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Nyt fra Forretningsudvalget (FU)
Formand
Bettina Eriksen
Instruktør og
Kinesiolog RAB

Kære alle
Den skønne sommer er gået på hæld, og det
rusker og bliver koldere og koldere.
Nu er det tid for stearinlys og ild i pejsen. Vores
indre bjørn skal måske fodres med lidt ekstra søvn
og de indadvendte batterier skal lades op, inden vi
igen går mod lysere tider.
Det er også tid til refleksion og nye beslutninger
hos undertegnede. Jeg har valgt ikke at genopstille
til formandsposten i vores dejlige forening næste
gang, da jeg gerne vil videreuddanne mig.
Jeg har søgt og er blevet optaget på Syddansk
Erhvervsskole i Odense som studerende til neuro
fysiologiassistent. Uddannelsen tager 2½ år med
dels skole og dels praktik på et sygehus, som er
godkendt til at uddanne sådanne folk. Jeg glæder
mig meget til at lære mere om hjernen og vores
muskler og nervesystemer. Skolen starter den 20.
januar 2014 og det første halve år skal jeg bo midt
i Danmark og gå i skole. Måske får jeg merit for
noget af grunduddannelsen, da jeg har en del timer
i anatomi/fysiologi, sygdomslære og psykologi i
kraft af min RAB registrering. Det ved jeg ikke helt
endnu. Men ellers har jeg fri kl. 15 hver dag og kan
fortsat besvare henvendelser m.m.
Sonja Thrane, som er suppleant i FU, genopstiller
heller ikke i år.
De tre tilbageværende i FU, Vibeke Rønne (på
valg), Helle Lyngholm, og Jette Larsen (suppleant
og dermed på valg), arbejder på at finde en formandskandidat – men det skal ikke afholde nogen
fra selv at stille op til valget. Jeg har tilbudt at stille
op til suppleant i FU, sådan at jeg nemt kan
supplere med input, hvis FU ønsker min erfaring
det næste års tid. Men alle er selvfølgelig meget
velkomne til at stille op alligevel. Der kan være
masser af andre gode input, som foreningen kan
have brug for, og det vil jeg ikke stå i vejen for.

Så er der kommet lidt nyt fra SKAT igen.
Denne gang til alle selvstændige med et CVR nr. /
SE nr. - det betyder, at din virksomhed skal registreres på www.virk.dk, så virksomheden fremover
kan modtage e-post. Alle virksomheder skal være
registreret pr. 1. november 2013, og jeg håber, at I
ikke har haft for meget bøvl med det. Det kan være
en omstændig manøvre at få virksomheden
registreret. Måske kan din revisor hjælpe, hvis det
ikke lykkedes.
Til sidst en nyhed, som jeg har glædet mig meget
til at præsentere!
Vores nye hjemmeside www.danskekinesiologer.dk
kommer snart op og køre, og det betyder at
afløseren for GroupCare kommer på plads. Der er
noget helt nyt, som vi skal vænne os til, men når
det gamle system ikke længere kan hjælpe os, så
er jeg sikker på, at dette er en rigtig god løsning!
Vi har, som nogen måske ved, undersøgt en
masse muligheder for at få det bedste system, som
vi kunne. Valget faldt på en kombinationsløsning
med dels en ny hjemmeside, som nu hedder det
samme som vores forening. Og dels en GroupCare
del, som er afskærmet i Cyberspace på vores
hjemmeside. Det betyder, at der ikke er andre, der
kan læse, hvad vi skriver! Vi har simpelthen vores
eget private hjørne af Cyberspace i vores forening.
Det, som er den store forskel på den nye
GroupCare del, er, at vi skal logge ind på hjemmesiden, for at kunne se debatterne, og kunne
deltage. Alle får et personligt log in af vores
sekretær, Jan Jensen. Du skal være medlem af
vores forening for at få dette log in. Det giver en
sikkerhed for, at det vi deler derinde, det bliver
mellem os.
I vores nye GroupCare får man ikke automatisk en
mail med det indhold, som bliver opslået på
GroupCare. Du får en mail om, at der er nyt indhold
derinde, og så logger du ind på hjemmesiden og
kan gå ind og debattere i de emner, som er derinde. Emnerne er opdelte. Og der er en speciel
afdeling med GenvejtilSundhed til dem, som er
tilmeldt denne ordning også.
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Morten Kyed, som er medlem af vores forening,
har stået for hjemmeside plus den nye GroupCare
ordning til en meget favorabel pris også. Hermed
bliver vores hjemmeside opdateret til de nye tider
på Internettet, hvor Google og andre søgemaskiner
ikke så godt kunne finde vores gamle side, da der
mest var billeder på vores forside, og det kunne
Google ikke læse. Snart kan den læse vores side,
og det betyder, at vi forhåbentligt får flere besøgende på siden, da de nemmere kan ’falde over’
vores side, når de alligevel kigger efter gode
behandlingsformer og sundhed.

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

Vores sekretær Jan Jensen sender et introduktionsbrev ud til alle medlemmer, som har afleveret
deres mailadresse til ham, sådan at du lige kan gå
ind og oprette dig som bruger på den nye side. Det
vil i alt tage under fem minutter, og så er du
køreklar til det nye og opdaterede system – og jeg
glæder mig til at møde dig derinde også. Og jeg
glæder mig til nye debatter på den side også!

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

Vores gamle hjemmeside kører fortsat uændret.
På et tidspunkt bliver denne side nedlagt, og hvis
man af gammel vane indtaster www.kinesiologi.dk
ind, så kommer den adresse til at pege på den nye
side, så du stadig kommer ind på en side, som
vores forening administrerer. Men et stykke tid
endnu, har vi begge sider.

Jan Jensen
sekretær

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

Husk derfor, hvis ikke skolen indsender besked
til sekretariatet, selv at indsende kopi af kursusbevis eller kursuspas.
På forhånd tak for hjælpen.

momS

Vi ønsker jer alle en dejlig jul og et lykkebringende
nytår – og husk at meld jer til årsmøde/generalforsamling i Fredericia 3. weekend i marts 2014.

LøNSum
SKAT

CVR
?

Gode vibes
Bettina Eriksen
www.rabrevision.dk
- unikt regnskabskoncept
til behandlere

Hvis du vil have et smugkig ind i et
menneskes sjæl og lære ham at kende,
så brug ikke tid på at analysere når han
er stille, taler, græder, eller se på hvor
meget han røres af ædle ideer;
du vil få langt bedre resultater hvis du
blot iagttager ham mens han ler.
Hvis han ler vel, er han en god mand.
– Fyodor Dostoevsky

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  udsigten 17  uggelhuse  8960 Randers Sø
e-mail: bn@rabrevision.dk  telefon 8649 6595 eller 4046 1380
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ÅRSMØDE - GENER ALFORSAMLING 2014
Traditionen tro ligger Danske Kinesiologers årsmøde i uge 12.
Aftalen om at lægge årsmøde og generalforsamling i uge 12, medmindre det falder sammen med
helligdage, er af hensyn til skolerne og hvem der
ellers langtidsplanlægger.
Gennem de sidste mange år, har vi haft spændende emner på dagsordenen om lørdagen, så vi
virkelig har fået noget med os hjem.
Det bliver også tilfældet i 2014, da vi er så heldige,
at vi har fået Søren Hauge til at holde et dagskursus i VENSKAB MED DIG SELV.
Søren Hauge er uddannet magister i idéhistorie
og filosofi fra Århus Universitet, og har været
freelance underviser siden 1981. Han har undervist
i Danmark, Norge, Sverige, USA, Indien og Spanien,
og har talrige gange deltaget i radio og på tv.

Lørdag aften er der middag med to retter mad,
fællessange og indslag fra medlemmerne.
Se om tilmelding og overnatning i programmet for
weekenden her i bladet.
Søndag har vi jo så vores årlige Landsgeneralforsamling. Det er her, du kan komme til orde, få svar
på dine spørgsmål og gøre din stemme gældende.
Husk at du kan komme med forslag til dagsordenen. Forslaget skal bare lige sendes til formanden,
så hun har dem senest den 9. februar.
Vi glæder os til at hilse på alle nye medlemmer og
gense de gamle!
Årsmødet er for alle.
Kisser Bjerregård

Søren er forfatter til en række bøger og stifter af
Center for Levende Visdom i Århus.
Søren har virkelig noget at byde på, og I kan godt
glæde jer til denne kursusdag sammen med
livfulde og dejlige kolleger. Så hvad enten du lige er
startet på uddannelsen til kinesiolog, er støttemedlem af foreningen, nystartet kinesiolog eller har
været i faget i mange år, så glæder vi os til at se så
mange som overhovedet muligt til dette spændende
kursus.

“Lov dig selv”
At være så stærk at ingenting
kan forstyrre din sindsro.
At tale helbred, lykke og velstand
med alle mennesker du møder.
At lægge fortidens fejltagelser bag dig
og presse på de større fremtidige bedrifter.
Altid at have et glædefuldt ansigtsudtryk
og smile til ethvert levende væsen du møder.

Der afholdes instruktørmøde fredag
den 21. marts 2014 kl. 15.00 - 20.00
på Hotel Medio i Fredericia.

At give dig selv så meget tid til selvforbedring
at du ikke har tid til at kritisere andre.
At være for stor til bekymringer, for ædel til vrede,
for stærk til frygt,
og for lykkelig til at tillade problemers tilstedeværelse.
At tænke godt om dig selv og proklamere dette
faktum til verden,
ikke i store ord men i storslåede dyder.
At leve i troen på at hele verden er på din side
så længe du er tro mod det bedste, der findes i dig.
Christian D. Larson (fra bogen Your Forces and How to Use Them)
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ÅRSMØDE - GENER ALFORSAMLING 2014
Årsmødet finder sted lørdag og søndag
den 22.-23.marts 2014 på Hotel Medio, Kolding
Landevej 6, Snoghøj, 7000 Fredericia,
tlf. 7594 2238. Du kan se mere om hotellet her:
www.hotelmedio.dk
Som optakt til den årlige landsgeneralforsamling i
Danske Kinesiologer, er det os en glæde at kunne
invitere dig til en fantastisk personligt givende,
inspirerende og lærerig kursusdag lørdag sammen
med nye og gamle kolleger.

PROGRAM.

Kursusdag lørdag

09.00-10.00 Velkommen med kaffe/te
10.00-17.00 Kursus med Søren Hauge:
Venskab med dig selv.
(Se særskilt beskrivelse).
10.00-12.00 Kursus
12.00-12.45 Frokost buffet
12.45-ca. 15 kursus
Ca. 15.00-15.30 eftermiddagspause
15.30-17.00 Kursus
18.00-19.00 Aftensmad
19.00-?
Aften hygge med kollegialt samvær.
Pris: 1.000 kr. Aktivt studerende: 800 kr. (Aktivt
studerende betyder, at du er under uddannelse på
en af Danske Kinesiologers kinesiologiskoler).
Brorabat kr. 100,- for sjællændere.

GENERALFORSAMLING
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Tid: søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00

Alt det får du for pengene: En hel kursusdag
med topprofessionel underviser, formiddagskaffe/te
med brød, stor frokostbuffet, eftermiddags kaffe/te
med kage/kringle
Diner: 2 retter efter køkkenets valg. (Drikkevarer er
for egen regning).
Og desuden hyggeligt og kollegialt inspirerende
samvær med kolleger fra hele landet!
Vegetarmad: Skal du bestille ved tilmeldingen!
Hotellet skal vide det 14 dage før!
Overnatning: Du skal selv sørge for overnatning.
Bestilling og betaling. Prisen for enkeltværelse på
Hotel Medio er 450 kr. i enkeltværelse og 275 kr. i
dobbeltværelse. De har også enkelte tre personers
værelser.
Ring og bestil værelse på tlf. 7594 2238. Sig at du
skal deltage på Danske Kinesiologers Årsmøde.
Tilmelding: Du skal tilmelde dig til Jan Jensen på
Danske Kinesiologers sekretariat. Det kan du gøre
ved at sende en mail til sekretariat@kinesiologi.dk
eller ringe 2928 9723 (træffes om aftenen).
Tilmelding senest den 22. februar 2014
Deltagergebyret bedes indbetalt på foreningens
konto 0758-3223731561 ved tilmelding.
Deltager du kun søndag, har vi af hensyn til
bestilling af frokost også brug for din tilmelding
senest den 22. februar.
Der er plads til max. 40 deltagere på kursusdagen
om lørdagen. Så skynd dig at melde dig til!!!
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være formanden i
hænde senest 6 uger før generalforsamlingen,
d.v.s. senest søndag den 9. februar 2014.

Sted: Hotel Medio, Kolding Landevej 6,
7000 Fredericia

Forslag sendes til formand Bettina Eriksen,
Tingvej 19, 9380 Vestbjerg eller på mail til: formand@kinesiologi.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne bringes i Muskeltrykkets marts 2014 udgave.

Du vil modtage en bekræftelse på, at forslaget er
modtaget.
Frokost spises mellem 12.00 og 13.00.
Der serveres kaffe inden afrejse ca. 14.30
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VENSKAB
MED DIG SELV

GENNEM JOYFUL METODEN

LØRDAGSKURSUS TIL ÅRSMØDET 2014
MED SØREN HAUGE

ÅRSMØDE 2014
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 multidimensionalt 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.

Sæt allerede nu X i kalenderen og deltag
i Danske Kinesiologers årsmøde
lørdag den 22. og søndag den 23. marts.
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 deltagei kurset lørdag incl. fortæring
(forkost og aftensmad) er kr. 1.000,-

For aktive studerende (du er i gang med et studieforløb
hos en af vore skoler) er prisen kr. 800,Forudsætning:
At du er i rimelig psykisk balance og ikke
indtager psykofarmaka.

:

Evt. spørgsmål om kurset
sorenhauge@gmail.com
www.wiseheart.dk
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Sundlivsstilmesse 2013
Vi havde igen i år en meget vellykket deltagelse
i Livsstilsmessen!
God stemning på den smukke stand og en meget
inspirerende workshop med Rikke og Inge om
fredagen.

• Vi får øvet kommunikationen. Bliver gode til at
forklare hvad kinesiologi er og kan!
• Opdage at man faktisk kan give fantastiske
afbalanceringer på 30 minutter.
• Folk får en oplevelse, de ikke havde forventet
• Personlig udfordring. Man kommer ud over
kanten! Det giver selvtillid!
• Det er vigtigt at vi er der som en forening!
Vi har nu som messeudvalg for Sjællandsafdelingen arrangeret messer i 6 år. 3 år i Forum og 3 år
i Øksnehallen. Det har været en stor fornøjelse!
Nu er der tegn på, at der skal ske noget nyt!

Efterfølgende holdt vi en evalueringsaften hos Inge
med god mad og drikke. Foruden messeudvalget
(Susanne, Rikke, Lena, Inge og Anne Marie) kom
Sybille.

Et af tegnene er, at det efterhånden er de samme
kinesiologer, der er med hvert år! Og vi bliver færre
og færre! 2011 var vi 20 i alt, 2012 var vi 19 og i år
var vi 15!
Et andet tegn er det økonomiske aspekt. Sidste år
havde vi omkring 120 behandlinger, i år havde vi
ca. 75 behandlinger. Så det overskud vi havde
sidste år, blev ædt op i år! Næste år har vi ikke det
økonomiske grundlag for at fortsætte!
Det gælder om at stoppe mens legen er god!
Så derfor besluttede vi at holde et års pause! I det
år vil vi overveje om der er andre steder vi kan stille
op. Vi vil bla. tjekke ”Krop, sind og ånd” messen i
Falkonercentret til februar. Er det en mulighed eller
er der andre steder af en vis størrelse, der kunne
være interessante?

Vi skulle bl.a drøfte vores fremtidige deltagelse i
messen i Øksnehallen.
Hvad er vigtigt for os?
• Samværet og udvekslingen med andre
kinesiologer på standen.
• Teamworket er vigtigt i forbindelse med
tilrettelæggelsen.
• Udbredelsen af kendskabet til kinesiologien til
folk der ikke ved noget om det.
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Til generalforsamlingen til januar vil vi tage det op
igen og drøfte det med Sjællandsafdelingens
medlemmer.
På messeudvalgets vegne
Anne Marie

Fra kinesiolog til kinesiolog
Kursus med Philip Rafferty

Fredag den 4. oktober blev der afholdt et kursus i
samarbejde med Kinesiologiskolen i Vejle og
Lokalforeningen Midt- og Sydjylland i Bygningen i
Vejle.
Ca. 50 nysgerrige og interesserede kinesiologer
var mødt op for at høre Philip Rafferty fra Australien.
Philip præsenterede og demonstrerede nogle
testmetoder og afbalanceringer inden for BNT Balancing Nutrition & Toxicity.
Det drejede sig om dehydrering på dybere plan,
binyrestress, kviksølv - og flourbelastninger,
ubalance i kobber og zink og underskud af
magnesium og over/underskud af calcium.
Ved hjælp af frivillige demonstrerede Philip
traumer i kæbeområdet , fibromyalgi, kronisk
træthedssyndrom, arthritis og kroniske smerter.
Bagefter lavede hver især en afbalancering af
TMJ på sig selv.

Flere oplevede en mærkbar positiv bedring.
For mit eget vedkommende oplevede jeg en meget
stor bedring i mit slidte knæ og virkningen har ikke
fortaget sig, derfor har jeg siden aflyst en planlagt
knæoperation .
Det var alt i alt nogle spændende og inspirerende
timer.
Sonja Thrane

Har du energi nok til det hele?
All Energy er en unik
kombination fra Solaray
specielt sammensat til at
give din krop et energiløft
samtidig med du får en
dagsdosis af de vigtigste
vitaminer og mineraler .
All Energy indeholder desuden 4 energigivende
urter: schisandra, russisk rod, rosenrod og
astragalus samt L-carnitin, der er essentielt for
fedtforbrændingen og kroppens energiproduktion.
Dyrker du motion på ”lavt” eller ”højt” plan kan du
med fordel tage 1-2 All Energy inden dine udfoldelser. Ellers er det et tilskud til dig, der har brug
for ekstra energi og overskud i en travl hverdag.
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Fra kinesiolog til kinesiolog
Hvordan virker Phillip Raffertys
materiale i praksis?
Jeg var med på Phillip Raffertys workshop i Vejle,
var med til at arrangere foredraget med ham, og
havde den glæde at være med under hans behandlinger i min klinik i løbet af både fredagen og
lørdagen.
Alle som har set Phillip Rafferty lave sine behandlinger, må sige, at han har sin egen måde at
arbejde på. Han er ekstrem hurtig, og med hurtig
betyder det, at en meget dybtgående og effektiv
behandling varer mellem 8 og 12 minutter.
Varer det 15 minutter, har det varet lang tid i hans
terminologi. Og så er spørgsmålet om det så
virker. Og ja, det virker ret godt.
Jeg har ikke selv nogen intention om at gøre ham
kunsten efter i forhold til at lave en tilsvarende
afbalancering på så kort tid – selvom jeg måske
helt hypotetisk forestillede mig, at jeg måske kunne
være i stand til det. Jeg tror, at hans behov for at
det skal gå så hurtigt, er hans måde at arbejde på,
og at han deltager meget i messer, hvor det er særdeles effektiv at være meget hurtig, så det optimale
antal mennesker kan få glæde af hans afbalanceringer. Jeg har i min klinik brug for, at de personer
der kommer der også er i stand til at følge med i,
hvad der sker.
Og jeg får rigtig gode tilbagemeldinger.
MEN, men, men. Han har fat i noget meget
væsentligt og yderst effektivt i hans afbalanceringer.
Lige når man ser ham arbejde, kan det virke ret
uoverskueligt, men når man ser det nogle gange,
giver det mere og mere mening. Og det har givet
mig nogle indsigter. For det første har det gjort mig
utrolig tilfreds og glad, da det har bekræftet mig i,
at den måde jeg i forvejen arbejdede på, var helt
rigtigt. Igennem en årrække har jeg set, at rigtig
mange problematikker, har udspring i de samme
årsager. At der er en grundlæggende form for
ubalancer, der skaber rigtig mange af de symptomer eller problematikker, som folk døjer med, eller
forhindrer dem i at komme videre. Og hans materiale understøtter mine oplevelser og erfaring
gennem årene.
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Nu har jeg haft mulighed for professionelt at
afprøve hans behandlingsteorier og -metoder på
rigtig mange klienter. Og har det så betydet noget?
Ja, det har det.
Phillip Raffertys kortlægning af problematikkerne
giver muligheden for en genvej til en hurtig og
effektiv måde at få frigjort forskellige vinkler af
traumer og hurtig at få genoprettet den fysiske og
psykiske balance hos folk, der har haft det temmelig svært.
Jeg har selv arbejdet meget med binyrestres,
nyreubalancer, traumer, kemiske og energimæssige ubalancer som vigtige årsager til dybe ubalancer. At se Phillips arbejde og ved at bruge hans
teknikker og selv have videreudviklet dem i forhold
til min egen måde at arbejde på, har betydet at jeg
i flere tilfælde nu får forløst nogle fysiske og
psykiske traumer langt hurtigere og mere effektivt
end tidligere. Jeg har på denne måde haft nogle
ganske fantastiske resultater.
Jeg har set flere med en ret massiv stres, binyrestres og et meget lavt energiniveau på kort tid
vende fra at være dødelig trætte til at være mere
energiske og at fungere langt mere effektivt både
fysisk og psykisk.
Vi er alle forskellige og selvfølgelig reagerer folk
forskelligt på disse teknikker. Nogle bliver ret trætte
i musklerne i en kortere periode efter afbalancering
mens andre ret hurtigt bliver friske og har det godt.
Men helt generelt kan jeg se, at det giver en
mulighed for en god og effektiv mulighed for at
klienten hurtigere kommer videre i sin udvikling.
Blandt andet fordi den fysiske blokering af traumer
bliver frigjort, og at kroppen dermed får en helt ny
mulighed for kemisk at reagere mere effektivt.
Her et par eksempler:
1) En kvinde havde det svært på alle måder. Alene
med et barn, dødelig træt og uoplagt. Spændinger
og ondt i hele kroppen. Hun var ganske skæv i sin
krop og orkede ingenting. Allerede efter første
afbalancering var det hele vendt for hende. Hun var
langt mere energisk og det hele gik godt for hende.

Fra kinesiolog til kinesiolog
Hun er nu næsten helt lige i kroppen og helt fri for
binyrestres, stærk i psyken og hun er bogstavelig
talt helt anderledes, end da hun kom første gang.
2) En ekstrem stresset og ubalanceret kvinde kom
for at få hjælp i forholdt til at kunne modtage og
gennemføre en graviditet efter gentagne forsøg
med fertilitetsbehandlinger og insemination. Der
var i allerhøjeste grad ubalance på organer,
energisystemer, hormonsystem, blokering fra
gamle traumer m.m. Ved brug af nogle af Phillips
teknikker skete der en kæmpe stor ændring fra en
gang til en anden. Det var virkelig noget, der
rykkede, og jeg er utrolig glad og lykkelig på
hendes vegne, for den nye mulighed det giver
hende for forhåbentlig at opleve at blive gravid.
3) En af de klienter der havde booket en tid ved
Phillip har det i dag væsentlig bedre. Hun havde
haft et grimt styrt fra en hest, havde det virkelig
dårligt med stiv nakke, smerter over det hele og en
krop der ikke ville fungere. Hun turde nærmest ikke
at man rørte ved hende, da en kiropraktor havde
gjort, at hendes nakke var blevet endnu værre end
før. Der lå temmelig mange chok og låsninger, men
efter Phillips behandling kunne hun virkelig mærke
en fremgang. Hun har tidligere prøvet alt for at få
det bedre, men intet har virket så godt som
behandlingen hos ham og de efterfølgende
behandlinger hos mig.
Dette var blot nogle få af mine oplevelser med
materialet.
Karin Jensen, Vejle
DK-kinesiolog-RAB
Dawson Practitioner mm

”Fredag d. 4. oktober var vi på et fantastisk
kursus i ”BNT: Balancing Nutrition & Toxicity”
med Philip Rafferty i Bygningen i Vejle.
Vi lærte bl.a., at alle mennesker i gennemsnit
går rundt med 20 traumer. Traume skal forståes
bredt. Det kan være alt fra at have fået en tand
trukket ud til dødsfald i familien eller i ens
nærmiljø. Traumer kan skabe kæbespændinger,
hvilket kan føre til kamp/flugtsituation, der
skaber spændinger på nyrerne, der fører til
dehydrering, som fører til mineralunderskud
især magnesiumunderskud.
Der sker en hel kædereaktion. Til sidst kan det
hele ende ud i kronisk træthedssyndrom.
Vi lærte at teste for magnesiummangel, zinkmangel, calciumophobning samt mange andre
ting. Hvis kroppen ikke kan optage magnesium,
kan den heller ikke optage calcium. I det
tilfælde ved kroppen ikke, hvad den skal stille
op med calcium, så lagres det i muskler og led.
Det fører til smerter. Artritis er calciumophobning
i led. Fibromyalgi er calciumophobning i muskler. Hvis man er i stand til at optage magnesium,
vil man også kunne optage calcium.
Magnesium hjælper calcium væk fra muskler og
led, hvorved smerter mindskes.
Vi lærte en korrektion, der går ud på at gøre
nyrerne stærke og åbne op for, at de kan tage
vand og næringsstoffer ind.
På den måde kan kroppen helbrede sig selv.”

Charlotte Munch Pedersen

Muskeltrykket nr. 132

11

Fra kinesiolog til kinesiolog
KURSER MED MATTHEW THIE APRIL 2014
Det er helt ekstraordinært, når Matthew Thie i april
2014 kommer til Danmark for at afholde både
Profiency Class (også kaldet TFH 5) og TFH
Training (mulighed for at lære endnu mere og evt.
blive instruktør i TFH), og vi håber, at mange har
lyst til at benytte sig af denne enestående chance.
Profiency Class afholdes i København d. 21.-22.
april 2014 kl 9-17. Kurset er på 16 timer, og det
indeholder repetition af stoffet fra TFH 1-4 samt en
praktisk og skriftlig prøve, hvor 75% af svarene skal
være rigtige. Det er tilladt at have bøger og andet
materiale med til prøverne.

Kurset er et internatkursus, og det koster 9.900 kr.
inkl. registrering og certifikat.
Forplejningen er af første klasses kvalitet –
vegetarmad fra Susannes køkken.
Tag evt. et kig på Susannes hjemmeside:
www.susanne-engelstoft.dk

For at kunne deltage skal du have taget TFH/
Kropsafbalancering 1-4 hos en instruktør i Danske
Kinesiologer eller i Kinesiologiforeningen TFH samt
have arbejdet med den tilhørende studiebog.
Kontakt din instruktør for nærmere oplysninger.

Det er som sagt en enestående chance, der her
byder sig, og vi håber, at mange vil deltage og få
en oplevelse for livet. Måske har du bare lyst til at
møde Matthew Thie og tage TFH 5 – det er helt I
orden. Måske har du lyst til at lære endnu mere,
eller måske har du en instruktør-spire i maven og
melder dig til samtlige dage. Det vil glæde både
Matthew Thie og os.

Matthew underviser på let forståeligt engelsk, men
der vil være mulighed for at få oversat, når og hvis
der er behov for det.

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til
at rette henvendelse til én fra arbejdsgruppen, som
består af:

Kursuslokalerne ligger på Roskildevej 46, Frederiksberg. Der er busstoppested tæt på, og Valby
station ligger bare 10 minutters gang herfra.
Der er også mulighed for at parkere gratis ved
kursusstedet.

Anne Hiitola-Pedersen
annehiitola@gmail.com Tlf. 23666157

Kurset koster 1950 kr inkl. registrering og certifikat.

Edel Hovgaard
kinesiologiskolen@vindinggaard.dk Tlf. 7583 2638

Du har også mulighed for at tage kurset på dansk
hos instruktørtræner Anne Hiitola-Pedersen.
Der er kursus d.1.-2.februar 2014 i København
eller d. 5.-6.april 2014 i Århus .
Kontakt Anne Hiitola-Pedersen for nærmere info
om kursussted.
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TFH – Training kurset afholdes på Polaris centret
i Kirke Hyllinge d.23.-29. april 2014 med Matthew
Thie som instruktør.
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Helle Bøving
mail@kinesis.dk Tlf. 2194 7922

Birgit Nielsen
birgit@kinese.dk

Tlf. 23433662

Sidste frist for tilmelding til begge kurser med
Matthew Thie: 25. januar 2014

Matthew Thie kommer til Danmark for
at undervise i TFH Training, hvilket
giver dig mulighed for at uddanne dig
til TFH-instruktør eller blot lære
endnu mere om TFH /
Kropsafbalancering til eget brug.
HVOR: POLARIS CENTRET, Kyndeløse Strandvej 22, 4070 Kirke Hyllinge.

HVORNÅR: 23.-29. April 2014

PRIS: 9.900 kr. Kurset er et internat-kursus.
TILMELDINGSFRIST: 25. JANUAR 2014

DELTAGERFORUDSÆTNINGER: TFH/ Kropsafbalancering 1-4 hos godkendt
instruktør i Danske Kinesiologer eller Kinesiologiforeningen TFH. Desuden
skal alle forinden have taget TFH 5 / Den internationale prøve + gennemført
Studiehåndbog med alle skriftlige opgaver. Se kursustilbud herunder.

ARRANGØRER: Arbejdsgruppe: Anne Hiitola-Pedersen, Helle Bøving, Edel
Hovgaard, Birgit Nielsen
KONTAKT: Birgit Nielsen – birgit@kinese.dk / 23433662
Anne Hiitola-Pedersen – annehiitola@gmail.com / 23666157

TFH 5 : d. 1.-2.februar 2014 i København eller d. 5.-6.april 2014 i Århus med
Anne Hiitola-Pedersen som instruktør. Pris 1950 kr. inkl., registrering og
certifikat.

TFH 5 : d. 21.-22.april 2014 i København med Matthew Thie som instruktør.
Pris 1950 kr. inkl., registrering og certifikat.
Kurset indeholder repetition af stoffet fra TFH 1-4 samt en praktisk og
skriftlig prøve, hvor 75% af svarene skal være rigtige. Det er tilladt at have
bøger og andet materiale med til prøverne.
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NYT fra IASK (International Association of Specialized Kinesiologists)
I skrivende stund er der præcis 6 måneder til at
den internationale kinesiologikonference vil finde
sted på Schæffergården, nord for København.
Increasing Awareness in a Changing World

(Forøget bevidsthed I en verden under forandring)

1. – 4. maj 2014

Vi har haft to internationale konferencer før, en i
1999 og en i 2005, og vi i IASKs bestyrelse glæder
os til at møde venner fra hele verden og specielt de
mange danske kinesiologer, som selvfølgelig
tilmelder sig i et lige så stort antal som i 1999, hvor
vi var mere end 200 mennesker forsamlet på
Schæffergården.
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Tilmelding senest 31. december 2013 giver
dig fortsat mulighed for at spare 50 Euro på
konferencegebyret.
Vidste du at…
Alle foredragsholdere betaler deres egen rejse og
deres eget ophold, og at de ikke får noget honorar?. Sådan er situationen, så lad os ”belønne”
dem ved at være mange, som flokkes om dem og
deres store viden, som vi kan bruge i vores daglige
praksis med vores klienter. Jeg taler af erfaring,
idet jeg har fået megen inspiration og viden via
deltagelse i de mange konferencer gennem årene
– og mange gode venner og kontakter.

Septembernummeret af ”NEWS form the Board”
(NYT fra IASKs bestyrelse) er blevet sendt ud via
Danske Kinesiologers sekretariat. For at gøre det
lettere for alle oversatte jeg såvel Nyhedsbrevet
som registreringsblanketten til dansk, og den blev
så også sendt ud via sekretariatet.
Fint med et godt samarbejde.

Klik ind på www.iask.org eller på iask2014.blogspot.hu/ og få al den nødvendige information. Vi har
indlagt en ”knap” til Google translation. Ved at
klikke på den, kan I få en oversættelse til dansk af
alle de biografier og resuméer, som foredragsholderne har sendt ind til os. Brug ”knappen”, så får I
hele informationen ”serveret”. Skulle I have spørgsmål, så står jeg fortsat til rådighed.

Tilmelding til konferencen sker via den registreringsblanket, I har fået tilsendt, og betaling kan
finde sted som bankoverførsel eller direkte via
IASKs hjemmeside. Der har desværre været nogle
vanskeligheder med betalingen via hjemmesiden,
men de er nu pr. 4. november blevet klaret.
Da IASKs konto er knyttet til en FRANSK bank, så
er der nogle franske ord på siden med ”betaling”.
Grib telefonen og ring til mig på 25 78 56 36, hvis I
skulle have brug for hjælp. Bruger i bankoverførsel,
så skal IBAN nummeret skrives UDEN mellemrum
mellem tallene!

Nyt bestyrelsesmedlem.
Vi har budt GRETA BALAJTHY fra Ungarn velkommen i bestyrelsen. Greta har arbejdet for os i et
helt år, og hun er hovedmanden bag vores flotte og
informative hjemmeside. Nu er hun blevet valgt af
IASKs medlemmer som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. En meget fin og meget velkommen
udvidelse af bestyrelsen, som nu består af Nicolette Peyre, formand (Belgien), Sylvie Averseng
(Frankrig), Sabine Rosén (Sverige), Veronica
Affonso (Brasilien) Greta Balajthy(Ungarn) og
undertegnede.

På grund af disse betalingsproblemer vil I allerede
have fået information om, at det er muligt at få den
billigste deltagerpris (”Early Bird”) ved tilmelding
helt frem til 31.december. Så grib til tasterne og få
jeres tilmelding sendt af sted. Husk at det er en stor
chance, at en flot konference finder sted i Danmark.
Vi bor jo her og slipper derfor for at skulle rejse
langt for at møde berømtheder fra verden omkring
os.

Godt at Skype er opfundet.
Det letter hele bestyrelsesarbejdet på og imellem
de månedlige møder.
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Glædelig Jul, Godt Nytår og på gensyn til
konferencen.
På vegne af IASKs bestyrelse
Annemarie Goldschmidt

NYT fra Kinesiologi - Akademiet
Vi har igen afholdt eksamen på KinesiologiAkademiet, og det har resulteret i fire nyuddannede
kinesiologer.
Fredag d. 18.oktober aflagde Anne Mette Jensen,
Varde og Dorte Evald, Haderslev eksamen og
bestod grunduddannelsen i kinesiologi, og de er nu
klar til at blive RAB-registreret og arbejde i egen
klinik.

Fredag d.8.november var der eksamen i
København, og her bestod Birute Svendsen og
Birgit Quaade grunduddannelsen i kinesiologi,
og de er også klar til at blive RAB-registreret og
arbejde i egen klinik.

Når først du erstatter negative tanker
med positive, vil du begynde at få
positive resultater
– Willie Nelson
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Sensommerrejse til Provence med
Kinesiologi – Akademiet d. 13.9-20.9.2014
I sensommeren 2012 havde vi vores første
kinesiologi kursus og retreat i Provence.
Det var en fantastisk dejlig tur og en god og
inspirerende oplevelse for både os som underviserteam og for deltagerne, som vi kun har fået tilfredse tilbagemeldinger fra.
Vi besluttede, allerede inden vi tog hjem, at det
bestemt ikke var sidste gang, vi ville arrangere
sådan en tur. Vi havde faktisk allerede planlagt en
tur i 2013, men da hotellet vi boede på i 2012 skulle
sælges, fik vi brug for ekstra tid til at finde det helt
rigtige sted. Det har vi nu fundet, så i september
2014 tager vi af sted igen. Denne gang skal vi bo
bare 600 m fra Roussillon – byen med de røde
bjerge, hvor vi har lejet 4 små klyngehuse på et
lukket område: Les Sabliéres – Quartier St Joseph,
84220 Roussillon.

Om eftermiddagen er der god tid til refleksion og
afslapning.
Der bliver arrangeret 2 ture. En eftermiddags tur til
Fontaine de Vaucluse – kilden, der med et samlet
gennemsnitligt flow på 630 millioner m3 vand om
året, er en af de største kilder i Europa og en af de
største i hele verden.
Som afslutning på ugen kører vi lørdag morgen fra
Roussillon til byen Apt og besøger et af de største
markeder i Provence. Dagen tilbringes i Apt, indtil
vi kører til Marseille lufthavn.
Man kan læse tidligere kursisters udtalelser om
turen på www.kinesiologi-akademiet.dk under
”Ældre nyhedsbreve” September 2012.
På hjemmesiden er der også flere informationer
om pris, tilmelding mv.

Kinesiologi kurset ”Vibration – frekvens – harmoni”
holdes over 5 formiddage fra 9-13, i alt 20 timer.
Dette kursus tæller 100 % i RAB opdatering eller
som kinesiologikursus i den valgfrie del af uddannelsen. Man skal kunne grundlæggende muskeltestning for at deltage.

For ikke at snyde os selv tager vi en vandretur i
Roussillons røde bjerge.

”Vær tålmodig med alt det, der ligger uløst i dit hjerte, og forsøg at elske selve spørgsmålene.
Søg ikke efter svar, som ikke kan gives, for du ville ikke være i stand til at leve med dem,
og pointen er netop at leve alting ud.
Lev spørgsmålene ud nu, og måske vil du en dag uden at vide det leve dig ind i svarene.”
Rainer Maria Rilke (1875-1926)
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NYT fra Kinesiologiskolen i Vejle
Invitation til Philip Raffertys Kinergetics
- juli 2014
Philip har lovet at komme tilbage til næste år for at
undervise i Kinergetics, som mange af jer bad mig
om at arrangere.
Jeg har booket ham i 6 dage fra torsdag d. 3. juli til
og med tirsdag d. 8. juli.
Modulerne er på 2 dage for de 3 første kurser, og
det vil koste ca. 2000 kr. pr modul. Jeg ved ikke
endnu, om prisen også omfatter kursusmaterialet,
men det finder jeg ud af senere, og det vil blive
oversat til dansk ligesom med BNT.

Kinergetics, modul III,
vil i givet fald blive 7.-8. juli
Lær hvordan du kan vurdere og korrigere fastlåste
muskler, hvordan du kan isolere og teste 16
muskler, forholdet mellem meridianerne, alarmpunkter og surrogatteste.
Afbalancering af affirmationer, candida, tungmetaller,
forstoppelse og piskesmældsuheld
Forhåndstilmelding til mig på min e-mail.
Kærlig hilsen
Edel Hovgaard

Måske bliver det for meget med 3 moduler på en
gang, i så fald vil jeg gerne have Philip til at undervise i BNT igen, for det er der mange, der sikkert vil
kunne have glæde af. Det må afhænge af jeres
tilbagemeldinger, om det er tilstrækkeligt med de 2
første moduler til næste år.
Kinergetics, modul I, 3.-4. juli
Her gennemgås de basale teknikker, som blandt
andet består af brug af fingermodeller, selvtest og
en ”hurtigt fix teknik, som afbalancerer energiubalancer på blot nogle få minutter, og du lærer også,
hvordan man kan ”stakke” ubalancer ind i kæben.
Afbalancering af elektrolytter, hjerneintegration,
hydrering, smerter, stress, sensitivitet og TMJ
Kinergetics, modul II, 5.-6. juli
Afbalancering af chakra/emotioner Philip
eller trossysteRafferty knoglen
mer, coccyx, hypertone muskler, spenoid
og undertrykte ubalancer i TMJ og synet. Formatering af læring (learn formatting) som vil give
energimæssig adgang til kroppens fysiologi med
henblik på emotionelle, metafysiske eller strukturelle korrektioner

Der er nok, der går og sysler
med at sprænge kloden væk
jeg vil ikke ha’ skærmydsler
og kanoner bag min hæk
mens de andre går og sveder
for at gi’ hinanden lak
vil jeg pusle med rødbeder,
selleri og pastinak.
Halfdan Rasmussen
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NYT fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®
Til lykke!
Da det forrige ”NYT” blev skrevet, var det bare et
par dage før endnu en utroligt dygtig kursist kunne
sætte ”huen på hovedet”. Stort til lykke til SUSAN
LUNDDAHL både med den meget flotte eksamen
og med den meget kompetente undervisning på
kurset ”Hjernen, vor største ressource, 1. del”, som
fandt sted fra den 12. – 15. september. Det var
lutter roser, som blev uddelt af de glade og tilfredse
kursister, og disse roser kunne så blive føjet til
eksamensbuketten.

række ”Brug din HELE hjerne”, og som også kan
tages som dele af skolens samlede uddannelse
og/eller som et supplement for kinesiologer, der
gerne vil supplere allerede eksisterende uddannelse.
Også Pædagogisk Kinesiologi / One Brain er
kommet godt fra start. De første 4 weekender ER
gennemført, og det har været en stor glæde at
kunne byde velkommen til et godt og meget
engageret hold.
Et tab.
Her midt i oktober modtog vi desværre en trist
meddelelse fra Three in One Concepts i USA. En
meddelelse om, at DANIEL WHITESIDE forlod
denne verden den 19. oktober.

Annemarie Goldschmidt og Susan Lunddahl

Der er endnu en lille håndfuld af skolens studerende,
som er godt på vej mod at kunne afslutte hele
deres kinesiologiuddannelse med specialeskrivning
og eksamen. Det er meget spændende at være
med i deres proces.

Nyt instruktørkursus.
Når dette Muskeltryk læses, har vi haft endnu et
instruktørkursus, denne gang i ”Hjernen, vor
største ressource, 2. del”, idet Kathie Guhl fra USA
igen har undervist på skolen. Det er den vej, det
skal gå. Flere instruktører skal uddannes, således
at der er gode fremtidsmuligheder for undervisningen på skolens kurser.
To forløb er nu i gang.
”Hjernen, vor største ressource, 1. del og 2. del” nu
i efteråret gentages i starten af 2014 og følges op
af de øvrige kurser, som hører til skolens kursus-
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Daniel kom til Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole
første gang i 1989, og sammen med GORDON
STOKES udviklede han hele ONE BRAIN systemet, som lagde grundstenen til uddannelsen her
på skolen. De to og deres partner CANDACE
CALLAWAY har haft stor betydning for kinesiologiens verden, og vi er mange rundt omkring i hele
denne verden som har meget at takke dem for. På
www.onebrain.org kan I finde mindeord om Daniel.
Kinesiologikonferencen 1. – 4. maj 2014 står
omtalt i artiklen ”NYT fra IASK”, så her skal blot
nævnes, at skolens dejlige lokale danner rammen
om de workshops, som er arrangeret i forbindelse
med konferencen. På disse workshops kan I
møde Adam Lehman, Harald Blomberg, Matthew
Thie og Kathie Guhl, og I kan tilmelde jer direkte til
undertegnede eller på IASKs hjemmeside.
Fremtid.
Som det ser ud nu, så vil skolen i løbet af det
kommende år kunne byde fire nye instruktører
velkommen, nye instruktører, nye samarbejdspartnere. Det lover godt.
Gode ønsker.
Da dette Muskeltryk er en december-udgave,
ønskes alle læsere en Glædelig Jul og et Godt
Nytår og velkommen på kurserne i 2014
Annemarie Goldschmidt og medarbejdere

KINESIOLOGI-SHOPPEN
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.
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.

_____________________________________________________________________________

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 62 62 30 62 - e-mail: birgit@kinese.dk

telefon

NYT HJERNEGYMNASTIK-MATERIALE.
Lotte Sieg har været i gang med at bearbejde hjernegymnastik-bøgerne,
så hver øvelse nu findes på et A3 ark, som vil kunne printes ud i A3 eller A4 format.
Flotte og meget brugervenlige materialer. START-plakaten kan ses på vores hjemmeside.
Resten af materialet kan købes via et link til download via Dropbox.
Som behandler har du mulighed for at købe en personlig licens til 500 kr.
Du vil få tilsendt et link til download via Dropbox.
Licencen er personlig, og dit navn vil stå nederst på hver side.
Det er din personlige licens, som du kan bruge i din klinik eller i din undervisning.
Du kan printe de sider ud, du har behov for og give dem til dine klienter eller kursister.
Institutioner har mulighed for at købe en institutionslicens til 1.200 kr. Institutionen vil få tilsendt et link til download via Dropbox.
Institutionens navn vil stå nederst på materialet.
Med denne licens har institutionens brugere (pædagoger, lærere m.m.) ubegrænset mulighed for at kopiere øvelserne til børn,
elever og forældre, eller materialet kan lægges på institutionens intranet.
Bestilles hos Birgit Nielsen - birgit@kinese.dk - tlf. 62 62 30 62.
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Så er vi igen klar til at bringe lidt statistik over
trafikken på vor hjemmeside.

Besøgstallene har været konstant stigende siden
sommerferien 2013.

Kurverne herover viser udviklingen i antal besøg og
i antal sidevisninger, som begge har vist positiv
udvikling siden december måned 2012 - dog bærer
juli måned præg af at det er sommerferie.

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

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

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

Oversigt over medlemstal
Lidt information om medlemstallet i
Danske Kinesiologer:
Fordelt efter medlemsgrupper ser tallene således ud:
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5

25 medlemmer
86 medlemmer
31 medlemmer
63 medlemmer
28 medlemmer

Fordelt geografisk er medlemstallet fordelt således:
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Sjælland
Fyn
Nordjylland
Midt- og Sydjylland
Udland

91 medlemmer
36 medlemmer
23 medlemmer
80 medlemmer
3 medlemmer

RAB-registrerede
Genvej til sundhed

78 medlemmer
35 medlemmer
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Velkommen til:
Navn

By

Gruppe:

Signe Lea Hansen
Lone Halsted Hansen
Hanne Freil
Tara Hicks
Ellen Serup
Lone T. Gellert
Maria Rugaard

Sønderborg
Ryslinge
Værløse
København S
Kirke Eskildstrup

Haderslev
Humlebæk

2
2
2
2
2
2
2

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

Nyt fra
Lokalafdeling Sjælland
Kontaktperson Inge Harris

Arrangementer i Sjællandsafdelingen 2013/4 – sæt kryds i kalenderen!
December: 5. december. Julefrokost hos Ulla Thor-Jensen, Skovshoved
Januar:
10. januar: foredrag og generalforsamling - se nærmere nedenfor.
Januar:
14. januar: Champagnespa hos Ulla
Husk også sæt X i kalenderen til IASK Konference 1-4. maj 2014 på Schæffergården!
Sæt kryds i kalenderen til spændende foredrag
v/Karen Kaee samt generalforsamling fredag
10. januar 2014 kl. 16.45
Sted: Touchpoint/CET Center for Ernæring og
Terapi, Ryesgade 27, Baghuset 1. sal
Aftenens program vil være som følger:

Afholdte arrangementer:
I august havde vi en dejlig kajaktur i Christiansholms
Kanal, først med sushi hos Jan på tagterrassen
med fantastisk udsigt over København, dernæst
begivenhedsrig tur i kajak på kanalerne hvor vi
havde en humørfuldt ufrivillig vandgang som vi
fejrede med et glas vin ved nærmeste kanalpub.

17.00 - 18.30 Psykoterapeut/Centerleder Karen
Kaae vil indlede aftenen med følgende emne:

”Få inspiration til din behandling gennem
fokus på, at vi ogå gemmer følelser i vore
indre organer.
Bliv inspireret til at blive tryggere i at
gå dybere ned i følelserne.
Følelser og fordøjelse.
Kort gennemgang af:
•
•
•

Følelser i mad
Fordøjelsen set fra den psykiske side
Fordybelsesrejse ned i din egen fordøjelse

18.30 -19.15 Lækker vegetarisk mad
19.15 - ca. 21.30 Generalforsamling

September bød på Sund Livsstilsmesse i Øksnehallen, hvor vi fik lavet mange gode afbalanceringer på interesserede besøgende.
Vejret var fantastisk, så besøgstallet var ikke så
højt som det plejer, men til gengæld fik vi udvekslet
et par ord med vores fantastiske kollegaer.
God energi og god stemning som altid.
I oktober fik vi besøg af Tove Solveig, som holdt en
inspirende lærerig aften omkring kærlighedens 5
sprog, hvor vi hver især fik et brugbart redskab til
klinikken samt fik afbalanceret og fundet frem til
vores eget kærlighedssprog (1. anerkende ord, 2.
gaver, 3. tjenester, 4. tid til hinanden, 5. fysisk
berøring)
I november holdt Søren Lund en aften om reaktive
muskler. Mere om dette i næste nummer.
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Dagsorden til Sjællands afdelingens
generalforsamling fredag d. 10. januar 2014 kl. 19.15
1)

Valg af dirigent, referent og stemmetæller

2)

Beretning fra 2013

3)

Regnskab/budget ved Ellen Maagaard

4)

Evaluering af 2013. Hvad tænker bestyrelsen
og medlemmerne?

5)

Messeudvalg – vi har valgt ikke at tage på
Sundlivsstil 2014, så forslag er velkomne
til andre tiltag som man har lyst til at deltage
i, under næste punkt …..

6)

Indkomne forslag.

7)

Arrangementer 2014, forslag er meget
velkomne

8)

Valg af bestyrelses medlemmer

a.
b.

Inge Harris på valg
Susanne Rud på valg – villig til genvalg

c.

Mie Nielsen – ikke på valg

d.

Kasserer Ellen Maagaard – ønsker genvalg

e.

Suppleant – stillingen er ledig, og vi vil rigtig
gerne have nye kræfter ind!

f.

Revisor – Mie Nielsen på valg

9)

Eventuelt.

Tilmelding til Mie Nielsen på mieni@vip.cybercity.dk
senest d. 2. januar.
Mange hilsner fra din Sjællandsbestyrelse
Inge, Mie og Susanne.

Facebook
Vi er rigtig mange, der af forskellige grunde er lidt
skeptiske med hensyn til Facebook.
Til en generalforsamling i Sjællandsafdelingen,
januar 2012 besluttede forsamlingen at afprøve
konceptet og lade tiden vise, om det kunne bruges.
Som bestyrelsesmedlem påtog jeg mig opgaven,
selvom jeg hverken er IT eller Facebook specialist!
Denne Facebookside er ”lukket” svarende til
Groupcare. Kun for medlemmer af ”Danske
Kinesiologer”! Den har lige nu 50 medlemmer!
Ind i mellem har der været mange ansøgninger om
at blive en del af gruppen!
Det har så lige givet mig lidt ekstra arbejde som
administrator, for hvem er medlem og hvem er
ikke? Vores sekretær Jan har her været en stor
hjælp og givet hurtige tilbagemeldinger på medlemskab.
Jeg er så blevet gjort opmærksom på, at jeg kunne
ændre siden til ”hemmelig”, for så fungerer den
fuldstændig som Groupcare!
Men jeg tror jeg lader den være ”lukket” indtil
videre, for når folk og det har gerne været kinesiologer har bedt om at blive lukket ind i varmen og
jeg har konstateret at de ikke er medlemmer, har
jeg kunnet opfordre dem til at blive medlemmer.
Så er jeg blevet spurgt:
• Hvad er fordelene ved at være medlem af
”Danske Kinesiologer”!
Det vil jeg nu give videre til jer.
I kan komme med indlæg på Facebook eller
Groupcare (som ser ud til stadig at virke).
Så vil jeg samle svarene og bruge dem, når jeg
bliver spurgt!
Jeg har indtil videre henvist dem til vores hjemmeside
http://www.kinesiologi.dk/
Jeg har også fortalt dem om vores officielle
facebook side som har samme navn. Den er for
alle kinesiologer og alle andre, der gerne vil vide
mere om kinesiologi. Den blev oprettet af vores
forretningsudvalg (Bettina) den 24.04.2012.
Her kan vi også annoncere når vi holder foredrag,
workshop m.m.
Varme efterårshilsner
Anne Marie Thomsen
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Nyt fra
Lokalafdeling Fyn
Kontaktperson Sonja Thrane

Der indkaldes hermed til Generalforsamling
torsdag d. 30. jan 2014 kl. 19.00.

Jeg er blevet inspireret af et møde i FU d. 27. sep til
at lave et skema med nogle af de ansvarsområder
for en bestyrelse. Det er bestemt ikke et pålæg,
men blot til inspiration til den nye bestyrelse.

Dagsorden iflg vedtægterne.
Sted: Er pt ikke helt på plads. Der udsendes en
mail til alle medlemmerne på Fyn i begyndelse af
2014 vedr. sted for afholdelse af GF.
Der skal vælges en helt ny bestyrelse da hverken
Annette eller jeg fortsætter.

Vi håber, der er mange nye kræfter, der har lyst til
at få gang i Lokalforeningen Fyn igen.
Sonja Thrane
Kasserer og Kontaktperson for Lokalforening Fyn

ANSVARSOMRÅDER

Formand
Tovholder for ideer,
forslag

Næstformand
Ideer, forslag til
arrangementer

Mødeindkaldelse til
bestyrelsesmøder og til
Generalforsamlingen
Dagsorden til
bestyrelsesmøder og til
Generalforsamlingen

Mødeleder/ordstyrer

Kontakt til revisor

Samarbejde med
formand om Dagsorden
til bestyrelsesmøder og
til Generalforsamlingen
Ideer, forslag til
Muskeltrykket
Samarbejde med
formanden omkring
årsberetningen

Betale regninger

Finde/forslag til egnede
lokaler til
arrangementer

Indlæg til
Muskeltrykket
Skrive Årsberetningen i
samarbejde med
næstformanden
Fremlægge
Årsberetning – først for
bestyrelsen dernæst på
GF
Deltage i FU- møder i
hovedforeningen
Bevidst om deadlines
ifb med indkaldelse til
GF
Indkalde til
arrangementer

Kasserer
Fremlægge
årsregnskab

1.Suppleant
Skrive referater
skiftevis med
2.suppleant
Deltage i
bestyrelsesmøder
ne
Ideer, forslag til
arrangementer

2.Suppleant
Skrive referater
skiftevis med
1.suppleant
Deltage i
bestyrelsesmøder
ne
Ideer, forslag til
arrangementer

Indkassere gebyr ved
arrangementer
Kørselsgodtgørelse

Ideer, forslag til
Muskeltrykket
Praktisk hjælp til
arrangementer

Ideer, forslag til
Muskeltrykket
Praktisk hjælp til
arrangementer

Orientere om
økonomien på
bestyrelsesmøderne
Ideer, forslag til
Muskeltrykket

Finde/forslag til
egnede lokaler til
arrangementer

Finde/forslag til
egnede lokaler til
arrangementer

Ovenstående er blot et forslag og evt. til inspiration for en ny bestyrelses i Lokalforeningen Fyn.
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Nyt fra
Lokalafdeling Nordjylland
Formand Helle Lyngholm
Nordjylland holder generalforsamling
den 30.januar 2014
Stedet for generalforsamlingen kommer senere, vi
stiler efter et centralt sted i forhold til geografien.
Aftenens program.
Kl. 17.00 Goddag og velkommen.
Kl. 17.15 Aftenens indlæg.
Oplysning herom senere.
KL.19 evt 19.15 Spisning.
KL.20.00 Generalforsamling.
?????

Afslutning med kaffe.

Dagsorden for Generalforsamlingen:
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning.
3 Valg af stemmetællere.
4 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2013
v. kassererGitte Frederiksen
5 Fremlæggelse og godkendelse af budget
for 2014
6 Behandling af indkomne forslag.
7 Valg af Formand. Og suppleanter.
8 Valg af revisor og revisorsuppleant.
9 Eventuelt.
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Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde skriftligt, evt på mail
senest 4 uger før generalforsamlingen.
Tilmelding.
Af hensyn til spisning, senest onsdag d. 23 januar
2014.
Helle Lyngholm tlf. 21 75 74 17
eller på mail: helle.lyngholm@mail.dk
Så er det snart et nyt år, der står for døren og vi ser
frem til nye dage.
Vi ser frem til at mange vil møde op, så meld dig til
generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Helle Lyngholm

Nyt fra
Lokalafd. Midt- og Sydjylland
formand Tove Solveig Nielsen

Dette efterår har vi foreløbig haft en forrygende
weekend med Marianne Kirkskov, speciallæge,
kinesiolog, healer og stifter af netværk for Spirituelt
Orienterede læger i DK, der nu har 60 medlemmer.
Marianne holdt en workshop for 18 behandlere
lørdag d. 2. november her i Vejle og det kan roligt
siges at energien var høj og blev højere endnu som
dagen gik. Fra Himlens regnbue til kroppens DNA,
stod der i invitationen og vi blev ført gennem
kvantemekanik, multi-dimentionelle energi nedfældninger, spirituelle opgraderinger, feminin energi
og Regnbueenergier. Marianne guidede deltagerne
på sin kærlige og levende måde gennem disse
spændende emner med meditationer, kanaliseringer og jeg er sikker på at alle gik hjem med anvendelige redskaber, healede og højt løftede.
Hele søndagen modtog Marianne klienter og
afsluttede weekenden i Vejle med et foredrag
mandag d. 4 for 70 personer, der kom for at høre
om Mariannes vej ”Fra Kitler til Krystaller”.
Vi kan bestemt anbefale jer at stifte bekendtskab
med Marianne, workshop eller foredrag – der er
rigtig mange guldkorn at høste. F.eks at man med
fordel kan lave en ”kontrakt”: En aftale om blot, i sin
butik/eller liv, at høre eller blive inddraget i det
væsentlige; det der lige nu er tilgængeligt og ved at
blive healet!
JA, der var rigtig mange anvendelig ind-put så som
at også ”Glæde” kan være indestængt og kan
skabe blokeringer på lige fod med vrede og at
begge dele er bunden energi, der når den forløses
kan indgå i jordens økosystem, transformeres og
blive gavnlig.
Vi takker rigtig mange gange for en fantastisk
weekend med Marianne.

Vi holder et heldagsarrangement FOR ALLE
KINESIOLOGER OG STUDERENDE
den 4. januar 2014 inden generalforsamlingen.
SÅ AFSÆT DAGEN NU!
Også kinesiologer fra andre områder vil få
invitationen, når vi har de sidste aftaler på plads.
Kl. 10.00 - 12.30 Foredrag om stress, allergi m.v.
ved Per Bach Boesen.
Dejlig frokost og derefter et spændende arrangement, som vi ikke kan røbe før alle detaljer er
på plads.
Kl. 17.00 Generalforsamling for medlemmer af
Lokalafdeling Midt- og Sydjylland.
Dagsorden for generalforsamlingen:
• Valg af ordstyrer
• Formandens beretning
• Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
og budget
• Behandling af indkomne forslag
• Valg bestyrelse (Lene-Pia Rehardt og Karin
Jensen er på valg - begge modtager genvalg)
• Valg af revisor
• Eventuelt.
Vi ønsker jer alle en glædelig og fredelig juletid
og masser af kraftig energi 2014.
På vegne af Lokalafdeling Midt- og Sydjylland

Lene-Pia Rehardt
Muskeltrykket nr. 132
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UDDANNELSE

ALLE TIDERS UDDANNELSE
KROP - SIND - SJÆL - ÅND

Transformations-Kinesiologi (TK)
samarbejde - glæde - frihed

NY BEGYNDELSE

Kurser foråret 2014
11. - 12. januar

Touch For Health 1 (TFH1) Skårup Fyn www.kinesis.dk Instr. Helle Bøving

1. - 2. februar

Touch For Health 2 (TFH2) Skårup Fyn www.kinesis.dk Instr. Helle Bøving

8. - 9. februar

Optimal Integration (OI) – indledende TK-kursus, ingen forudsætninger.
Legemet som et energisystem og forbindelsen til De 7 Store Stråler, målsætningens videnskab.
Kurset foregår på Naturgaarden, Nibe www.naturgaarden.dk Instr. Tove Nielsen/Helle Bøving

22. - 26. februar

Energetisk Anatomi (EA) – Forudsætning: Optimal Integration (OI) eller TFH 1.
Det æteriske legeme, energetiske årsager til sygdom, den energetiske matrix, chakrasystemet,
immunsystemet, vitalitet og prana, auraen, målsætningens betydning.
Instruktør: Grethe Fremming i samarbejde med Tove Nielsen og Helle Bøving

14. - 18. maj

Transformations Kinesiologi 1 (TK1) – Forudsætning: Optimal Integration (OI).
Æterlegemet, auraen, chakraer, De 7 store stråler mm.
Kurset foregår på Naturgaarden, Nibe. www.naturgaarden.dk Instr. Tove Nielsen/Helle Bøving

24. - 25. maj

Transpersonlig Psykologi 1 (TP1) Forudsætning: Optimal Integration (OI).
Spørgsmål baseret på erfaring og viden, aktiv lytning, hjælpe en person til overblik, indre
lederskab og kreative beslutninger.
Instruktør: Grethe Fremming i samarbejde med Tove Nielsen og Helle Bøving
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 information på www.tkpolaris.dk - Telefon 4640 6650
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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 DKKinesiolog®
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 2014
Århus Odense Sjælland
KA 1-4 / Kropsafbalancering 1-4/ Touch For Health 1-4
Metaforkursus
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
Meridiankursus 1+2
Lyskursus
Shamanistisk grundkursus
Kostkursus
Psykologikursus 50 timer efterår 2014
Sommerkursus Provence d. 13.-20. september 2014
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 2013-14

OBLIGATORISKE KURSER UNDER KINESIOLOGIUDDANNELSEN
KURSUS
DATO
Basis 1 (e)
1-2 feb 14
30-31 aug 14
Basis 2 (e)
1-2 mar 14
4-5 okt 14
Basis 3 (e)
5-6 april 14
1-2 nov 14
Basis 4 (e)

10-11 maj 14
29-30 nov 14

Avanceret kinesiologi 25-26 okt 14 + 15 nov 14
(e)
Indlæringskinesiologi 1 (e)
20-22 jun 14
Indlæringskinesiologi 2 (e)
15-17 aug 14
Kost og ernæring 1+2
8-9 marts 2014
Frede Damgaard
29-30 marts 2014
Ernæringskinesiologi med test af kost
27-28 sep 14
og kosttilskud (e)Forudsætning: Kurser
i kost og ernæring
SUPPLERENDE KURSER
KURSUS
Kursus i vægtkontrol (e)
Metafor-kursus (e)
Overbygnings
kursus i kost og
ernæring
Indlæringskinesiologi 3 (e)
Hjernegymnastik og
dominansmønstre
Forløsning af fastløste
følelser (e)

DATO
6-7 dec 14
22-23 nov 14
14-15 jun 14
23-24 aug 14
15-17 nov 13
12-14 dec 14
2014
7. dec 13
22 feb 14
8 nov 14

Jarle Tamsen (j),

Haugesundvej 6, 9800 Hjørring,
Tlf. 2095 4699 og 8243 2554
E-mail: jarlegm@gmail.com

KURSUS
Stressfrigørelse/Stress 1 (e)
Personlighedsmønstre/
Stress 2 (j)
Homøopati 1 (j)

DATO
17-19 jan 14
12-14 sep 14
18-19 okt 14
5-6 apr 14

Homøopati 2 (j)

28-29 juni 14

Biokinesiologi 1 (j)

30-31 aug 14

Biokinesiologi 2 (j)

11-12 okt 14

Psykologiske redskaber 1 (j)

25-26 jan 14

Psykologiske redskaber 2 (j)
Psykologiske redskaber 3 (j)

22-23 feb 14
15-16 mar 14

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

12 april 14

KOMMENTARER
Kursus i vægtkontrol baseret på Wayne Toppings materiale. Kursuspris 1800 inkl. materiale
Supplement til teori om de 5 elementer. Kursuspris 1500 kr.+kursusmateriale
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
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.
Helt nye kurser planlægges i sidste halvdel af 2014. Forudsætning for at deltage er
indlæringskinesiologi 1 og 2
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
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
Kurset starter fredag kl. 14 og slutter søndag kl. 17. Pris 2000 kr. Sted: Hvilsom, Hobro.
Lærebog 500 kr. Originalt ursusmateriale af Mygind & Heilesen.

Hvordan overkommer
man modgang (e)

24-25 maj 14

TFT 1 begynderkursus

25-37 0kt 13

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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Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®
v. Annemarie Goldschmidt – telefon 25 78 56 36
Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte
www.kinesiologiuddannelse.dk E-mail dkpaed@yahoo.dk
Det er altid en fordel at vide
• at alle kurser på skolen tæller til din RABregistrering og til opdatering
• at du kan tage enkelte kurser eller en hel uddannelse
• at uddannelsen fortsat er delt op i tre moduler: til Kinesiolog RAB, til DKKinesiolog samt en overbygning til Professionel Praktiserende Kinesiolog®
• at du kan finde grundig information om kursernes indhold, timetal, datoer etc. på
skolens hjemmeside www.kinesiologiuddannelse.dk
• at du til enhver tid kan få en aftale om et møde, hvor du kan få besvaret dine
spørgsmål.
Uddannelsen / kursusrækken finder løbende sted med
Indføring i Kinesiologi, 1. dag: 9. januar 2014
Indføring i Kinesiologi, 2. dag: 10. januar 2014
Grundprincipper for Heling: 11. – 12. januar 2014
*********
Hjernen, vor største ressource, 1. del: 16. – 19. januar 2014
Hjernen, vor største ressource, 1. del: 6. – 9. februar 2014 (NB: på Fyn)
Hjernen, vor største ressource, del 2: 20. – 23. februar 2014
Hjernen, vor største ressource, del 3: 13. – 16. marts 2014
Seeing Things Differently (om misbrug, omsorgssvigt m.v.):
3. – 6. april 2014
Hjernen, vor største ressource, 4. del (om Neurotransmittere):
27. august 2014
Dysleksi-kursus: 28. – 31. august 2014
*********
Kropsafbalancering 1 – 2: 17. – 20. februar 2014 (NB: i Silkeborg)
Kropsafbalancering 1 – 4: 12.–15. juni plus 7. -10. august 2014
**********
Indføring i Kinesiologi, 1. dag: 11. september 2014
Pædagogisk Kinesiologi Basis: 12. – 14. september 2014
--- og mere følger, bl.a. Blueprint 1 fra 27. – 30 marts 2014. Du kan holde dig
orienteret på www.kinesiologiuddannelse.dk
--- hvor du også kan læse om

Kinesiologikonferencen i Danmark 1. – 4. maj 2014
eller klik på www.iask.org
Danske Kinesiologer er med til at sponsorere konferencen, så kom og vær aktiv
deltager. Det er til fordel for både kinesiologien, din forening og dig selv. Det er
NU, du har chancen i dit EGET land. Få fordelen af en tidlig tilmelding!!!
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Kontaktpersoner

Ansvarshavende redaktør:
Jan Jensen
Myntevej 22, 8722 Hedensted
Tlf. 2928 9723 (aften)
muskeltrykket@kinesiologi.dk

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

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 62 29 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.
1/2 side 1050,- kr.
1/3 side 800,- kr.
2/3 side 1400,- kr.
1/4 side
610,- kr.
1/8 side 400,- kr.

Der gives 40 %
rabat til prof.
medlemmer af DK

Bemærk at DK ikke er momsregistreret.

KONTINGENTSATSER:
Kontingentåret løber fra 1. april til 31. marts. Ved
indmeldelse i løbet af året gradueres kontingentet
forholdsvis. Medlemsskabet løber videre til det
skriftligt opsiges, eller medlemmet er i over
3 måneders betalingsrestance.
Årskontingent
Grp. 1 Støttemedlem
kr. 700,Grp. 2 Studerende
kr. 700,Grp. 3 Kinesiolog (med ret til RAB)
kr. 2300,Grp. 4 DK-Kinesiolog (evt. RAB godkendt) kr. 2300,Grp. 5 Instruktør (evt. RAB godkendt)
kr. 2700,Kontingent for grp. 1 + 2 opkræves 1/4 eller 1/5.
Kontingent for grp. 3, 4 & 5 opkræves ad 2 gange,
1/4 eller 1/5 og 1/10.
Ovennævnte satser er gældende indtil den 31/3 2014
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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. 2928 9723 (Træffes aften)

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

Uddannelsesansvarlig:
Birgit Nielsen, Tlf. 62 62 30 62
træffetid torsdag 18 - 19, eller læg en besked
E-mail: birgit@kinese.dk

Danske Kinesiologers Etiske råd:
Formand: Solveig Rasmussen. Tlf. 7542 2416
E-mail: kinesiologi.billum@gmail.com
Næstformand: Annette Bau Christensen
Tlf. 2554 5375 E-mail: annette_baudk@yahoo.dk
Øvrige medlemmer:
Bodil Ottesen. Tlf. 6175 3663
E-mail: bodil@ki-energi.dk
Karina Colding, Tlf. 2628 2408
E-mail: k.colding@mail.dk
Edel Hovgaard Tlf. 7583 2638
E-mail: kinesiologiskolen@vindinggaard.dk

Forretningsudvalg & Lokalafdelingsformænd
Landsformand
Bettina Eriksen
Tingvej 19
9380 Vestbjerg
Tlf. 3013 5560
E-mail: formand@kinesiologi.dk

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

Næstformand
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

Økonomiansvarlig
Vibeke Rønne Sørensen
Nøddekrigevej 2
9800 Hjørring
Tlf. 5198 9391
E-mail: vibeke@vienergi.dk

Kontaktperson for
Lokalafdelingen på Fyn
Sonja Thrane
Middelfartvej 272
5464 Brenderup
Tlf. 3324 7680
E-mail: sonja-thrane@mail.dk

Suppleant
Sonja Thrane
Middelfartvej 272
5464 Brenderup
Tlf. 3324 7680
E-mail: sonja-thrane@mail.dk

Kontaktperson for
Lokalafdelingen på Sjælland
Inge Harris
Soldraget 24
3460 Birkerød
Tlf. 4581 8156
E-mail: fam.harris@mail.tele.dk

Suppleant
Jette Larsen
Kragemosevej 17
5683 Hårby
Tlf. 2012 2494
E-mail: jette@kinesiologi-i-halmhuset.dk

Sekretariat
Henvendelse vedr. kinesiologi:
Bettina Eriksen
E-mail: formand@kinesiologi.dk

Tlf. 70 21 41 21 eftermiddag og aften

Foreningens mail og hjemmeside:
E-mail: formand@kinesiologi.dk
Hjemmeside: www.kinesiologi.dk
Henvendelser vedr. administration og økonomi:
Sekretær Jan Jensen
Myntevej 22, 8722 Hedensted
Tlf.: 2928 9723 (træffes kun om aftenen)
E-mail: sekretariat@kinesiologi.dk
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A FSENDER:
Danske Kinesiologer
v/Jan Jensen
Myntevej 22
8722 Hedensted

Returneres ved varig adresseændring

Energigiver overskud
med energiurter + multivitaminer + L-Carnitin

– købes i din lokale Matas
og Helsekostbutik
Vitaminerne C, B1, B2, niacin, pantotensyre, B6, biotin, og B12 og
mineralerne magnesium, mangan, jern, calciun, jod og kobber
bidrager til et normalt Energistofskifte

All Energy til dig der
• er træt og har brug for ekstra energi i en travl hverdag
• behøver ekstra ressourcer til familien og arbejdet
• løber, cykler, dyrker fitness eller anden krævende sport
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.

www.naturenergi.dk

