand Tove Solveig Nielsen

Rigtig glædeligt nytår til jer alle sammen fra 

Midt- og Sydjyllandsadelingen

Og det nye år startede vi så med et brag (synes vi 
i det mindste selv) af en optakt til Generalforsam-
ling som vi afholdt på Cafeen, den gamle arrest i 
Vejle, hvor der blev sørget fyrsteligt for os hvad 
angår fortæring.

Men vores 3 indslagsholdere sørgede bestemt til 
gengæld for at vi gik derfra med en masse. Viden, 
nye test og en masse latter og bevægelse.

Inge Lise Kahr holdt et rigtig flot foredrag for os 
med demonstrationer af Dominansprofiler hos et par 
af deltagerne. Inge Lise har i mange år arbejdet 
med disse profiler ift undervisning af handelsskole-
elever i Silkeborg og kunne berette, ud fra sin store 
erfaring med indlæringskinesiologi og Hjerne-
gymnastik.

Efter frokosten var det Tove Solveig Nielsens tur til 
at fortælle os om sin helt specielle måde at arbejde 
på og hendes nyeste inspiration. En bog havde 
fanget hendes opmærksomhed, trods det at hun 
havde haft dem længe, ”De fem kærlighedssprog”. 
Tove fortalte om sin vej til at finde sit eget, samt en 
metode til at fjerne de traumer, der måtte ligge ift at 
holde sit kærlighedskar fyldt. Vi fik alle, efter et par 
demonstrationer, lejlighed til at finde hver vores og 
jeg er sikker på at rigtig mange har fået inspiration 
til at arbejde videre med dette emne. 

Gary Chapman har skrevet flere bøger om vores 
Kærlighedssprog: De 5 Kærlighedssprog, Børnenes 
5 Kærlighedssprog og Kærlighedens 5 sprog for 
singler.

Sidst men ikke mindst ledte Edel os igennem 
Delfiners, Elefanters, Geparders og Sommerfugles 
bevægelsessprog. Så der blev danset på livet løs, 
afbalanceret og grinet.

Sidste punkt på dagordenen var  Generalforsamlingen;  
hermed følger referatet:

Der var 16 deltagere hvoraf Vera Højmose blev 
valgt ordstyrer og undertegnede (L.P. Rehardt) 
referent. Indkaldelsen kunne konstateres varslet 
korrekt.

Formandens beretning v. Tove Solvej Nielsen:

Tove indledte sin beretning med en beskrivelse af 
en ganske særlig energi i bestyrelsen, der kommer 
til udtryk i rigtig mange vellykkede og velbesøgte 
arrangementer i �01�: Audun Myska i februar, Peer 
Bach Boesen i april om børn og homøopati, en 
imponerende fabriksrundvisning på Pharma Nord i 
maj, Ole Larsen m sin vej OG Alfa-kinesiologi i 
september og Søren Flytlie om Kolesterol og 
EDTA-behandling i november.

Regnskabet blev fremlagt af Karin og blev godkendt 
uden kommentarer. 
Efter sammenlægning med Lokalafdeling Sydjylland 
er vi nu 81 medlemmer.

Budget �013 blev gennemgået og godkendt.

Tove og Edel var på valg og modtog genvalg.

Jan Jensen modtog ligeledes genvalg som revisor.

Under punktet evt. fik vi en snak om det nye tiltag: 
”Nye veje til sundhed”.
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Senere i Januar kom Anne Nielsen (og vel at mærke 
ikke den Anne med fedtforstyrrelser), og holdt et 
dejlig varmt foredrag for de fremmødte på Vejle 
bibliotek, om det at slanke sig! Der var masser at 
dejlige indsigter. Bla. kunne det være en god ide at 
stoppe med at have forbudte spiser; det at man 
forbyder sig selv visse fødevarer vil blot provokere 
sindet/hjernen til at prøve at bryde forbuddet. 
En anden måde at arbejde med sig selv og sindet 
på, i forbindelse med en slankere figur, er at 
fokusere på vægtreducering frem for vægttab. 
”Det tabte” vil sindet/hjerne umiddelbart efterføl-
gende forsøge at få tilbage!

OG SÅ TIL FORÅRETS PROGRAM: (Sæt roligt 
krydser allerede nu! Det blir’ bestemt spændende)

7. marts kl. 19 - Vejle Bibliotek
Grethe Fremming  -  I samklang med kosmos

6. maj kl. 19  -  Vejle Bibliotek
Lars Mygind  -  Metamedicin

19. juni kl. 19  -  Rudolf Steiner Skolen, Vejle
Kim Petersen  -  I de 9 Englekors Tjeneste

På vegne af Lokalafdeling Midt- og Sydjylland

Tove Nilsen, Edel Hougård, Karin Jensen og 

Lene Pia Rehardt

Lidt gode råd fra foredraget med
Anne Nielsen –  Annes Slankeskole:

Løber øjnene i vand – typisk hvis man får for 
mager kost – SPIS NØDDER
Ofte har Anne måttet opfordre hendes kursister til 
at gå hjem og spise noget mere. Mange spiser for 
lidt og for magert til at de kan reducere vægten.

Sig: Jeg må gerne spise alt det, jeg gerne vil –  
        jeg vælger bare at lade være.

(sindet er sådan skruet sammen at et forbud ofte 
skal udfordres. Derfor giv dig tilladelse til det, men 
du VÆLGER bare at lade være.)

Anne har ofte bedt nogle af dem på hendes hold 
om at gå hjem og SPISE noget, som de førhen 
ikke måtte spise. F.eks. SKULLE de spise 5 
lakridser eller 5 stk. chokolade – Når de SKULLE, 
så havde de ofte ikke trang til det.

Stenalderkost = god energi (blødkogt æg, salat, 
kylling)

Nødder, avocado, fede fisk, stenalderbrød (3 
skiver pr. dag) HJÆLPER FEDTET UD AF 
CELLERNE

•  STOP KRIGEN
•  BEGYND POSITIV SELVSNAK
•  DU SKAL IKKE TABE DIG, MEN REDUCERE 
   DIN VÆGT
•  ROS, ros, ros, ros, ros dig selv
•  BLIV VED

Brug kinesiologi, TFT, EFT, Metamedicin eller 
andet til at bearbejde følelserne. 

VREDE- sidder primært i overarmene (Hvem skal 
jeg bokse med)

Bide negle – Opgør med sin far

Hvis man har brug for noget sødt, så mangler 
man ofte sødmen i livet.

Overvægt hvor det sidder på maven – skyldes 
oftest ris, pasta, kartofler, hvidt brød, sukker – 
mentalt: Bliver ikke næret nok med kærlighed fra 
os selv eller andre.

I stedet for mel i frikadeller kan bruges 100 g 
malede solsikkekerner

Nutrasweet og Aspartan = 
•  Depression
•  + 5 x større risiko for øget livvidde 
•  + laver ravage i insulinproduktionen 
Brug i stedet Stevia

TIDBANKEN – Lån tid i tidbanken – motioner eller 
gå frem og tilbage i stedet for at se TV (f.eks. 4-5 
skridt frem og så tilbage, frem og tilbage – igen og 
igen). Gå, brug vægte, mavebøjninger, cykling eller 
andet samtidig med at du ser TV, når du ser TV.  
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UDDANNELSE

Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole® 
v. Annemarie Goldschmidt – telefon 25 78 56 36 

www.kinesiologiuddannelse.dk   E-mail: dkpaed@yahoo.dk

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

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

• at en samlet kursusrække med alle Kathie Guhls kurser startes i 2013

Foreløbig er følgende fastlagt: 

• ” Go with the Flow ” med Kathie Guhl, USA. Indeholder 
videre og dybere arbejde med De Fem Elementer, flowet 
gennem akupunkturpunkterne og brug af redskabet ”tai chin”.  
9. – 10. marts 2013 

• Blueprint, vort genetiske Blåtryk 1. del: 4. – 7. april 2013 

• Blueprint, vort genetiske Blåtryk 2. del: 2. – 5. maj 2013 

• Kropsafbalancering 1 og 2: 8. – 11. april 2013 i Silkeborg 

• Kropsafbalancering 1 og 2: 30. maj til 2. juni 2013 i Gentofte 

• Kropsafbalancering 3 og 4: 29. juni til 2. juli 2013 i Gentofte 

• Kropsafbalancering 3 og 4: 10. – 13. oktober 2013 i Silkeborg 

• Hjernen, 1. del på Fyn, forår 2013. Ring for nærmere 
oplysning. 

• Indføring i Kinesiologi (BUK): 19. september 2013 

• Pædagogisk Kinesiologi Basis/One Brain Basic: 20. – 22. 
sept. 2013 samt 4. – 6. oktober 2013 

• Pædagogisk Kinesiologi for fortsættere/Advanced One 
Brain:
1. – 3. november samt 15. – 17. november 2013 

Derudover startes et samlet uddannelsesforløb med samtlige 
Kathie Guhls kurser fra “Hjernen, vor største ressource, del 1 – 3”, 
”Neurotransmitter-kursus”, ”Seeing things Differently” og ” 
Dysleksi” (2013 – 2014)  

Introduktionsaften vil blive afholdt for alle interesserede. 

Hvis du skulle mangle timer til din opdatering af RAB registreringen 
eller nogle kurser i din samlede uddannelse til DK-Kinesiolog, så ring 

på 25 78 56 36 eller skriv til dkpaed@yahoo.dk og fortæl om dine 
ønsker og behov. 
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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 og videre til DK-Kinesiolog® som afsluttes med speciale, 

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

Kurser i 2013  

         Århus   Odense  Sjælland 

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

Lyskursus 
Shamanistisk grundkursus 

Kostkursus 
Meridiankursus 1+2  

Sommerkursus Provence d. 24.8-31.8.2013  

Se kursusbeskrivelser, priser og tidspunkter for afholdelse af aktuelle kurser  

www.kinesiologi-akademiet.dk  

Klik ind på vores nye hjemmeside og tilmeld dig vores nyhedsbrev 

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

Birgit Nielsen, 62 62 30 62, Odense.  Kisser Bjerregård, 97 93 74 14, Århus. 
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AKTIVITETSKALENDER 
Edel Hovgaard, (e) 
Skøn Valborgs Vej 47, 7100 Vejle,  
Tlf. 7583 2638 
kinesiologiskolen@vindinggaard.dk 

KINESIOLOGISKOLEN 
I VEJLE 

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

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

 
OBLIGATORISKE KURSER UNDER KINESIOLOGIUDDANNELSEN 

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

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

Basis 2 (e) 
 

2-3 mar  13 
28-29 sep  13 

Personlighedsmønstre/ 
Stress 2 (j) 

23-24 feb 13 

Basis 3 (e) 
 

6-7 apr  13 
2-3 nov  13 

Homøopati 1 (j) 17-18 nov 12 

Homøopati 2 (j) 8-9 dec  12 

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

Biokinesiologi 1 (j) 10-11 aug  13 

Biokinesiologi 2 (j) 7-8 sep  13 

Avanceret kinesiologi  
(e) 

 
9-10 nov 13 + 30 nov 13 

Biokinesiologi 3 (j) 19-20 okt  13 

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

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

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

 
2014, weekendkursus 

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

20 april 13 

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

vejle.dk 
Metafor-kursus (e) 21-22 sep 13 Supplement til teori om de 5 elementer.  Kursuspris 1500 kr. 
Overbygnings 
kursus i kost og 
ernæring 

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

Indlærings- 
kinesiologi 3 (e) 

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

Hjernegymnastik og 
dominansmønstre  

2014 Helt nye kurser planlægges til opstart i  2013. Forudsætning for at deltage er 
indlæringskinesiologi 1 og 2 

Forløsning af fastløste 
følelser (e) 

13 april  13 
12. okt  13 

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

Hvordan overkommer 
man modgang (e) 
 

 
25-26 maj 13 
 
 

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

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

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

Esoterisk kinesiologi 
(j)  
7 weekendkurser   
 

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

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

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

                                                                                    SANSER 

                                                    FREDAG D. 8. MARTS 2013 

                                          Roskildevej 46, 2.sal, 2000 Frederiksberg 

                    KL. 15.30-20.30 

                                           Sansebearbejdning og Sanseprofilen. 

                          Få en grundig indføring i og forståelse for kroppens mange sanser 

Vores oplevelser påvirkes af den måde vores sanser bearbejder de indtryk vi modtager. Dvs. at alt vi oplever farves 
af, hvordan vi har det med vores sanser. Vi har, fra vi var fostre modtaget stimuli via sanserne og bliver allerede født 
til denne verden med mange sansemæssige erfaringer.  Disse erfaringer lagres i vores cellehukommelse. Hele livet 
påvirkes vi af vores sanser, om vi er vågne eller sover, og det er derfor vigtigt at forstå, hvordan de påvirker os hver 
især.  

På kurset vil du få en grundig viden om de mange sanser - vi har flere end du tror - og det hele bliver illustreret af 
lege og aktiviteter, der skaber praktisk forståelse.  

Med udgangspunkt i den amerikanske professor og ergoterapeut Winnie Dunns Sanseprofil, får du udarbejdet din 
egen Sanseprofil. Ved hjælp af Sanseprofilen vil du få forståelse for dig selv, dine nærmeste og dine klienter. Alle 
mennesker har deres helt unikke sanseprofil.  

Efter gennemgang af sanserne og udfyldelse af Sanseprofiler afsluttes dagen med afbalancering af de sanser, som 
hver især har behov for. 

Tag tøj på du kan bevæge dig i (alle kan være med). 

Pris: 600 kr. Depositum 250 kr. som betales ved tilmeldingen, restbeløbet en uge før kurset til  

Mette Pedersen på konto 4065 – 00 100 20 964 Danske Bank.  

Arrangør samt tilmelding til Kinesiologi – Akademiet Sjælland ved Mette Pedersen tlf. 3635 1205 
kinesiologi.mette@post3.tele.dk      www.kinesiologi-akademiet.dk     

Instruktør: Susanne Rud børneergoterapeut og kinesiolog.  Tlf. 2120 2133    mail@susannerud.dk   

                                        KLINIKDRIFT D. 17. APRIL 2013 KL. 17,00 -22,00 

                                              ROSKILDEVEJ 46, 2000 FREDERIKSBERG 

Henning Bech Frederiksen fra Elmebech Aps indleder aftenen med at gennemgå regnskabsdelen for opstart af klinik 
samt faldgruber indenfor regnskab og mødet med SKAT. 

Herefter bliver der gennemgået praktiske områder for klinikstart samt praktisk f.eks. indretning af klinik, om bl.a. 
sygeforsikring og at arbejde med kinesiologi. 

Pris 600 kr. Depositum 250 kr. der indbetales ved tilmeldingen, restbeløbet en uge før kurset til Mette Pedersen på 
konto 4065 Konto 00100 20 964  Danske Bank 

Tilmelding Kinesiologi – Akademiet Sjælland ved Mette Pedersen, Rolandsvej 6, 2605 Brøndby. Tlf. 3635 1205              
kinesiologi.mette@post3.tele.dk  www.kinesiologi-akademiet.dk  
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IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL KKIINNEESSIIOOLLOOGGYY CCOOLLLLEEGGEE IIKKCC

wwwwww..iikkcc--iinnffoo..oorrgg

Touch for Health 5 med en international prøve 

d. 2.-3. marts 2013 
Til dig, der vil 

• Repetere TFH (kropsafbalancering) 
• Kvalificere dig til TFH Training (instruktøruddannelse) 

Forudsætning for deltagelse 
TFH 1-4 hos en IKC godkendt instruktør samt arbejdet med TFH studiebogen under vejledning af en TFH 
instruktør. Er du interesseret, men har taget kurserne hos en ikke-IKC godkendt instruktør, kontakt venligst 
arrangøren for at høre om dine muligheder. 
 

Touch for Health Training- Bliv TFH instruktør  

d. 1.- 8. juni 2013 
Til dig, der  

• Ønsker intensiv træning i muskeltestning 
• Vil undervise i Touch for Health (kropsafbalancering) og miniworkshops 

 
Forudsætning for deltagelse 
TFH 5 samt bestået internationale prøve, som arrangeres i forbindelse med TFH 5. 
 
Tilmelding samt mere information 
TFH instruktørtræner Anne Hiitola-Pedersen, tlf. 23666157, annehiitola@gmail.com 

HER ER 
DER 

PLADS TIL 
DIN 

ANNONCE.
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KONTINGENTSATSER: 

Kontingentåret løber fra 1. april til 31. marts. Ved 
indmeldelse i løbet af året gradueres kontingentet 
forholdsvis. Medlemsskabet løber videre til det 
skriftligt opsiges, eller medlemmet er i over                 
3 måneders betalingsrestance.
                                             Årskontingent
Grp. 1 Støttemedlem                               kr.   700,-
Grp. � Studerende                                   kr.   700,-
Grp. 3 Kinesiolog (med ret til RAB)              kr. �300,-
Grp. 4 DK-Kinesiolog (evt. RAB godkendt)   kr. �300,-
Grp. 5 Instruktør (evt. RAB godkendt)           kr. �700,- 
Kontingent for grp. 1 + � opkræves 1/4 eller 1/5.  
Kontingent for grp. 3, 4 & 5 opkræves ad � gange, 
1/4 eller 1/5  og 1/10.
Ovennævnte satser er gældende indtil den 31/3 �013

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

Elevrepræsentanter i instruktørkredsen:

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

Camilla Lund
Grenåvej 789
8541  Skødstrup
E-mail: camillalundsmed@gmail.com

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

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

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

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

Næstformand: Margit Andersson, Tlf. 98 84 �3 68   
E-mail: ma-energi@mail.dk

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

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

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

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

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

Deadline: 
Den 5. i måneden før udgivelsen.

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

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

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

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

Bettina Eriksen
E-mail: formand@kinesiologi.dk 

Tlf. 70 �1 41 �1 eftermiddag og aften

Forretningsudvalg & Lokalafdelingsformænd

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

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

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

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

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

Suppleant
Helle Skinnerup
Lillevangsparken �7
�670  Greve Stand
Tlf.  �0�6 00�8
E-mail: helle@helleskinnerup.dk

Suppleant
Rikke Bendixen
Flintevænget �5, Osted
43�0  Lejre
Tlf.  ��39 0868
E-mail: rbbendixen@mail.dk

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

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

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

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



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

Returneres ved varig adresseændring

SpektroVEG Multi-Vita-Min
Uden animalske stoffer

Velegnet til vegetarer og veganere

Spektro 2 Multi-Vita-Min
Ekstra vitaminer og mineraler

Spektro Multi-Vita-Min

mikronæringsstoffer

naturenergi.dk

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

Spektro til hele familien
Multi-Vita-Miner

Natur-210x297-Muskel-4spektro.indd   1 31/01/13   13.32


