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Kære læser.

Sikke en sommer!

Nu må alle batterier da være ladet fuldt op, så 
der er energi til sensommeren/efteråret.

Dette nummer af Muskeltrykket kommer 
”kun” som en PDF-udgave, men til december 
er vi igen klar med en trykt udgave.

Tiden op til sommerferien blev brugt til at 
finde en afløser for Groupcare, som fra ca. 1. 
august vil blive noget bekosteligt at benytte.

Vi har valgt at lave vort eget lukkede forum, 
som kommer til at køre via vores hjemmeside.

Jeg er overbevist om, at det er en god løsning 
der er valgt og glæder mig til at  præsentere 
den i allernærmeste fremtid.

I ønskes alle en god sensommer/efterår.

Jan Jensen
redaktør

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

Hej alle sammen. 
Jeg håber I har haft en dejlig sommer, og at 
batterierne er godt opladet nu. Vejret har i hvert 
fald været med os – for dem, der kan li’ sol og 
varme. Og så er Danmark jo skønt! 

I FU har vi haft travlt op til sommeren og også lidt 
her i sommer. 

I skrivende stund er vores GroupCare ordning ikke 
helt oppe at køre endnu. Men jeg ved, der arbejdes 
på højtryk for at komme i gang med den nye 
ordning, og så sender vores sekretær Jan Jensen 
informationer til alle i foreningen om, at de nu kan 
logge ind på den ny GroupCare. 

Hvorfor skulle vi have en anden ordning? Det 
skulle vi, fordi den ordning, vi hidtil har benyttet 
steg fra gratis til 10.000 kr. Så benyttede vi lejlighe-
den i FU sammen med Jan Jensen til at undersøge 
markedet for lignende ordninger. Der var forskellige 
ordninger, og vores medlem Morten Kyed meldte 
sig heldigvis på banen og tilbød, at han kunne 
hjælpe foreningen med at lave en ny ordning. 
Morten Kyed er under uddannelse til kinesiolog, 
men han har også et firma ved siden af, som 
arbejder med hjemmesider og IT, så han har en 
stor baggrundsviden omkring, hvordan man kan 
gøre, når man har brug for en god løsning. 

Vores hjemmeside er faktisk forældet, og vi har 
tidligere undersøgt muligheden for at få den 
opdateret og få den klargjort til diverse søgemaski-
ner. Som hjemmesiden er nu, genererer den 
overhovedet ikke ekstra trafik ind på vores side, da 
der for eksempel ikke er tekst på forsiden. Sammen 
med det tilbud Morten Kyed kom med omkring 
oprettelse af ny GroupCare til os, fik vi en snak 
med ham om, at hjemmesiden i samme forbindelse 
kan opdateres, så vi nemt kan findes af alle 
interesserede inde på Internettet. Vi besluttede at 
få en ny hjemmeside, og den er nu også under 
udarbejdelse. 

Morten Kyed har tilbudt at komme og fortælle lidt 
om både GroupCare og den ny hjemmeside på 
vores temadag den 14. september i Fredericia. 

Derfor vil jeg også huske dig på, at der er arrange-
ret en indholdsrig temadag i Fredericia den 14. 
september. Vi håber, du har tilmeldt dig hos Vibeke 
Rønne – hvis ikke, kan du måske nå det endnu, 
hvis du skynder dig. Sidste tilmeldingsfrist er 1. 
september. 

Vores fælles temadag kommer til at indeholde 
energiarbejde/undervisning af Ulla Balle Laursen, 
som har stor erfaring i både undervisning og 
emnet. Workshoppen varer 3 timer og tæller med 
i dit RAB regnskab, da det er godkendt dertil. 
Indhold i workshoppen er:
”Ulla Balle Laursen kommer og giver sit bud på 
at arbejde og være i den ny tids energi som 
behandler.”

Derudover skal vi snakke om markedsføring og 
herunder et lille indslag med Morten Kyed omkring 
den ny hjemmeside og GroupCare. Det gør vi i 3 
timer også. 
Der er kaffe, når du kommer. Der er en lækker 
frokost, kaffe/the og kage – og masser af social 
samvær og nye input! Vi håber meget på, at der 
kommer mange med gode ideer, som vi i FU vil 
indsamle og arbejde med. 

Det er vigtigt for os, at vi ved, hvad du/I ønsker, så 
vi kan forsøge at arbejde videre med det i forenin-
gen. For eksempel vil vi gerne vide, hvilke slags 
arrangementer, du kan tænke dig, at der bliver 
arrangeret. Der for er det vigtigt, at der kommer 
mange forskellige kinesiologer denne dag, så vi 
kan få en god dialog. Husk, det er din forening, og 
vi har brug for at høre fra dig! 

I FU har vi fået erfaring i forhold til afholdelse af 
info- og temadage. På den baggrund har vi besluttet, 
at fremover, så længe vi er i FU, at disse tilbud 
afholdes ét sted i landet. Det er meget omkost-
ningstungt at afholde flere info- og temadage. 
Vi har regnet på det, og fundet ud af, at Fredericia 
ligger i centrum af, hvor alle medlemmerne bor. 
Det betyder, at det er lige langt fra København og 
fra Frederikshavn at køre til Fredericia. 
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Det positive i det er, at vi har en god chance for at 
sparre og socialisere på tværs af landet. 
Og så stort er vores land jo heller ikke!

Vores annonce i bladet Helse så ud til at have givet 
en væsentlig stigning i direkte trafik (dvs. indtast-
ning på www.kinesiologi.dk i stedet for søgning på 
Google) på vores hjemmeside i marts måned i 
forhold til februar. Vi mener, det kan henføres til 
den landsdækkende annonce. Vi håber, at flere 
mennesker i landet er blevet gjort opmærksomme 
på, hvad det er, vi kan tilbyde. Vi håber også, at I 
måske kan mærke det en smule rundt om i jeres 
klinikker. 

Vores officielle facebook side arbejder sig også 
stille og roligt fremad. Siden sidste uge er der 
kommet to ’synes godt om’ mere på siden, så vi har 
nu 168 inde på siden, som følger med i, hvad der 
bliver slået op på siden. I gennemsnit bliver der lagt 
nye indlæg på siden et par gange om ugen om, 
hvad der rør sig på kinesiologi-siden og generelle 
sundhedstips. Du kan gå ind og se med her www.
facebook.com/danskekinesiologer - husk at trykke 
’synes godt om’, hvis du ikke har gjort det tidligere. 

Angående Sygeforsikringen Danmark så kan vi 
oplyse, at indkomne forslag til deres generalfor-
samling skal være dem i hænde senest den 15. 
marts (gerne tidligere). På de lokale medlemsmø-
der har forslagsstillerne mulighed for at begrunde 
og debattere forslagene med de fremmødte. 
Herefter vil Danmarks bestyrelse på baggrund af 
indstillingen fra lokalbestyrelserne tage endelig 
stilling til, hvad der kommer til at indgå i Danmarks 
tilskud og dækningsområder fremover. Så er du 
medlem af Sygeforsikringen Danmark, vil det være 
godt, hvis du stiller forslag om, at kinesiologi 
fremover kan fås med tilskud fra Sygeforsikringen 
Danmark. Hvis der er flere (mange), der stiller dette 
forslag, vil muligheden for, at vi kommer ind under 
deres støtteordning være større. 

Så til et helt andet tilbud. Lotte Sieg har udarbejdet 
en START plakat med foreningens hjernegymna-
stik materiale på, som snart gratis kan downloades 
fra vores hjemmeside www.kinesiologi.dk i A3 
format. Birgit Nielsen har skrevet lidt mere informa-
tion om dette flotte tiltag længere inde i bladet, så 
læs gerne mere der. 

Det var alt fra FU i denne omgang. Jeg håber 
meget, at vi snart ses – gerne til vores temadag 
den 14. september – og ellers må I alle ha’ et 
dejligt efterår/høst med tilpas at lave. 

Gode vibes
Bettina 

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

Tag aldrig et menneske for givet.
Tag aldrig livet for givet.
Tag aldrig let på en andens hjerte.
Tag ikke dig selv så højtideligt - 
men ALTID alvorligt.....

Når du mærker mørket så husk
Mørke er intet - Intet i sig selv
Kun fravær af lys
Dermed får mørket aldrig magt eller agt
Og så mærker vi livet.....

Hans Pilgaard
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NY TIDS ENERGI - klip fra Groupcare

Du bad om nogen vigtige ord. 

Her er dem, jeg skal sende til dig:

KOMMUNIKATION MED KÆRLIGE 

INTENTIONER TILTRÆKKER LYSENERGI.

Frode Andersen

Det slogan, som jeg bruger, ”kom til mig” 
Nytårsdag for et par år siden, hvor jeg lyttede 
til en Lystjeneste fra den Gyldne Cirkel: 
”If you heal yourself, you heal the world”. 

Det stod ganske klart for mig, at ved at forvandle 
mig selv, forvandler jeg verdenen.
Da vi alle er forbundne med hinanden og alt, kan 
jeg blot heale det jeg ser derude - inden i mig. 
Det spejler et aspekt af mig.

Kærlig Hilsen Jonna
Rigtig god idé.

Den ny Tids Energi gør mit arbejde: Nemt, 
Hurtigt og Professionelt.

Klienter er også kunder, der køber en ydelse.

Når en klient/kunde er blokeret og ikke kan 
komme videre i sin helbredelse, hidkalder jeg 
universet for hjælp. Jeg kan ikke arbejde uden 
universets utrolige hjælp. 

Lyd og visiualisering er et ’must’ i den holistiske 
helbredelsesproces.

Tak – det var mine ord. Måske kan du bruge dem.

Fortsat god sommer,

Ulla Claudia

Hvor er det fantastisk, det du gør. 
Du har fuldstændig ret, det er så vigtigt at 
sætte ord på, selv om det nogle gange kan 
være svært. 

Jeg har ikke noget at bidrage med lige i 
øjeblikket, men hvis der dukker noget op 
får du det. Held og lykke herfra.

kærlig hilsen
Petra

Intelligente celler.
Jeg følte, at jeg fik en form 

for forklaring på, hvordan det kan 
være, at kinesiologi virker. 

Selvom den kan synes mærkværdig, 
overnaturlig og underlig.
Bogen Intelligente celler 

af Bruce Lipton gav 
denne fornemmelse 

af forklaring.

De 
mange 

forskningsresultater 
viser at det vi gør med en 

holistisk tilgang er vejen frem. 
Følelser, også de ikke erkendte 
er medvirkende til god livsenergi 
og til kroppens kemi og biokemi.
Ligeledes er madens kvalitet og 

sammensætning erkendt. 
Så ny viden  er der, det 

enkelte menneske 
må tage hånd om 

sit liv, med 
kærlige

hjælpere.
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NY TIDS ENERGI - klip fra Groupcare - for tsat

Vi kan bygge læhegn eller vindmøller når 
forandringens vinde blæser.

Energi  i mad, elektronik og al den elektricitet vi omgiver 
os med,  ligeledes påvirkningerne af nervesystemet og 
alle andre steder  i den menneskelige krop er en del  af 
min forståelse af Ny tids energi.  Kvantefysisk er de to 
nordpoler i retning mod hinanden og dette giver ændrin-
ger, citat fra TV avisen for � år siden. En professor i fysik 
fik lige et kvarter til at forklare det med en model af 
solen, månen og jorden indbyrdes.. Også at vi mennesker 
blev påvirket , især ( gennem)  de signaler der sendte 
TV, telefoner, m.v

For snart 10 år siden skrev James Redfield den første 
bog i serien Den 9. indsigt. Senere følger 10. og 11. 
indsigt. Et af de udtryk der blev brugt mange steder er 
”at holde energien”  så ændringerne kunne nås  i 
verden udenfor dem, underforstået højt nok til at undgå 
angst og usikkerhed i at trængte ind i deres sind.

Kamp og flugt giver stress når balancen ikke er intakt. 
Mønstre kræver megen energi for at kunne ændres  så 
det nye mønster er indlært og holder . Så uanset 
hvordan vi forstår Ny tids energi, har vi alle brug for til 
stadighed  at kunne se verden med nye øjne og flytte os 
derhen hvor vi selv gerne vil være, eller hvor universet 
skubber os hen!.

Samhørigheden med alle levende væsener er en del 
af vores dagligdag. Mange især sensitive mennesker 
skal arbejde på ikke at falde ned i mørke og afmagt 
efter dagens avislæsning,  eller  helt afsnøre sig fra 
virkeligheden. Så essensen af min viden og forståelse 
i indsamlingen af  begreberne er, at vi ikke kan 
regne ud hvad der er det bedste for mig, for ven-
nerne eller for verden, men ved at være centreret i 
hjertet har vi mulighed for at se muligheden i nuet.
Og handle derudfra. Når hjerne og hjerte arbejder 
sammen, kan vi være taknemmelige og ydmyge over 
dagen og øjeblikket.

I den fremragende DVD med titlen Heel  your Life, med 
Louise Hay og vennerne fortæller  10 fremragende 
forfattere, forskere og læger om deres oplevelser af 
holistisk tankegang kombineret med hvordan de 
arbejdede med livet i praksis for at klare dagens 
udfordringer.  

Den viden så jeg gerne kom mere frem i vores land. 
Utallige mennesker kunne lettere tage ansvar for 
ændringer og få et mere autentisk liv. Ligeledes 10 
tidligere kræftpatienter fortæller hvad det gjorde for dem 
og deres helbredelse at følge rådene i deres kamp for 
livet og helbredelsen.  Det enkle svar er elsk og accepter 
dig selv. Og tag udfordringen op.

Viden vi  kinesiologer har kendt i mange år, den er nu 
tilgængelig for mange mennesker og kan ses på gode 
DVD’.  Louise Hay’ DVD’ viser forskelligheden.  Vi er 
forskellige , lærer forskelligt, og har hver vores rejse i 
livet.  Vi er en del af Ny tids Energi.

Vi kan bygge læhegn, men også bygge vindmøller når 
forandringens vinde blæser. Begge dele kræver arbejde. 
Vaner består.

Ulla Balle Laursen

Anita Bakkegård Hansen

Den nye tids energi – ny tidsalder
Giver store udviklingsprocesser personligt og 
globalt.
Det er en renselsesproces for os og jorden.
De gamle former kan ikke længere bestå, der 
skal gives plads til nyt liv og ny energi.
Alt det der ikke er rent skal frem i lyset, blive set 
og forvandles.

Forvandles til:
Renhed og lethed.
Større handlekraft – respekt for dig selv.
Forøget livsglæde og livskvalitet mere indre ro.
Din intuition bliver kraftigere, du vil mærke hvad 
der er rigtig for dig.
Øget selvværd.
Bruge alle sanser bevidst.
Evnen til at leve lige nu og være nærværende.
Kærligt og afbalanceret liv.
Vågenhed og bevidsthed.
Respektere sig selv og hinanden.
Arbejde for det fælles bedste.
Afbalancering af den maskuline og feminine 
energi i mennesket og i den kollektive bevidsthed.
Taknemmelighed.
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BLIV DIT LIVS DIRIGENT
Hvis du er interesseret i at skabe et helt nyt, glædesfyldt
samarbejde med alle aspekter af din natur, så du ikke
modarbejder dig selv, men får hele dit orkester til at spille 
sammen, så er dette kursus noget for dig. I løbet af de to
dage vil du blive introduceret til Joyful Metoden, et multi-
dimensionalt værktøj, som helt enkelt kan ændre dit liv.

FOREN DINE TRE SELV
Joyful Metoden
redskab. Den sætter en helt ny dagsorden, som muliggør
at du kan skabe kærligt samarbejde mellem dit bevidste,
underbevidste og overbevidste selv. Det vil hjælpe dig
med at leve i dynamisk helhed, både i forhold til dig 
selv og verden. Du integrerer og heler de aspekter i dig 

og splittede, og du får din under-bevidsthed til at
samarbejde og blive din partner. Den nye tilgang til din 
underbevidsthed, med hjælp fra din højere bevidsthed,
vil ikke alene bringe nyt lys, ny hjertelighed og ny glæde
ind i alle dit livs forhold. Det indleder også et nyt venskab
med livet, så du kan frisætte din kreativitet til gavn for
helheden.

KURSET
Lørdagen består af en blanding af undervisning,
dialog, øvelser, meditation og praktisering af Joyful
Metoden. Undervejs vil vi især fokusere på: De tre
syntesepunkter, at holde kærligt rum, meditativ åbning 
til underbevidstheden, arbejdet med delpersonligheder,
Joyful processens stadier.

VENSKAB
MED DIG SELV
GENNEM JOYFUL METODEN

LØRDAGSKURSUS TIL ÅRSMØDET 2014
MED SØREN HAUGE

Forudsætning:
At du er i rimelig psykisk balance og ikke
indtager psykofarmaka.

Evt. spørgsmål om kurset

:

sorenhauge@gmail.com
www.wiseheart.dk

ÅRSMØDE 2014

Sæt allerede nu X i kalenderen og deltag
i Danske Kinesiologers årsmøde 

lørdag den 22. og søndag den 23. marts 2014.

Du har allerede nu mulighed for at sikre dig en 
plads til lørdagskurset med Søren Hauge ved at

tilmelde dig til sekretariatet.

Der er plads til max. 40 deltagere - tilmelding
sker efter “først til mølle princippet”

Prisen for at deltage i kurset lørdag incl.
fortæring (frokost og aftensmad) forventes

at blive ca. kr. 1.000,- .. Iøvrigt samme pris, som 
hvis du både deltager lørdag og søndag

(Du skal selv betale for overnatning).

For aktive studerende  (du er igang med et 
studieforløb hos en af vore skoler)

bliver prisen kun ca. kr. 800,-
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Sip noget vandT

A Rolig og afslappet

T

ænd på ”knapperne”

ænd ørene

rbejd med krydsøvelser 
og dovne ottetal

Sammensat af Lotte Sieg, 2013 - Se mere om hjernegymnastik i forskelligt materiale udgivet af brancheorganisationen Danske Kinesiologer på www.kinesiologi.dk

Hjernegymnastik

START

Fase 1         Fase 2

Lotte Sieg har været i gang med at bearbejde  hjernegymnastik-bøgerne, så hver øvelse nu findes på et 
A3 ark.  Øvelsen vil kunne printes ud i A3 eller A4 format. Hold  løbende øje med hjemmesiden - Forenin-
gen/Kinesiologishop. Her kan du allerede nu frit gå ind og downloade ovenstående START-planche. 
Resten af materialet vil kunne købes via et link til download i løbet af september/oktober. Glæd jer. Det er 
virkelig flotte materialer, Lotte har kreeret. Enkelt og meget brugervenligt.
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          Fra kinesiolog til  kinesiolog

Energimedicin i praksis

Vi vil også gerne komme med vores bidrag til 
debatten om energimedicin.

Vi har som ”gamle” kinesiologer i mange år arbejdet 
med et energimæssigt og spirituelt fokus. 
Vi bruger ud over almindelige kinesiologiteknikker 
bl.a. healing, bøn, energiøvelser, som vi lærer på 
Audun Myskjas Enhedsterapiuddannelse, og 
gennem det sidste års tid de meget omdiskuterede 
Lifewave plastre.

Vores erfaringer med disse har været overvældende 
positive. Det har vist sig, at de kan åbne energibaner, 
lette den kinesiologiske afbalancering og gøre den 
langt mere effektiv. Vi kommer dybere, og som 
sidegevinst bliver folk ofte bedre til at holde fokus, 
får smertelindring, bedre søvn og livskvalitet.

Vi vil gerne nævne nogle eksempler fra os selv og 
vores klinik:

•  En dame med en 3 uger gammel halvsidig 
   ansigtslammelse og stor udmattelse blev i 
   efteråret fuldstændig rettet op og fik sin energi 
   tilbage ved brug af Lifewave plastre i kun 4 dage.
   Ingen tilbagefald.
• 14 måneder gammelt barn med medicineret 
   svær refluks sov igennem 1. nat.
•  En håndværker med frossen skulder i et halvt år
   blev smertefri efter � dages Lifewave behandling.
•  Smertefri og hurtig opheling efter store tandbe
   handlinger.
•  Generel styrkelse af immunforsvaret.
•  Dybere roligere søvn.
•  Dame med knæprotese og mange smerter kunne
   stoppe med lægemedicin efter få dage.
•  Markant bedring af psykisk uro og stress hos en
   psykotisk patient.
•  Stressrelease hos en 10 årig konkurrence-   
   svømmer og en �0 årig hundetræner.

Som det fremgår, har plastrene en kæmpe 
spændvidde. Hvis vi skulle fremhæve en måde, 
vi bruger meget, er det Brain Balancing. 
Her afbalancerer plastrene hjernehalvdelene og 
giver klarhed, ro og centrering - og ofte i løbet af 
minutter.

Lifewave opretter energien i meridianbanerne lige 
som akupunktur, men uden nåle og ofte meget 
hurtigt - og folk kan selv følge op på behandlingen 
derhjemme med plastrene. Vores vision er at 
bygge bro til den etablerede sundhedsverden og 
opnå nedsat brug af bivirkningsfulde lægemidler 
samt lære mennesker at hjælpe sig selv. I øjeblik-
ket afprøves Lifewave plastrene på franske klinikker 
mht. søvn og osteoporose. 
Resultaterne er fuldstændig overvældende.

Som det nyeste er der nogle meget lovende 
ernæringsprodukter på vej.

Vi lægger stor vægt på, at folk bliver klædt godt på 
til brugen af Lifewave produkterne ved bl.a. at 
afholde kurser og stå til rådighed for vejledning.

Hold energien oppe

Mange kærlige hilsener
Solveig Vegener
Vera Mølgaard
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Hold dine knogler i form – 
det er aldrig for sent!                                

                               
                       
                       Cal-Mag 1:1 Citrat med vitamin D 
                       og K2 fra Solaray støtter processen

                       Cal-Mag 1:1 Citrat med vitamin D 
                       og K� indeholder nemlig 4 vigtige 
                       byggesten til knoglesundheden:

Calcium  – nødvendigt for vedligeholdelse af 
normale knogler og tænder, og calcium bidrager 
også til en normal muskelfunktion . 
Dagsdosis 500 mg.

Magnesium – bidrager til vedligeholdelse af 
normale knogler og tænder og til en normal 
muskelfunktion samt til et normalt energistofskifte. 
Dagsdosis 500 mg.

D-vitamin som D3 – D-vitamin er en særlig 
hjælper, som bidrager til en normal optagelse og 
udnyttelse af calcium i kroppen og herved til 
vedligeholdelse af normale knogler og tænder. 
Vitamin D bidrager også til en normal muskelfunktion. 
Dagsdosis �5 mcg  

K-vitamin som K2 - K-vitamin bidrager til at 
vedligeholde normale knogler.  Solaray har valgt 
vitamin K� til dette produkt , da K� har vist gode 
resultater i seneste forskning. K�- vitaminet i Cal-
Mag 1:1 Citrat består af menaquinon-7, en form for 
naturlig vitamin K�, der er udvundet fra tørret natto. 
Natto er sojabønner fermenteret ved hjælp af 
Bacillus subtilis natto. Dagsdosis 50 mcg.

2 kilder og i kapsel – for god optagelighed
Calcium og magnesium er tilsat i lige store doser 
(1:1) og og kommer fra to kilder.
Indholdet er lagt i en kapsel for hurtig optagelse og 
tilsat små mængder urter: persille, brøndkarse, 
lucerne og mælkebøtterod med mikronæringsstof-
fer.

Dosering:
3 kapsler dagligt med rigeligt vand.

Købes i Matas og helsekostbutikker:

180 vegetabilske kapsler          Vejl. pris: �69,95 kr.
�70 vegetabilske kapsler          Vejl. pris: 349,95 kr.

Stærk i dag – knoglestærk  resten af livet! …
med den rette kost og motion ..

Uanset din alder, køn eller hvor du er i livet, så er 
det vigtigt at vide, at det du spiser i dag, kan, og vil 
bidrage til at holde dine knogler sunde i fremtiden. 
Derfor er det et godt valg at indtage en sund og 
nuanceret kost, som forsyner din krop med alle de 
vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer som 
dine knogler i øvrigt har brug for. 

Værd at vide
•  30 minutters sol hele sommeren (uden solfaktor) 
   er nok til at danne den mængde D-vitamin du har
   brug for
•  Efterår, vinter, forår er solen ikke stærk nok, 
   derfor er det en god idé at tage et tilskud af vit. D3
•  30 g mandler = 75 mg kalk
•  �00 g broccoli = 90 mg kalk
•  1 glas mælk (� dl) og 1 skive mager ost = 
   390 mg kalk
•  30 g havregryn med mager mælk (1 dl) = 
   180 mg kalk
•  30 g tørrede bønner = 35 mg kalk
•  30 g brieost (alle typer) = �10 mg kalk
•  �00 g rødspætte = 90 mg kalk
•  100 g spinat (dybfrost) = ��0 mg kalk
•  1 æg (60 g) = �5 mg kalk
•  � dl yougurt naturel = �75 mg kalk
•  Alkohol, , tobak og fysisk inaktivitet påvirker de
   knogleopbyggende celler i negativ retning
•  Kaffe, sort te og cola øger udskillelsen af kalk fra
   dine knogler.

Fysisk aktivitet stimulerer knoglerne til at blive 
stærkere og det gælder både motion og alminde-
lige hverdagsaktiviteter. Desuden får du mere 
energi, bedre kredsløb og flottere figur.

Tips til fysiske aktiviteter

•  Gå en rask tur på 10-15 min. hver dag
•  Løb 15-30 min hver anden dag – spurt gerne i 
   små intervaller undervejs
•  Hop, sjip eller dans til musik
•  Styrketræn under vejledning i et træningscenter
•  Tag trapperne – gerne i løb
•  Køb en træningsvideo, som du kan bruge 
   derhjemme
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NYT fra IASK (International Association of Specialized Kinesiologists)

Hele IASKs bestyrelse er fortsat travlt beskæftiget 
med forberedelserne til konferencen  1. – 4. maj 
�014.

Increasing Awareness in a Changing World
(Forøget bevidsthed I en verden under forandring)

I de forrige numre af Muskeltrykket har jeg skrevet 
om:

         • Foredragsholderne
         • Schæffergården som kursussted
         • Min bedste idé
         • Posters/plakater

Så i dette nummer vil jeg bare tilføje, at der snart 
vil ligge en tilmeldingsblanket på www.iask.org. 
Lige til at downloade, udfylde og sende ind. Send 
den så tidligt, at I kan få fordelen af den billigste 
konferencepris. Skulle I have brug for en dansk 
oversættelse af blanketten, så skriv til mig.

På tilmeldingsblanketten er der også mulighed for, 
at I kan tilmelde jer de fire workshops, som IASK 
arrangerer i forbindelse med konferencen. Det er 
MEGET favorable tilbud.

Der er meget information at hente på IASKs flotte 
hjemmeside. Fra forsiden kan I klikke ind på IASKs 
Facebook og blog. Skulle I have brug for oversæt-
telse, så tøv ikke med at ringe eller skrive til mig.

På Dansk Pædagogisk Kinesiologiskoles hjemme-
side www.kinesiologiuddannelse.dk finder I en 
højre menu med link til al konference-informationen.

Giv meget gerne både link og information videre til 
andre komplementære og alternative behandlere.

Jeg glæder mig til at se rigtig mange danske 
kinesiologer. Vi VAR der i 1999 ved den første 
konference, så lad os endnu en gang imponere 
verden med et STORT fremmøde af dygtige og 
åbne danske kinesiologer.

Mange varme hilsener på vegne af IASKs 
bestyrelse

Annemarie Goldschmidt

Også i år deltager Lokalafdeling Sjælland på

Sund Livsstil Messen  

en �7. til �9. september �013 

i Øsknehallen i Købehavn

Nærmere information udsendes via groupcare

En videnskabsmand er en mand, 

der ved noget om noget, 

som resten af verden er uvidende om, 

og er uvidende om det, 

som hele verden ved.

Albert Einstein
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                                      NYT fra Kinesiologi - Akademiet

SÆSONEN 2012-2013

Det har været endnu en forrygende sæson i 
Kinesiologi-Akademiet.

I alle tre afdelinger har der været afholdt kurser i 
TfH / Kropsafbalancering, og alle kursister har 
været til afsluttende eksamen og bestået.

I alle tre afdelinger har der også været afholdt 
kurser i KIK – Kommunikation med den Intelligente 
Krop, og i Aarhus-afdelingen har tre kursister været 
til eksamen og bestået. 

På Sjælland mangler kursisterne det sidste modul, 
inden de kan aflægge eksamen. På Fyn har 
kursisterne netop afsluttet deres sidste modul, og 
de er klar til at gå til eksamen i efteråret.

Der har desuden været afholdt flere kurser i 
Farvefrekvenser, Lys og Dufte og Metaforer samt 
kursus i Tanke-energier, Livsstrategier, Det multidi-
mensionale Menneske og shamanistisk grundkursus.

Der har også været afholdt kostkursus på Fyn.

Flere af vores kursister har nu timer nok til at blive 
RAB-registreret, og det har flere benyttet sig af i 
den forgangne sæson, og der er flere på vej.

SÆSONEN 2013-2014

Efter en veloverstået sommerferie tog vi hul på 
endnu en kursussæson i august. 

Kursussæsonen blev skudt i gang med 5 skønne 
undervisningsdage sammen med Audun Myskja 
og 40 kursister, som afsluttede deres første 
uddannelsesår i Enhedsterapi. Energien var høj, 
og vejret viste sig fra sin bedste side, så vi kunne 
arbejde udenfor. Vi glæder os allerede til et gensyn 
i oktober, hvor vi tager hul på det andet kursusår.  
På Fyn starter hele kursusrækken Kommunikation 
med den Intelligente Krop op for tredje gang i 
august, og i Aarhus starter den samme kursusrække 
i september op for anden gang.

På Sjælland er der mulighed for at starte uddannel-
sen i Kropsafbalancering / TFH i september, og i 
Aarhus begynder uddannelsen i Kropsafbalancering 
i oktober/november.

Det nye kursus om meridianer holdes på Sjælland 
i november. Der er stadig ledige pladser. 

I efteråret �014 starter en kursusrække i psykologi 
med Emmy Sieverts som underviser. Kurserne vil 
blive afholdt i København. 

Vi glæder os til at se dig på et af vores kurser. 

Kisser Bjerregård, Mette Pedersen, 
Birgitte Rasmussen og Birgit Nielsen

Det gode ved meditation er, at 

den gør ubeskæftigelse acceptabel.
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                                      NYT fra Kinesiologiskolen i Vejle

TFH konference i Malibu august 2013
ved Edel Hovgaard. Kinesiologiskolen i Vejle

Det var en meget stor oplevelse at deltage i THF 
konferencen i USA i år, fordi det markerede 40 års 
jubilæet for den ældste kinesiologi konference i 
verden. Stedet, man havde valgt til konferencen, 
var retreatet, hvor John F. Thie afholdt sine kurser 
de sidste mange år af sit liv, og nu er det hans søn 
Matthew Thie, der fortsætter traditionen. 

Det føltes, som om man var tilbage til den oprinde-
lige kilde på dette vidunderlige sted i meget 
smukke omgivelser i en historisk bygning med en 
formidabel udsigt til den omgivende betagende 
natur og med Stillehavs kyst linjen nede i horisonten. 

Her fik vi også mulighed for at møde de fleste af de 
største nulevende ikoner inden for kinesiologien på 
verdensplan. De leverede nogle fantastiske præ-
sentationer, og her må specielt nævnes Sheldon 
Deal fra USA, som stadigvæk kan levere nogle 
fantastiske præsentationer, Matthew Thie, Paul 
Dennison med Brain Gym, Sylvia Marina fra 
Australien og Philip Rafferty fra Tasmanien. 

Kursus med Philip Rafferty

Phillip Rafferty tiltrak sig meget stor opmærksom-
hed på konferencen og på det efterfølgende 
kursus, som han afholdt efter konferencen var slut 
om søndagen.

Han har udviklet Kinergetics og RESET kurserne, 
og RESET kurserne har vi fået præsenteret i Vejle i 
foråret �013 dels af Wayne Topping og Dagmar 
Steffan fra München.

Nu har I chancen for at møde Philip Rafferty på et 
uhyre spændende kursus i Vejle fredag d. 4. 
oktober fra 14-�1. Kurset kalder han BNT: Balan-
cing Nutrition & Toxicity.

Det er et kursus, som kan tages af alle, der har 
TFH/Kropsafbalancering, og det omhandler blandt 
andet dehydrering på et dybere plan, kviksølv- og 
flour belastninger, ubalance i kobber og zink og 
underskud på magnesium, og hvor dybt, det kan 
påvirke os.
Philip har udviklet nogle fantastiske testmetoder og 
afbalanceringer inden for de omtalte områder, og 
på kurset, hvor vi var 40 mennesker, var der ikke 
en eneste, der ikke fik givet slip på en masse 
smerter og ubehag, efter vi havde kørt BNT 
processen igennem.

Kursusmaterialet vil blive oversat til dansk og på 
kurset vil man også få udleveret et testsæt, så man 
kan arbejde videre med test og afbalancering, så 
snart man er kommet hjem.
Det har jeg gjort med det samme og med forbav-
sende resultater.

Det er en af de sidste chancer for at få en af de 
store pionerer til Danmark, for Philip Rafferty 
ønsker ikke længere at rejse så meget, men han 
syntes, det lød spændende med Danmark og også 
at få en chance for at møde nogle af de menne-
sker, der havde taget hans kursus i RESET og dele 
sit nye materiale med dem.

Philip skal tilbage til Tasmanien mandag d. 7. 
oktober, men han er villig til at give afbalanceringer, 
holde foredrag, hvor han vil vise, hvordan han kan 
hjælpe mennesker, der lider af kronisk træthed, 
fibromyalgi og arthritis.

fortsættes .......

Philip 
Rafferty
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Nyt kursus i Danmark med Dagmar Steffan 
i primitive reflekser.
 

Invitation til nyt kursus med Dagmar

Kunne du tænke dig at arbejde med primitive 
reflekser – sprællemænd og drømme petere?

Rester af primitive reflekser kan have en grave-
rende effekt på vores indlæringsevne og sociale 
adfærd. Almindelige følgevirkninger er problemer 
med regning og retskrivning, men også ængstelig-
hed, uro, højdeskræk, køresyge, problemer med 
at holde på skriveredskaber, fin - og grov motorik, 
syns - og høreopfattelse og meget mere.

Sammen med Inge Lise Kahr fra Silkeborg har jeg 
inviteret Dagmar Steffan fra München til at afholde 
dette kursus for allerførste gang i Danmark den 
første weekend i efterårsferien. 

Dagmar Steffan underviste i Reset I og II på 
Kinesiologiskolen i Vejle i maj �013. 
Fordi Dagmars undervisning er struktureret, 
pædagogisk og meget grundig, og hun sørgede 
for, at alle brugte de rette teknikker og vinkler 
under øvelsesrunderne, vil vi gerne have hende 
til at komme tilbage for at undervise i fødselsreflek-
ser.

Dagmar har en baggrund som pædagog og 
Montessori lærer, og I årevis har Dagmar brugt 
sine mandage på en Montessori skole, hvor hun 
arbejder med de børn, der har indlæringsproblemer.
 

Ugens øvrige dage er hun travlt beskæftiget i sin 
praksis og med kurser i sin klinik. Dagmar bruger 
udover almindelig kinesiologi primært RESET og 
Primitive Reflekser i sit arbejde med børn med 
motoriske problemer eller indlærings-vanskeligheder.

På kurset lærer vi, hvordan vi kan identificere de 
forskellige reflekser og afbalancere dem ved 
hjælp af blandt andet kinesiologi. Forudsætninger 
for deltagelse er KA 1-4.

Vi har valgt at tage � lange dage i stedet for at 
have fredag aften med. Håber på denne måde at 
kunne gøre det billigere for dem, der kommer 
langvejs fra, så man sparer en overnatning.

Tidspunkt:  1�. - 13. oktober �013

Lørdag fra kl. 9-19,  Søndag fra kl. 9-18

Sted  Vejle

Pris 1900 kr. 

Max. Deltager antal : �4

Nærmere oplysning hos Edel Hovgaard, 
kinesiologiskolen@vindinggaard.dk

Karin, Lene og jeg arbejder ihærdigt på at få et 
foredrag sat op om lørdagen, og dette foredrag 
vil være åbent for alle. Vi planlægger også test 
og afbalanceringer med Phillip Rafferty, så 
man har en mulighed for at opleve, hvor dybt 
hans behandlinger går. Det vil alt sammen 
foregå i Vejle

NYT herom så snart aftalen er på plads. 

Prisen for kurset vil være omkring 1500 kr., og det 
inkluderer testsæt og kursusmateriale oversat til 
dansk. På kurset den 4. oktober vil jeg oversætte, 
så alle kan få det hele med.

Håber du har lyst til at være med, og det er 
nødvendigt med en hurtig tilbagemelding på 
kinesiologiskoeln@vindinggaard.dk, hvis jeg 
skal nå at få det hele arrangeret.

Mange hilsener

Edel Hovgaard
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       NYT fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®                                                                      

Sommeren har været dejlig, solrig og varm, og det 
har været godt at holde ferie. Vi sluttede sæsonen 
med kurser i Kropsafbalancering 1 – 4. Det er som 
altid dejligt at samarbejde med Edel Hovgaard om 
undervisningen, og jeg ser allerede frem til den 
næste gang.

Den nye sæson starter med, at Susan Lunddahl 
skal afslutte sin uddannelse med eksamen. Et flot 
speciale ER afleveret, og det har været en stor 
glæde at læse det. Susan vil få en flot start på sit 
nye kapitel indenfor kinesiologien, idet hun skal 
undervise i ”Hjernen, vor største ressource, 1. del”, 
som hun allerede HAR sin instruktøruddannelse i. 
Der er mulighed for at tilmelde sig og møde en 
dygtig instruktør, som også har oversat den 
reviderede udgave af Kathie Guhls amerikanske 
materiale.

To forløb påbegyndes nu i september.
Som nævnt i skolens Nyhedsbrev, som er sendt 
ud via groupcare, og som også kan læses på 
www.kinesiologiuddannelse.dk, så påbegyndes to 
nye forløb her i september. Det drejer sig om det 
første modul i skolens kinesiologiuddannelse, hvor 
de første kurser er ”Indføring i Kinesiologi / Begin-
ning of Understanding Kinesiology” og ”Pædago-
gisk Kinesiologi Basis / One Brain Basic”  OG om 
kursusrækken ”Din HELE hjerne”. Vi håber, at I er 
mange, som vil være med. Det er muligt at 
begynde fra starten ELLER at springe til på det 
sted i kursusrækken, som du tidligere er nået til. 
Husk at I har chancen for endnu en gang at møde 
Kathie Guhl ”herself”, både nu i november på 
kurset om ”Hjernen, vor største ressource, �. del”, 
på IASK konferencen med kurset om ”Etik” og til 
efteråret �014 med kurserne ”Neurotransmittere” 
og ”Dysleksi”

Se skolens hjemmeside og annoncen her i 
Muskeltrykkets september-udgave.

Fremtid.
Nogle af skolens dygtige studerende er snart klar til 
at gå til deres afsluttende eksamen, og samtidig 
har de lyst og energi til at gå ind i arbejdet her på 
skolen. Et af resultaterne er skolens nye hjemme-
side, som flere af jer sikkert allerede har besøgt.

Kom og vær med. Vi har brug for mange dygtige 
kinesiologer.

Sensommerhilsener

Annemarie Goldschmidt og medarbejdere
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Lidt information om medlemstallet i 
Danske Kinesiologer:

Fordelt efter medlemsgrupper ser tallene således ud:

Gruppe 1         �3 medlemmer
Gruppe �         81 medlemmer
Gruppe 3         33 medlemmer
Gruppe 4         64 medlemmer
Gruppe 5         �9 medlemmer

Fordelt geografisk er medlemstallet fordelt således:

Sjælland                     88 medlemmer
Fyn                             37 medlemmer
Nordjylland                 �4 medlemmer
Midt- og Sydjylland     79 medlemmer
Udland                          3 medlemmer

RAB-registrerede       78 medlemmer
Genvej til sundhed      34 medlemmer

Velkommen til: 

Navn       
                   
Aster Schepel
Mette H. Jørgensen

                                        

By

Årslev
Århus C

Gruppe:

3
�

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 december måned �01� - dog bærer 
juli måned præg af at det er sommerferie.

Læg især mærke til stigningen i marts måned, hvor 
vi havde en annonce i bladet Helse.

Af de besøgende på hjemmesiden kommer
60 % fra søgemaskiner (f.eks Google)

  9 % kommer via henvisninger fra andre 
         hjemmesider, f.eks. din!

De sidste 31% 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!

September: Krop, Sind og Ånd Messe den �7-�9. september i Øsknehallen
Oktober:      9. oktober kl. 17. De 5 kærlighedssprog. Er sjælen i hjertechakret?
                    Kinesiologi/TFT v/Tove Solveig
November:   13. november. Foredrag hos Søren Lund om Reaktive muskler/kinesiologi.
December:  5. december. Julefrokost hos Ulla Thor-Jensen, Skovshoved
Januar:       14. januar: Champagnespa hos Ulla

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

Onsdag 1�. juni blev den årlige pinsefrokost afholdt 
i Inges have på Soldraget i Birkerød. 

Vi var en udsøgt skare, der nød en fantastisk 
sommeraften, først med en gåtur ned til Sjælsø 
og en drink indtaget ved Sjælsøs lille strandbred, 
dernæst hjemme i Inges have til dejlige medbragte 
lækkerier. 

Selvom der ikke var så mange, der kunne den 
aften, så var der bred opbakning med mange 
hilsener fra gode kinesiologikollegaer. Tak for det:) 

Det var en aften med livlig udveksling af erfaringer, 
oplevelser og input til kommende arrangementer, 
ikke mindst kinesiologikonferencen i maj �014. 
 
Når denne udgave af Muskeltrykket udkommer så 
har vi været på en oplevelsesrig kajaktur med Jan 
Berthelsen �8. august

På vegne af Lokalafdelingen Sjælland 

Inge Harris

Høj stemning til pinsefrokost i Inges have
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 NYT FRA 
   Lokalafdeling Nordjylland     

Formand Helle Lyngholm

 NYT FRA 
   Lokalafdeling Fyn

Formand Sonja Thrane

Intet nyt herfra denne gang.

Intet nyt herfra denne gang.
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 NYT FRA 
  Lokalafd. Midt- og Sydjylland

       formand Tove Solveig Nielsen

Sikke en sommer – det er næsten ikke til at komme 
inden døre og skrive indbydelserne til jer men nu er 
vi klar med et helt fantastisk program for efteråret 
og håber i allerede har sat kryds i kalenderen.

Vores første arrangement løber af staben i starten 
af nov. og det er Marianne Kirkskov, som de fleste 
af jer nok kender, der står for disse dage.

Lørdag den �. november afholdes Workshoppen: 
”Fra Himlens Regnbue til Kroppens DNA” – En 
højfrekvent workshop om at bruge egen spiritualitet 
endnu mere direkte – så du kan klargøre kroppen 
til at rumme sjælens fulde spektrum!

Søndag den 3. november er det muligt at bestille 
tid hos Marianne.  
Bestil tid via mail til marianne@kirkskov.dk  - eller  
læs mere her: http://www.stjernebroen.dk/kalender/
details/48-healingssessioner-i-skanderborg-bestil-
tid.

Mandag aften den 4. november holder Marianne 
et offentligt foredrag: 
”Fra Kitler til Krystaller – At være spirituelt 
arbejdende læge og menneske og turde ”ikke at 
ville nøjes!”” 

Og endelig, den �7. november har vi inviteret B. 
Kim Pedersen, der vil komme og holde et foredrag 
om Englehierarkierne: ”En aften om Engleriget”. 
Kim er en særdeles oplyst og spændende mand at 
høre fortælle om et område han ved særdeles 
meget om og vi garanterer en fantastisk aften med 
humor, indlevelse og charme.

Workshop i Vejle 2. november 2013 
    V. MARIANNE CAMILLE TIFANIE KIRKSKOV 

Fra himlens regnbue til kroppens DNA…
En høj-frekvent workshop om at bruge egen 
spiritualitet endnu mere direkte – så du kan klar-
gøre kroppen til at rumme sjælens fulde spektrum…

Denne intensive workshop tager udgangspunkt i 
dét sted i hjertet hvorfra vi kan ære os selv fuldt 
som mennesker og som behandlere. Det vi er – og 
det vi kan! Vi dykker ned i konsekvenserne  af de 
nye �01� energier på sind, krop og sjæl. Du får 
mulighed for at undersøge og opdage dine egne 
muligheder for at inddrage de nye energier i 
arbejdet med dig selv og evt. klienter - uanset 
hvordan du arbejder lige nu. 

Der garanteres HØJ KÆRLIGHEDS ENERGI, 
Universel støtte til alle, og healing/klargøring 
kan ABSOLUT forekomme undervejs! 
Der tilsigtes at alle kan modtage de ”spontane 
spirituelle opgraderinger” som de er parat til i 
løbet af dagen. Universel Orden sørger for at 
alle modtager det, de hver især har brug for.

Følgende emner bliver berørt – der kan forekomme 
ændringer afhængig af dagens energi og deltagere!

♦  DEN NY FORSTÅELSESRAMME: 
    Kvantemekanik og det multi-dimensionelle – 
    så det er til at forstå…
♦  KLARGØRING: Sammenhængen mellem alle 
    de nye spirituelle energier – og den fysiske krop.
    Nye energisystemer og strukturer. Den ny tid
    (�01�) og udfordringerne for kroppen – hvilke 
    ubalancer ser vi nu? Hvordan klargør vi kroppen 
    til at kunne rumme de ny energier? DNA, celler, 
    organer, krops-systemer sat ind i sammenhængen.
♦  OPGRADERINGER: 
    Multi-dimensionel nedfældning af de spirituelle 
    opgraderinger i den fysiske krop. 
    Feminin energi & Regnbueenergier – den ny
    tids vidundermidler ☺…
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”Al heling går igennem Kærlighedens Port – 
men vejene dertil er mange…”

Deltagere: Kinesiologer og andre behandlere – 
kendskab til at arbejde med energi i en eller anden 
form er en fordel men absolut ikke et krav. Nysger-
righed og lyst til at være med er det vigtigste ☺.

Undervisningsform: Kanaliseret foredrag, guidet 
meditation m. gruppehealing, øvelser enkeltvist 
og i grupper. I et eller andet omfang evt healing 
af enkelte deltagere som demonstration. 

Der vil udleveres undervisningsmateriale og 
information til fortsat inspiration hjemme.

Antal: Max. �0 deltagere så her gælder ”først til
           mølle princippet”

Pris: kr. 1.000,-

Sted:  Rudolf Steiner skolen 
           Sukkertoppen 4, 7100 Vejle

Varighed: 5 timer kl. 10-15 (intensivt, incl. 
                 frokostpause og I medbringer selv mad)

Tilmelding: lene-pia@astro-kinese.dk  eller 
                    telefon �848�305

  Fra Kitler til Krystaller - At være spirituelt 

arbejdende læge og menneske og turde 

”ikke at ville nøjes”!

Foredrag v/Marianne Camille Tiffanie Kirkskov, 
speciallæge, kinesiolog, healer, spirituel vejleder i 
Stjernebroen Lægecenter
MANDAG D. 4. NOV. KL 19.00- 21.00

Marianne mærker nu glæden ved at være i stand 
til at hjælpe andre mennesker med heling af krop 
og sjæl – rejsen dertil har ikke været snorlige:
 
Om at være alm. læge og opleve det ikke er nok. 
Om at opleve den ubærlige forskel mellem at føle 
lav selvtillid og svaghed - og samtidig have store 
drømme. Om at modtage den største healing af 
universet – hjemme på stuegulvet... Om fordøm-
melse – specielt af sig selv. Om den stadigt 
stærkere forbindelse til de guddommelige Mestre 
og healingsenergier.
 

Hør også om idéen og skabelsen af netværket for 
Spirituelt Orienterede Læger i Danmark, som nu 
har over 40 medlemmer

Undervejs vil hun lave ”aktivering” af publikum 
via guidede visualiseringer og gruppehealing, 
så HEALING KAN ABSOLUT FOREKOMME. 
Maria Magdalenas energi er til stede og yder 
støtte til alle deltagere undervejs. 

En deltager i samme foredrag i Kolding beretter:
”Så kommer du og giver så stærk en healing i salen under dit 
foredrag i Kolding. Jeg mærkede det meget stærkt og har siden 
været smertefri og er blevet mig selv igen. Det er da fantastisk og 
jeg er dig dybt taknemmelig. Jeg har det så godt.” 
Med venlig hilsen Elin Hansen

Arrangør: 
Danske Kinesiologers lokalafdeling Midt- og 
Sydjylland.

Sted: 
Rudolf Steiner skolen 
Sukkertoppen 4, 7100 Vejle

Tilmelding: 
midtjylland@kinesiologi.dk  

Pris: 
kr. 150,- 
(kr. 100,- for medlemmer af Danske Kinesiologer)

                         
                                        Marianne Camille Tiffanie Kirkskov  er 
                                        født i 1965 og uddannet Speciallæge 
                                        i Almen Medicin. Hun arbejdede som 
                                        læge i hospitalsverdenen fra 1993 til                    
                                        �000 - og derefter igennem knap 5 år
som praktiserende læge på deltid, hvor hun stiftede bekendt-
skab med akupunktur. I �00� færdiggjorde hun sin uddannelse 
til Professionel Praktiserende Kinesiolog, DK-Kinesiolog, og har 
siden suppleret med healeruddannelsen Merlin Sacred Healing 
samt uddannet sig til spirituel vejleder (Destiny). Samtidig har 
hun arbejdet med klienter/foredrag/workshops i Stjernebroen. 
Marianne har stor interesse for det spirituelle/essentielle og for 
det kreative udtryk og ønsker at være med til at sprede lys, 
glæde og kærlighed i verden i ord, tanke og handling.

I bogen ”Lægekunst i det �1. århundrede” kan du læse mere 
om kinesiologi - og min vej til den. Mine tanker om den mere 
spirituelle side af livet og i forhold til sundhed. 
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En aften om Engleriget

�7. nov. har vi inviteret B. Kim Pedersen, der vil 
komme og holde et foredrag om Englehierarkierne: 
”En aften om Engleriget”. 

Kim er en særdeles oplyst og spændende mand at 
høre fortælle om et område han ved særdeles 
meget om og vi garanterer en fantastisk aften med 
humor, indlevelse og charme.

Engle har til alle tider fascineret og inspireret 
mennesket, og derfor ønsker vi at bruge en aften, 
der handler om disse spændende væsner. Hvad er 
engle og devaer? Vi forsøger at bevæge os ind i så 
mange af de forskellige engle- og devariger, vi kan 
nå denne aften og ser på de vidt forskellige opga-
ver, væsnerne har, for eksempel omkring healing, 
musik, blomster og omgivelser. Endvidere stiller vi 
spørgsmålet om en engel bærer en større okkult 
betydning – om den kunne være ”ånden, der 
svæver over vandet”, omtalt i biblen blandt andet. 
Forestillingen om bevingede væsner, der tjener 
Himlen, har fulgt mennesket i umindelige tider. 
Engle er, for mange personer, blevet et symbol på 
dyb åndeligt nærvær og mystik. Vi hører dem oftest 
nævnt i hellige skrifter og de er afbilledet mangfol-
digt over hele verden. I kunsthistorien kan vi finde 
mange eksempler på kunstnere, der har ladet sig 
inspirere af disse lysende væsner, og i nyere tid 
kan vi også opleve, at englene finder sin spændende 
vej gennem bøgernes, musikkens og filmens 
verden. 

Men hvad ved vi om dem, og hvad er en engel 
egentlig? 
Hvordan kommer engle til udtryk i vores hverdag? 
Kan vi opleve nærværelsen af en engel gennem 
vore følelser og tanker, og skjuler der sig et myste-
rium i det, at nogle personer ligefrem oplever en 
engel i dens fysiske form? 

Spørgsmålene er mange, og forhåbentlig efter endt 
foredrag er vi alle blevet en smule mere inspireret 
af disse hellige, tjenende engle. 

Der tages udgangspunkt i åndsvidenskaben og 
Kabbalah.

B. Kim Pedersen arbejder med 
den åndelige verden. Han har 
igennem mange år arbejdet med 
trancekanalisering, og undervist i 
teosofi, esoterisk astrologi og 
psykologi, samt holdt foredrag 
om livets mysterier. Derudover 
har han beskæftiget mig med 
en bred vifte af forskellige 
åndsvidenskabelige teorier, 
Martinus kosmologien, kabbalah, 
tarot, ritualer, ceremonier og 
meget andet.  

  

Hjemmeside: www.bkimpedersen.dk

Tid:
Onsdag d. �7. nov. kl. 19.00

Sted:
Rudolf Steiner Skolen i Vejle
Sukkertoppen 4, 7100  Vejle

Pris: kr. 150,- 
(kr. 100,- for medlemmer af Danske Kinesiologer)

TILMELDING: 
midtjylland@kinesiologi.dk 

Vi forventer at holde vores årsmøde med 
afsluttende generalforsamling lørdag den 
4. januar �014.

Sæt allerede nu X i kalenderen.



Muskeltrykket nr. 131��

UDDANNELSE

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

Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte 
www.kinesiologiuddannelse.dk   E-mail: dkpaed@yahoo.dk

Mens vi nyder den dejlige sommer, har vi fuld gang i færdigplanlægningen 
af det kommende undervisningsårs aktiviteter. 

FØRST  
”søsætningen” af et nyt ”skib”, 

”Din HELE hjerne”,  
som rummer kurserne  

”Hjernen, vor største ressource, del 1” 12. – 15. september 2013
”Hjernen, vor største ressource, del 2” 7. – 10. november 2013 
”Hjernen, vor største ressource”, 3. del”, 16. – 19. januar 2014

”Seeing Things Differently” 3. – 6. april 2014
”Neurotransmittere” og ”Dysleksi” (datoer fastlægges senere) 

DERNÆST 
starten på endnu et uddannelsesmodul med 

”One Brain / Pædagogisk Kinesiologi”  
som begynder med ”Indføring i Kinesiologi” 19. september 2013 og fortsætter 

med ”Pædagogisk Kinesiologi Basis / One Brain Basic” 
20. – 22.sept. samt 2. – 4. oktober 2013 

og ”Advanced One Brain”. 1. – 3.11 plus 15. – 17.11 2013

Begge kursusforløb giver timer til din registrering som Kinesiolog RAB 
eller / og til din opdatering. 

HERUDOVER 
fortsætter vi med Dansk Pædagogisk Kinesiologiskoles uddannelsesmoduler, 
som udgør uddannelsen til  

• Kinesiolog RAB 

• DK Kinesiolog 

• Overbygning til Professionel Praktiserende Kinesiolog® 

Du kan have taget kinesiologikurser andre steder i Danmark og få fuld merit for 
dem, hvis du tilmelder dig uddannelsesforløbene her på skolen.  

LÆS MERE PÅ SKOLENS NYE HJEMMESIDE 
www.kinesiologiuddannelse.dk
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Kurser 2013  

24. - 25. august  Touch For Health 1 (TFH1) 
  Ingen forudsætninger. Underviser: Helle Bøving 

7.- 8. september Optimal Integration (OI) – ingen forudsætninger, indledende TK-kursus. 
Legemet som et energisystem og forbindelsen til De 7 Store Stråler, målsætningens videnskab.  
OBS. Kurset foregår i Kinesis Center, Skårup Fyn www.kinesis.dk Underviser: Helle Bøving. 

16. – 20. oktober Transformations Kinesiologi 2 (TK2) – æterlegemet, sansesystemet, auraen, Jeg-bevidsthed. 
Forudsætning: Optimal Integration (OI). Det er muligt at tage TK 1 senere. 
Underviser: Grethe Fremming 

26. – 30. oktober De 7 Hjerner (D7H) - åbner for en dialog mellem det indre og det ydre selv, der fører til 
lederskab af vores kropshjerner 
Forudsætning: OI eller TFH 1. Underviser: Grethe Fremming 

23. - 24. november Touch For Health 2 (TFH2)  
Forudsætning: TFH 1. Underviser: Helle Bøving 

 

 

 

 

ALLE TIDERS UDDANNELSE 
KROP - SIND - SJÆL - ÅND 

Transformations-Kinesiologi (TK) 

samarbejde - glæde - frihed 

NY BEGYNDELSE 

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

Hvor intet andet står, foregår kurserne på 

Polaris Skolen, Polaris Centret, Kyndeløse Strandvej 22, 4070 Kirke Hyllinge 

Kursuskalender samt mere info på www.tkpolaris.dk   -   telefon 4640 6650 



Muskeltrykket nr. 131�4

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  

         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 

Workshop i Hemisync© med Anja Lysholm 
Syngeskålenes forunderlige univers med Jane Winther

Nyt: Psykologi kursus 50 timer med Emmy Sieverts efterår 2014 
Introkursus i kinesiologi for andre alternative behandlere 

Se kursusbeskrivelser, priser og tidspunkter for afholdelse af aktuelle kurser på 

www.kinesiologi-akademiet.dk  

Her kan du også tilmelde 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, 30 31 80 43, 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  2013-14 

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) 31 aug – 1 sep  13 

1-2 feb 14 
30-31 aug 14 

Stressfrigørelse/Stress 1 (e) 16-18 aug  13 
17-19 jan 14 
12-14 sep 14 

Basis 2 (e) 
 

28-29 sep  13 
1-2 mar 14 
4-5 okt 14 

Personlighedsmønstre/ 
Stress 2 (j) 

18-19 okt 14 

Basis 3 (e) 
 

2-3 nov  13 
5-6 april 14 
1-2 nov 14 

Homøopati 1 (j) 5-6 apr 14 

Homøopati 2 (j) 28-29 juni 14 

Basis 4 (e) 23-24 nov  13 
10-11 maj 14 
29-30 nov 14 

Biokinesiologi 1 (j) 30-31 aug 14 

Biokinesiologi 2 (j) 11-12 okt  14 

Avanceret kinesiologi  
(e) 

9-10 nov 13 + 1 dec 13 
25-26 okt 14 + 15 nov 14 

Psykologiske redskaber 1 (j) 25-26 jan  14 

Indlæringskinesiologi 1 (e) 20-22 jun  14 Psykologiske redskaber 2 (j) 22-23 feb  14 
Indlæringskinesiologi 2 (e)    23-25 aug 13 

15-17 aug 14 
Psykologiske redskaber 3 (j) 15-16 mar  14 

Kost og ernæring 1+2 
Frede Damgaard 

8-9 marts 
29-30 marts 2014 

  

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

27-28 sep 14 Test af kosttilskud (e) baseret på 
Wayne Toppings materiale. Kræver  
KA og Stress I. Kursuspris 1000 kr 

12 april 14 

 
SUPPLERENDE KURSER 
KURSUS DATO KOMMENTARER 
Kursus i vægtkontrol (e) 6-7 dec 14 Kursus i vægtkontrol baseret på Wayne Toppings materiale. Kursuspris 1800 inkl. materiale 
Metafor-kursus (e) 7-8 sep 13 

22-23 nov 14 
Supplement til teori om de 5 elementer.  Kursuspris 1500 kr.+kursusmateriale 

Overbygnings 
kursus i kost og 
ernæring 

14-15 jun 14 
23-24 aug 14 

Underviser: Frede Damgaard (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 
12-14 dec 14 

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 i sidste halvdel af  2014. Forudsætning for at deltage er 
indlæringskinesiologi 1 og 2 

Forløsning af fastløste 
følelser (e) 

6. okt  13 
22 feb 14 
8 nov 14 

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) 
 

 
24-25 maj 14 
 
 

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 25-37 0kt 13 Kurset starter fredag kl. 14 og slutter søndag kl. 17. Pris 2000 kr. Sted: Hvilsom, Hobro. 
Lærebog 500 kr. Originalt ursusmateriale af Mygind & Heilesen. 

TFT 2 fortsætter 22-24 nov 13 Kurset starter fredag kl. 16 og slutter søndag kl. 17. Pris 2000 kr. Sted: Hvilsom, Hobro. 
 

TFT 3 fortsætter 9-10 nov 13 Afskuttende kursus i TFT. Lø kl 9- sø kl. 17. Pris 1500 kr. Sted: Hvilsom, Hobro.  

Esoterisk kinesiologi 
(j)  
7 weekendkurser   
 

Nyt hold 
starter op i 
2014. 

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.  
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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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 �014

Kontaktpersoner
Meritudvalg:
Frank Lange, Kisser Bjerregaard, Birgit Nielsen, 
Tove Nielsen og Bettina Eriksen.

Elevrepræsentanter i instruktørkredsen:

Jette Larsen
Kragemosevej 17
5683  Hårby
E-mail: jette@kinesiologi-i-halmhuset.dk

Lone Wolsing Mølle
Siøvej 33
8370  Hadsten
E-mail: l.w.moelle@mail.dk

 
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

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

Annette Bau Christensen   Tlf. 6473 �990
E-mail: annette_baudk@yahoo.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:

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. 3013 5560
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
Sonja Thrane
Middelfartvej �7�
5464  Brenderup
Tlf.  33�4 7680
E-mail: sonja-thrane@mail.dk

Suppleant
Jette Larsen
Kragemosevej 17
5683  Hårby
Tlf.  �01� �494
E-mail: jette@kinesiologi-i-halmhuset.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

www.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.

 – købes i din lokale Matas 
og Helsekostbutik

Det optimale produkt til dine knogler
baseret på nyeste viden
– nu med vitamin K2

• 4 vigtige byggesten til knoglesundheden:
K2-vitamin, calcium, magnesium og vitamin D

 bidrager alle til vedligeholdelse af normale knogler.

• D-vitamin spiller en vigtig rolle ved en normal optagelse/- 
 udnyttelse af calcium og bidrager til vedligeholdelse af  
 en normal muskelfunktion.

NY variant af en klassiker


