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Kære læser.

Så er starten gået til et nyt og forhåbentlig 
spændende og aktivitetsfyldt år for Danske 
Kinesiologer.

Der har været afholdt generalforsamling i alle 
lokalafdelinger. Fremmødet har været pænt 
og det ser ud som om, der er gang i planlæg-
ningen af kommende arrangementer.

Foreningens årsmøde og generalforsamling 
står for døren - afholdes i Fredericia den ��. 
og �3. marts.

På generalforsamlingen skal der vælges ny 
formand, da Bettina Eriksen har valgt ikke at 
genopstille og i midten af februar valgte at 
trække sig som formand. Næstformanden er 
konstitueret som formand til generalforsam-
lingen.

Der har over efteråret været arbejdet meget 
med vores nye hjemmeside, som er åbnet 
internt - vi forventer, at den nye hjemmeside 
snart åbnes for offentligheden.

Jan Jensen
redaktør

Deadline for stof til juni nummeret af 
Muskeltrykket er den 5. maj 2014.

�

  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

NYT fra forretningsudvalget (marts �014)

Kære alle

Så skriver jeg min sidste hilsen i denne omgang 
som formand. Jeg har set mig nødsaget til at 
trække mig i utide som formand, da min nye 
uddannelse i Odense tager mere tid end forventet. 

Helle Lyngholm er næstformand og overtager 
posten fra nu af og indtil næste generalforsamling, 
som er lige rundt om hjørnet.

Der er generalforsamling i den �3. marts, og jeg 
kan meddele, at Vibeke Rønne Sørensen stiller op 
til formandsposten i foreningen. Jette Larsen stiller 
op som medlem i FU, Helle Lyngholm er ikke på 
valg, og det betyder at alle tre pladser er besat. Du 
kan derfor roligt melde dig til det gode arrangement 
i Fredericia uden at være bange for, at du kommer 
hjem som formand for foreningen! 

Hvis du på den anden side gerne vil arbejde i 
forretningsudvalget, så meld dig endelig på banen 
til generalforsamlingen. Vi vil gerne benytte alle de 
hjælpende hænder, vi kan. Og du kan være med til 
at præge din forening på tætteste hold. 

Der skal også besættes et par ekstra pladser i 
Etisk Råd, og vi vil også gerne have et par supple-
anter i FU, så hvis det var noget, så meld dig også 
gerne hertil. 

Nu er tilmeldingsfristen godt nok overskreden for 
tilmelding til vores arrangement i Fredericia, men 
jeg synes, du skal overveje at komme alligevel, hvis 
det er muligt, da det er et meget flot program, vi har 
i år. Kom og bliv klogere på dig selv – og få en 
dejlig weekend med ligesindede, spændende 
kinesiologer. Det er én gang om året, du har denne 
chance – og det plejer at være meget givende. Jeg 
mener, der stadig er et par ledige pladser tilbage i 
skrivende stund – men forhør hos vores sekretær 

Jan Jensen, om det er muligt at tilmelde sig. Vi kan 
maks. være 40 til lørdagens program, så bestem 
dig snarest. Tilmelding nødvendig. 

Du behøver ikke tilmelde dig selve generalforsam-
lingen om søndagen, men af hensyn til forplejning, 
vil vi gerne vide, hvor mange der kommer. 

Når du kommer til vores weekendarrangement / 
generalforsamling er der mulighed for at købe nye 
oplag af ’Livgivende Samtaler’, som netop er 
genoptrykt. Det er en rigtig god brochure, som er 
god at give vores klienter eller andre, der er 
interesseret i vores arbejde. Vi har valgt at mindske 
prisen på dette nye oplag – og vi håber, at de bliver 
revet væk, og at de bliver brugt i markedsføringen 
af os selv. Det giver et rigtigt godt indtryk for vores 
nye kunder, hvis de får en brochure i hånden, når 
de har besøgt en kinesiolog. Så er det også 
nemmere for kunden at huske os næste gang, hun 
eller han har brug for os. Og måske at forklare 
familien, hvad hun eller han har været til. Vibeke 
Rønne Sørensen skriver mere om de nye nedsatte 
priser på brochuren længere inde i bladet. 

Der er flere glædelige nyheder. Da administratio-
nen for at RAB registrere kinesiologer nu er blevet 
mindre tidskrævende for sekretariatet efter at SKAT 
har ændret sine regler om at blive RAB registreret, 
har vi sat prisen ned for at blive RAB registreret. 
Fremover, hvis du vil RAB registreres og have alle 
fordelene med her, så koster det nu kun 400 DKK 
mod før 800 DKK. Årsgebyret for at opretholde sin 
RAB registrering er fortsat �00 kr. årligt. 

Vores nye hjemmeside er også godt i gang, og jeg 
håber, at I alle har været rundt og kigge på den. 
Inde på Forum kan vi skrive til hinanden internt. 
Der skal logges ind, og så kan man se, hvad der er 
skrevet. Det er en vanesag, at man nu skal logge 
ind på hjemmesiden først i forhold til det gamle 
groupcare. Men sådan er det snart alle steder i den 
fagre nye verden – og nu også i vores verden. 

Jette Larsen og Vibeke Rønne Sørensen sendte i 
januar et brev rundt til alle medlemmer i Danske 
kinesiologer for at få kommentarer til den nye 
hjemmeside. Der arbejdes på at få hjemmesiden 
klar til at være åben for offentligheden. 
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I skrivende stund er det ikke muligt at meddele, om 
det er lykkedes. 

Det har været et stort arbejde at få lavet denne nye 
hjemmeside. Der er brugt mange timer med og 
uden løn for at få den op at stå. Det grundige og 
fremtidssikrede arbejde betyder, at vi kan bruge 
den i foreningensregi i mange år frem, og jeg vil 
derfor rette en meget stor tak til Jan Jensen, 
Morten Kyed, samt alle i FU. 

Jeg takker af for denne gang – det har været 
lærerigt og for det meste sjovt at være formand for 
denne dejlige forening. Tak til alle, som har hjulpet 
mig med denne opgave! Alle ønskes alle en god 
vind og et godt forår, som er lige om hjørnet! 

Tak for nu!
Gode vibes
Bettina 

Dette indlæg blev bragt i Forum på vores 
nye hjemmeside d. 15. februar.

Kære alle
I sidste Muskeltryk skrev Bettina Eriksen, at hun 
ikke fortsætter som formand, samt de eksiste-
rende FU-medlemmer Vibeke Sørensen og Helle 
Lyngholm samt suppleant Jette Larsen ville 
arbejde videre på at finde en formandskandidat.  
Som meddelt alle medlemmer d. 1�. februar, har 
Bettina allerede nu trukket sig som formand, og 
Helle, Vibeke og Jette udgør nu FU.

Vi vil nu orientere jer om vores beslutning 
omkring en formandskandidat. Vibeke stiller op til 
formandsposten, Jette stiller op til FU og Helle er 
ikke på valg og fortsætter selvfølgelig. Vi har 
snakket arbejdsprocesser i et nyt FU og tror på, 
at vi kan gøre et godt stykke arbejde. Det skal 
på ingen måde afholde andre fra at stille op! 
Vi ser gerne, at andre melder sig på banen.

Men da nogen måske ikke vil føle sig tryg ved at 
komme til generalforsamlingen, hvis der ingen 
formandskandidat er, har vi valgt at orientere jer 
på nuværende tidspunkt.

Helle, Vibeke og Jette

Information vedr. Meritudvalget.
Ved sidste generalforsamling valgte Åse Andersen at 
udtræde af meritudvalget og formanden for FU valgte at 
indtræde i udvalget. Det kunne have medført en del 
rokeringer i forhold til at repræsentere uddannelserne. 
FU valgte i stedet at revidere kommissoriet. 
På næste generalforsamling, skal der vælges ny 
formand til FU. Når det nye FU er tiltrådt, er en af de 
første opgaver at få besat pladserne i Meritudvalget, ud 
fra konceptet at det tilstræbes at repræsentere uddan-
nelserne bredt.  
Alle medlemmer af meritudvalget og medlemmer/
suppleanter af FU, har arbejdet sammen omkring det 
nye kommissorie. Det er et stort ønske at uddannelses-
vejleder og formand for FU er fødte medlemmer i 
meritudvalget. Dernæst er intensionen at FU arbejder for 
at alle uddannelserne er bredt repræsenteret i meritud-
valget.
Du kan se hele kommissoriet på vores hjemmeside 
www.danskekinesiologer.dk/foreningen/meritudvalg

Vibeke Sørensen FU

Information fra FU vedr. RAB- opdatering.
Meritudvalg har i samarbejde med FU besluttet at 
nedsætte de obligatoriske opdateringstimer til RAB, 
gældende fra 1.januar �014
Før denne dato skulle man have 30 timer på � år, hvoraf 
mindst halvdelen skulle være kinesiologikurser. 
Det er nu ændret til udelukkende at omfatte 15 timers 
kursus i kinesiologi på � år.
Reglerne med opsparing af timer til en ny opdaterings-
periode er uændret.
Til orientering kan nævnes, at der midt januar �014, blev 
sendt et brev rundt til RAB-registrerede medlemmer i 
Danske Kinesiologer.

Information fra FU vedr. RAB – registrering.
Reglerne er, at der nu skal afholdes eksamen i ”grund-
uddannelsen” – i henhold til lag 5 i lagkage modellen. 
Det vil rent praktisk sige, at arbejdet med at kontrollere 
uddannelseskravene er flyttet fra sekretariatet til den 
skole, der holder eksamen. Det er kun, hvis eksamen er 
mere end � år gammelt, sekretariat skal kontrollere, om 
medlemmet har opdateret sin uddannelse i de seneste 
år på lige fod med allerede RAB-registrerede.
Da RAB- registreringsgebyret er fastsat ud fra tidsfor-
bruget på sekretariatet, har FU og sekretariatet besluttet 
at reducere RAB-registreringsgebyret til kr. 400,00 
gældende fra 1.januar �014. 

Vibeke Sørensen, FU
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ÅRSMØDE - GENERALFORSAMLING �014

DIVERSE MATERIALER.

Ønsker du i forbindelse med din deltagelse i 
årsmødet/generalforsamlingen af købe nogle af 
foreningens materialer, har du mulighed for at 
spare forsendelsesomkostninger.

Af hensyn til det praktiske arbejde bedes du 
bestille materialet hos sekretariatet senest den 
15. marts �014 - sekretariat@kinesiologi.dk

Det er muligt at bestille:

Kinesiologi - Livgivende samtaler gennem 
kroppen

Den blå folder om kinesiologi

Hjernegymnastik hæfter og plakater

Pins

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). 

           10.00-1�.00 Kursus

           1�.00-1�.45 Frokost buffet

           1�.45-ca. 15.00 Kursus

     Ca. 15.00-15.30 Eftermiddagspause

           15.30-17.00 Kursus

18.00-19.00  Aftensmad

19.00-?         Aften hygge med kollegialt samvær. 

Ordinær landsgenera l forsaml ing 
den 23 .  mar ts  2014 k l .  10.00  –15 .00

Sted: Hotel Medio, Kolding Landevej 6, Snoghøj, 
7000 Fredericia

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.  Valg af dirigent, som ikke behøver at være 
     medlem, og valg af referent 

2.  Valg af stemmetællere

3.  Forretningsudvalgets beretning v/konstitueret 
     formand Helle Lyngholm

4.  Udvalgsberetninger fra 
•  Etisk Råd v/Solveig Rasmussen
•  Instruktørudvalget v/Birgit Nielsen
•  Meritudvalg v/Kisser Bjerregaard
•  I-ASK v/Annemarie Goldschmidt

5. Fremlæggelse af revideret regnskab til 
    godkendelse 

6. Behandling af indkomne forslag 
6.1. Annemarie Goldschmidt stiller følgende 
forslag:
Danske Kinesiologer indsender ansøgning til 
paraplyorganisationen SundhedsRådet (SR) om 
genoptagelse af medlemskab i SR fra �014 at 
regne. 

FU støtter ikke optagelse i Sundhedsrådet.  

6.2. Helle Skinnerup stiller følgende forslag:
Opdatering af førstehjælpskursus ændres til 
hvert 3 år 

FU støtter forslaget, da Dansk Førstehjælpsråd 
anbefaler opdatering hver 3. år. 

6.3. Forretningsudvalget stiller forslag til vedtægts-
ændring:
Nuværende ordlyd: 
§ �b.stk.1.: Fagidentitet: Historie, Afsnit �
Mange andre kinesiologisystemer har udviklet sig, 
f.eks. Biokinesiologi, One Brain, Pædagogisk 
Kinesiologi, PKP, Blueprint m.fl. 
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Foreslås ændret til: 
§ �b.stk.1.: Fagidentitet: Historie, Afsnit �
Mange andre kinesiologisystemer er udsprunget 
heraf, f.eks. Educational Kinesiology (Brain Gym.), 
Professional Kinesiology Practitioner (PKP), 
Transformationskinesiologi, Biokinesiologi (i 
Danmark kaldet Helhedskinesiologi), Three-In-
One-Concepts, Neuro Training, Dyrekinesiologi, 
m.fl. 
 
Begrundelse: 
Lad historien vise den store mangfoldighed der 
er inden for Kinesiologi, og for at synliggøre at vi 
i Danmark har omdøbt Biokinesiologi til Helheds-
kinesiologi. 

6.4. Forretningsudvalget stiller forslag til vedtægts-
ændring:
Nuværende ordlyd: 
§ �d. Regler for Danske Kinesiologers Etiske Råd.
stk.7. 
Der skal ske partshøring over forslag til afgørelser. 
Parterne skal efter anmodning have indsigt i det 
materiale, der indgår i sagen, inden for 4 uger efter 
anmodningens modtagelse. Etisk råd skal indhente 
relevante oplysninger til sine afgørelser. Viser der 
sig senere at være væsentlige ændringer i afgørel-
sesgrundlaget, giver det adgang til at genoptage 
sagen.
 
Foreslås ændret til: 
§ �d. Regler for Danske Kinesiologers Etiske Råd.
stk.7. 
Der skal ske partshøring over forslag til afgørelser. 
Parterne skal efter anmodning have indsigt i det 
materiale, der indgår i sagen, inden for 4 uger efter 
anmodningens modtagelse. Etisk råd skal indhente 
relevante oplysninger til sine afgørelser. Viser der 
sig senere at være væsentlige ændringer i afgørel-
sesgrundlaget, giver det adgang til at genoptage 
sagen. Frist for indbringelse af sag for Etisk Råd er 
� år fra behandlingen blev afsluttet eller afgørelsen 
vedrørende medlemskab eller registrering blev 
meddelt til den pågældende alternative behandler.

Begrundelse: Danske Kinesiologers vedtægter skal 
overholde Sundhedsstyrelsens ” Bekendtgørelse 
om brancheadministreret registreringsordning for 
alternative behandlere” § 9 stk.5.

FU støtter ændringen, da foreningens vedtægter er 
forpligtet til at opfylde, hvad der står som gældende 
i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse.

6.5 Forslag fra FU i henhold til sidste års General-
forsamling, om at Forretningsudvalget skal arbejde 
på at få dækket kinesiologibehandling gennem 
sygesikringen Danmark.
FU har lavet forundersøgelser omkring optagelse i 
Sygeforsikringen Danmark.  Bliver Kinesiologibe-
handling godkendt som tilskudsberettiget behand-
ling, vil det medføre administrativt arbejde for vores 
medlemmer. 
Danske kinesiologer kan ikke selv stille forslag til 
Sygesikring Danmark. Det er kun medlemmer af 
Sygesikring Danmark der kan stille forslag til 
dækning af nye behandlingsformer. 
Forretningsudvalget kan arbejde videre og hjælpe 
vores medlemmer og deres klienter med det 
fodarbejde, der skal gøres, hvis forslaget skal 
fremlægges hos Sygesikring Danmark i �015. 

FU ønsker afklaring på om der skal arbejdes videre 
på at få godkendt tilskud til kinesiologibehandling i 
Sygesikring Danmark.

6.6 Annemarie Goldschmidt stiller følgende forslag:
Meddelelsen fra Meritudvalget og FU går ud på at 
nedsætte det indtil januar �014 gældende timetal 
for opdatering til RAB-godkendelse fra 30 timer i 
en to-års periode (hvoraf mindst 50 % skal være 
kinesiologikurser og de øvrige 50 % kan dækkes af 
andre emner, der kan have relation til uddannelsen) 
til 15 timers kinesiologi i en to-årsperiode.
Vi mener, at det er vigtigt, at vi fortsat stiller høje 
krav til vores egen uddannelse, idet uddannelsen 
er vort officielle ansigt udadtil. Som komplemen-
tære/alternative behandlere er det af stor betyd-
ning, at vi værner om seriøsiteten i vores egen 
uddannelse, da det vidner om såvel foreningens 
som medlemmernes seriøsitet. Denne fremgår 
også af vores fagidentitet og af vores krav til 
uddannelse.

Fortsættes side 7

ÅRSMØDE - GENERALFORSAMLING �014
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Når vi ser på andre foreninger, f. eks. Kraniosakral-
terapeuterne og akupunktørerne og zoneterapeu-
terne, så er kravene til opdatering på nogenlunde 
samme niveau, som det der indtil januar �014 har 
været gældende i Danske Kinesiologer. Dette frem 
går tydeligt af disse foreningers hjemmesider. På 
Danske Kinesiologers hjemmeside kan man ikke 
hente oplysninger om timetal til opdatering.
Hvis det skulle være nødvendigt at få nedskrevet 
kravene til opdatering, så tillader vi os at indsende 
følgende forslag til generalforsamlingen:

”Danske Kinesiologers krav til opdatering af fortsat 
RAB registrering omfatter 30 timer fordelt på to år 
med samme fordeling som den indtil januar i år 
gældende (dvs. minimum 50 % af disse timer skal 
være kinesiologi)”
For nemheds skyld kunne det det rent praktisk 
ordnes således. at det er 45 timer fordelt på tre år, 
således at det ville lette arbejdet for sekretariatet.

Forretningsudvalget støtter de ændrede regler 
vedtaget januar 2014. 

7. Fastsættelse af kontingent til hovedforening og
    lokalforening

8. Fremlæggelse og godkendelse af budget 

ÅRSMØDE - GENERALFORSAMLING �014

9.  Valg af formand
 Bettina Eriksen er fratrådt. 
 Konstitueret formand Helle Lyngholm 
 modtager ikke valg som formand.
 Vibeke Sørensen opstiller som formand.

10. Valg af et medlem og to suppleanter til 
forretningsudvalget 
Vibeke Sørensen er på valg.
Jette Larsen er indtrådt i FU. Opstiller som 
medlem af FU.
Suppleant Sonja Thrane er på valg. 
Modtager ikke genvalg.

11. Valg til Danske Kinesiologers Etiske Råd
Bodil Ottesen er på valg og genopstiller ikke.
Edel Hovgaard er på valg og genopstiller ikke. 

12. Valg af udvalgsmedlemmer og definition af 
kompetencen for udvalget

13. Valg af revisor og revisorsuppleant 
      Frank Lange, revisor genopstiller.
      Birgitte Rasmussen, revisorsuppleant 

genopstiller.

14. Eventuelt. 
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Regnskab 2013 Medl.     Budget 2013 Regnskab 2012 Medl.

Kontingenter

Ordinært kontingent 348.770 233 351.290 356.920 237
Engangskontingent 2012 0 0 59415
Kontingent i alt 348.770 233 351.290 416.335 237

Andre aktiviteter

 Annoncer Muskeltrykket 22.344    19.000 29.194    
 Trykkeudgifter -19.229   -21.000 -25.866   
 Porto -11.598   -18.000 -18.898   
 Honorar til redaktør MT -24.000   -24.000 -24.000   
 Andre udgifter MT -          -          
 Abonnement Mit Helbred -9.135     -41.618 -10.000 -54.000 -9.315     -48.886 

 Salg af hjernegymnastik 5.877      2.000 3.539      
 Salg af licencer til hjernegym. 1.800      
 Salg af pjecer m.v. 392         2.000 2.044      
 Salg Livgivende samtaler 906         2.000 8.009      
 Fremstilling af pjecer m.v. -          -          
 Salg af CD og video -          -          
 Salg af PINS -          0 50           
 Køb af diverse til videresalg -30.000   -21.025 0 6.000 -21.956   -8.315 

Andre indtægter -          0 0 -          0
Renteindtægter 406         406 300 300 348         348

 Registreringsgebyr RAB 3.200      5.600 10.400    
 Årsgebyr RAB 15.400    14.800 12.900    
 Honorar for udført arbejde -8.021     -8.000 -8.120     
 Diverse udgifter RAB -          0 -          
 Årsgebyr SST -5.695     4.884 -5.900 6.500 -5.695     9.485

Resultat før administration
og fællesomkostninger 291.417 310.090 368.968

Lønninger og honorarer -137.506 -136.700 -138.784 

Kontorhold -16.171 -31.000 -38.285 

Markedsføring -18.553 -23.000 -50.506 

Internetudgifter -15.250 -16.000 -14.861 

Mødeudgifter -30.141 -35.000 -43.832 

Kontingenter -767 -800 -764 

Forsikring og afgifter -37.952 -38.300 -38.221 

Instruktørkredsen -20.000 -20.000 -20.000 

Andre udgifter -6.724 -8.000 6.235

Kurser 0 0 0
Hvervekampagne 0 0 0

Årets resultat 8.354 1.290 29.950

Driftsregnskab 1.1. - 31.12.2013

På denne og de følgende sider bringes regnskab �013 samt budgetforslag �014.
Begge dele vil blive gennemgået på generalforsamlingen den �3. marts �014.
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AKTIVER

Debitorer 2.950      1.838        

Forudbetalte omkostninger -          -           

Kontantbeholdning 29           45             

Indestående bankkonto 194.789  155.493    

Aktiver i alt 197.768 157.376   

GÆLD OG EGENKAPITAL

Gæld til lokalforeninger -          -           

 A-skat, feriepenge, moms mm 12.008    9.025        

Gæld i øvrigt 34.202    5.147        

Gæld i alt 46.210    14.172      

EGENKAPITAL

Egenkapital primo 143.204  113.254    

årets resultat 8.354      29.950      

Egenkapital ultimo 151.558  143.204    

Gæld og egenkapital i alt 197.768 157.376   

Foranstående regnskab indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

På forretningsudvalgets vegne:

Revisionspåtegning

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

samt påse, at der forefindes eksterne bilag for udgifterne.

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

Sønderborg, den

Frank Lange, generalforsamlingsvalgt revisor

Helle Lyngholm                               Vibeke Rønne Sørensen                   Jan Jensen

konstitueret formand                        FU's økonomiansvarlige                    bogholder

Balance pr.  31.12.2013
Balance 31.12.2012
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Danske Kinesiologer

Budget 13 Regnskab 13

Kontingenter ialt 351.290         348.770              344.590           

Renteindtægter 300                406                     300                  

Medlemsblade mm -48.000          -62.643              -37.500            
RAB-registrering 6.500            4.884                 5.600              

Resultat før løn mm 310.090        291.416             312.990          

Lønninger og honorarer -136.700       -137.506           -140.000         

Dækningsbidrag efter løn 173.390        153.911             172.990          

Kontorholdsudgifter -31.000         -16.171             -29.000           

Markedsføringsudgifter -23.000         -18.553             -22.000           

Internetudgifter -16.000         -15.250             -16.000           

Mødeudgifter -35.000         -30.140             -35.000           

Kontingenter andre org. -800              -767                  -800                

Forsikring og afgifter -38.300         -37.952             -38.700           

Instruktørudvalget -20.000         -20.000             -20.000           

Andre udgifter -8.000           -6.724               -8.000             

Kurser -                -                    -                  

Driftsresultat 1.290            8.354                 3.490              

Kontingentsatser 2013

Gruppe 1 - støttemedlemmer 700                   700

Gruppe 2 - studerende 700                   700

Gruppe 3 - Prof. med ret til RAB 2.300                2.300

Gruppe 4 - DK-kinesiologer 2.300                2.300

Gruppe 5 - Instruktører 2.700                2.700

Bladabonnement 290                   290

Budget 2014

Kontingentsatser 2014

Nyuddannede kinesiologer.

På billedet ses 4 nyuddannede kinesiologer, som 
netop har bestået grundlæggende eksamen i 
kinesiologi hos Kinesiologi-Akademiet.

Fra venstre ses:
Linda Skovgård, Tara Hicks, Anita M. Hansen og
Grith Brøchmann.
I baggrunden ses instruktør Mette Pedersen.
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Forskningsprojekt om ”Smerter i Knæled”

Baggrund

”Eftersom mennesker i den vestlige verden bliver 
ældre og ældre, så bliver problemer med knæled-
dene mere og mere almindelige. Der er også 
forskere, som har lagt mærke til, at der i forbindelse 
med knæsmerter er en generel svaghed i Quadri-
cepsmusklen. Men hvad kommer først? Er det 
problemet med selve knæleddet efterfulgt af en 
svækkelse af Quadriceps, eller er det svækkelsen 
af Quadriceps, som efterfølges af problemer i 
leddet? Det stod ikke klart. Men nu har forskning 
foretaget på Indiana State University vist, at det er 
de muskulære problemer, som opstår først.

Denne konklusion fører til en ideel lejlighed for 
”Specialized Kinesiologists” til at komme med et 
værdifuldt input til den fortsatte forskning.

Som mennesker bliver ældre, bliver det vanskeli-
gere at komme op at stå fra siddende stilling, 
hvilket jo er en af Quadriceps´ primære funktioner. 
Quadriceps musklens funktion er også af afgø-
rende betydning for hvorledes knæskallen er 
placeret i forhold til leddet. Alle fire dele af musklen 
må bringes i balance for at undgå fejlbelastning af 
det nedenunder liggende knæled. Skyldes hoved-
parten af den slidgigt (osteoartritis), som vi finder 
os ældre mennesker, en ubalance i Quadriceps? 
Det skulle ikke være vanskeligt at finde ud af, om 
dette er tilfældet.

I mange år har vi i Touch for Health haft en test af 
Quadriceps, som udelukkende testede funktionen 
af den del af Quadriceps, som har med fleksion i 
hofteleddet at gøre. Her er det udelukkende Rectus 
Femoris, som testes. Senere, måske i 1990´erne; 
fik vi en test, hvor begge hænder blev anvendt til 
at teste fleksionen i hofteleddet samtidig med 
strækningen af knæleddet. Det er imidlertid min 
(Wayne Toppings) erfaring, at det aspekt, som 
handler om strækningen af knæleddet, måske kan 
afsløre ubalance i Vastus Intermedius, men at den 
ikke kan opfange ubalance i Vastus Lateralis og 
Vastus Medialis. Det er nødvendigt at Vastus 
Medialis og Vastus Lateralis er indbyrdes afbalan-
cerede, for at de kan holde knæskallen i den rigtige 
position. Hvis den ene af de to bliver hypotonisk, 
bliver den anden ofte hypertonisk. 

I Biokinesiologi har vi testprocedure for alle tre 
vasti, hvilket giver os en enkel metode til at identifi-
cere ubalancer i alle fire dele af Quadriceps 
musklen. Ved hjælp af en testning af en indikator-
muskel kan vi også finde ud af, om ubalancen 
befinder sig i selve musklen eller i dens sener.

Forslag til at forskningsprojekt

Vi har alle en mængde erfaringer (empiri) for, at 
klienter føler sig bedre tilpas efter en kinesiologisk 
afbalancering. Spørgsmålet er, hvordan vi kan 
bevise dette overfor andre end vore klienter. Det er 
en større udfordring. Det er ikke sandsynligt, at vi 
kan finde ret mange eksempler på at vores arbejde 
virker. Mon medicinalfirmaerne vil betale for 
forskning, som viser at behandlere kan bruge non-
invasive teknikker som for eksempel kinesiologi til 
at fjerne smerter, når det ville konkurrere med 
udskrivning af recepter på smertestillende og anti-
inflammatorisk medicin? Svaret vil højst sandsynligt 
være nej.  Mon lægerne vil betale for forskning, 
som kunne fremvise mindre behov for delvis eller 
hel udskiftning af et knæled? Svaret vil højst 
sandsynligt være et nej.”

Sådan indledes det forskningsprojekt, som IASKs 
forskningsgruppe på konferencen i Stockholm i maj 
�011 besluttede at iværksætte. Wayne Topping 
kom med idéen, og han og jeg tilbød at være 
tovholdere. Vi har alle travlt, Wayne ikke mindre, så 
derfor har forberedelserne taget noget tid. Men nu 
ligger retningslinjerne for projektet klar. Wayne har 
forfattet en tekst og et skema, vi har holdt et par 
møder, og Wayne har også ladet en dvd fremstille. 
Denne dvd fortæller klart og på et letforståeligt 
engelsk om Quadriceps musklen, dens forskellige 
dele og disses forskellige funktioner, og den viser 
både selve testen af de fire dele og de biokinetiske 
øvelser, som skal anvendes for at genoprette 
balancen og optimal funktion af de fire dele af 
musklen.

fortsættes side 1�
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Invitation til et møde

Jeg anser det for en fin chance for at vise en effekt 
af kinesiologisk afbalancering, at vi går i gang med 
dette projekt, som i første omgang vil tage form af 
et ”pilotprojekt”. Samtidig en fin chance for at lave 
et samlet internationalt forskningsprojekt på 
international basis. 

Derfor har jeg inviteret til et møde den �6. februar 
i år på Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole. 
Her vil testproceduren blive gennemgået og 
afprøvet, dvd´en blive vist, øvelserne blive lavet 
af deltagerne. Det vil blive vedtaget, hvilke inklusi-
ons- og eksklusionskriterier, vi vil arbejde ud fra, 
og en tidsramme vil blive fastlagt. Denne invitation 
er sendt ud via sekretariatet sidst i januar, og i 
skrivende stund er der allerede flere, som har 
meldt sig som interesserede. Tak.

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

Start gerne her og nu - med regnskabet fra den 1. januar 
2013. Der er ingen startomkostninger - og det koster intet at 
skifte revisor.

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

www.rabrevision.dk

- unikt regnskabskoncept
til behandlere

LØ NSUM

SKAT
CVR

MOM S

?

www.rabrevision.dk  Udsigten 17  Uggelhuse  8960 Randers S Ø
e-mail: bn@rabrevision.dk  telefon 8649 6595 eller 4046 1380

På kinesiologikonferencen i maj vil jeg fremlægge 
projektet under punktet ”Min bedste idé”. Det gjorde 
jeg også på konferencen i San Francisco i juni �01�. 
16 kinesiologer meldte sig som interesserede i at 
deltage, og Wayne har også nogle håndfulde 
potentielle deltagere.. Måske er vi så heldige, at vi 
allerede i maj kan fortælle om nogle resultater. Det 
ville jo være fantastisk. Desværre kan Wayne 
Topping ikke selv være til stede, da han underviser 
andetsteds i de dage, men han er spændt afventende.

Mødet den �6. februar afholdes på Sjælland. Skulle 
der være ønske om at et lignende møde kunne blive 
afholdt på Fyn eller i Jylland, står jeg meget gerne til 
rådighed. 

Jeg glæder mig at høre fra alle jer, som er interesse-
rede i at udbrede kendskab til effekten af kinesiolo-
gien.

Varme hilsener
Annemarie Goldschmidt
dkpaed@yahoo.dk

”Selvom vi ikke hengiver os til åndelig 
eller religiøs praksis, vil vi kunne leve 
fredfyldt og harmonisk, forudsat at vi 

forstår at vi er nødt til at leve i indbyrdes 
afhængighed.

Vi er sociale dyr, og det er umuligt for os
at leve et isoleret liv uden afhængighed 
af andre mennesker eller andre levende 

væsener”
 

Tenzin Gyatso, den 14. Dalai Lama
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NYT fra IASK (International Association of Specialized Kinesiologists)

Kære danske kinesiolog!

Du kan nå det endnu!

Du kan endnu nå at tilmelde dig konferencen!

Og vi vil rigtig gerne se dig, for vi husker 
stadig med glæde den store konference i 1999 

og den lidt mindre i 2005.

I 1999 mødte vi en MEGET stor gruppe af 
engagerede danske kinesiologer foruden de 

mange, som kom fra andre lande.

I 1999 var det Danske Kinesiologer, som 
i samarbejde med IASK arrangerede 

konferencen.

Denne gang, i 2014, er det IASK, som 
arrangerer konferencen, støttet af 

Danske Kinesiologer.

Information
Som du ved, kan du finde al informationen om 
konferencen på vores flotte hjemmeside. 
Gå enten ind på www.iask.org eller på 
http://iask�014.blogspot.com

Skulle du mod forventning savne information, 
eller skulle du have brug for opklarende information, 
så ring venligst på �5 78 56 36 eller skriv til 
dkpaed@yahoo.dk, så vil du få den hjælp, du 
ønsker.

”Min bedste idé”
Da I på Danske Kinesiologers generalforsamling 
fik information om konferencen her i �014, var der 
nogle, som spurgte, hvorfor der ikke var flere 
danske foredragsholdere. Svaret var, at I på det 
tidspunkt fortsat kunne nå at tilmelde jer som 
interesseret i at holde foredrag, og at I desuden 
kunne melde jer til at fremlægge jeres idéer under 
punktet ”Min Bedste Idé”. På nuværende tidspunkt 
er der ikke flere pladser på listen over foredrags-
holdere, men der er fin plads til, at du kan skrive til 
os og få et indlæg optaget under punktet ”Min 
Bedste Idé”. Send din idé til dkpaed@yahoo.dk 
senest 15. marts �014

Poster / plakat
Hvis du har et projekt, du gerne vil benytte mulig-
heden for at delagtiggøre andre i, så kan vi 
opfordre dig til at fremlægge det under dette 
punkt. Send din information til dkpaed@yahoo.dk 
senest 15. marts �014 Vi har allerede et dansk 
pilotprojekt til præsentation, og vi håber at få 
mulighed for at præsentere Charles Krebs´ nyeste 
bog samt Claudia og Andreas Niklas´ bog om 
Kinesiologi. Spændende, ikke?

Invitation til andre kinesiologiforeninger
Vi har inviteret repræsentanter for �0 – �5 kinesio-
logiforeninger fra andre lande, selvfølgelig også 
fra Danmark, til at deltage i et møde i forbindelse 
med konferencen. Mødet vil finde sted onsdag den 
30. april og fortsætte tidlig morgen den 1. maj, og 
alle konferencedeltagere vil få mulighed for at 
høre om resultaterne af mødet under ”Country 
reports”  �. maj fra kl. 17 – 18.30 og i vort ”Forum” 
3. maj fra kl. 15.45 til 18.30

Generalforsamling
IASK afholder den årlige generalforsamling(AGM 
= Annual General Meeting) fra kl. 17.15 – 18.30 
torsdag den 1. maj. Alle er velkomne. Medlemmer 
har stemmeret, ikke-medlemmer har taleret. Du 
har mulighed for at opstille og blive valgt til en 
bestyrelsespost i IASK. Du skal selvfølgelig være 
personligt medlem for at opstille. Husk at et 
medlemskab kun koster 20 €, når du samtidig er 
medlem af Danske Kinesiologer. 

Workshops
Du har fortsat også mulighed for at tilmelde dig de 
workshops, som finder sted før, under og efter 
konferencen. Her vil du få et – for os at se – 
uvurderligt udbytte til din hverdag som kinesiolog. 
Og du får det i dit eget land, idet workshophol-
derne kommer til DIG, IKKE OMVENDT. Work-
shops afholdes af Matthew Thie, Adam Lehman, 
Harald Blomberg og Kathie Guhl, så her er nok at 
tage fat på.



Muskeltrykket nr. 13314

En klog mand kan lære mere af et 

tåbeligt spørgsmål end en tåbe kan 

lære af et klogt svar – 

Bruce Lee

Foredragsholdernes gave til dig
Vi har spurgt samtlige foredragsholdere, om de vil 
give deres tilladelse til, at vi offentliggør deres 
foredrag, så du kan modtage det i god til inden 
konferencen Indtil videre har vi udelukkende 
modtaget positive tilkendegivelser.

Og så er det vel også en gave til dig og alle 
andre, at Grethe Fremming delagtiggør alle 
i sin viden gennem sit foredrag fredag den 2. 
maj.

De øvrige foredragsholdere er:
    •  Matthew Thie (USA)
    •  Adam Lehman(USA)
    •  Harald Blomberg (Sverige)
    •  Sylvia Marina (Sydafrika)
    •  Clovis Horta Correa (Brasilien)
    •  Marco Radu (Italien)
    •  Kathie Guhl (USA)
    •  Thierry Noens (Frankrig)
    •  Natalie Davenport og Rachel Lead (England)

Sidst, men ikke mindst
IASK inviterer alle konferencedeltagere til en 
uformel ”komsammen” onsdag den 30. april kl. 19
Du skal ikke gøre andet end at tilmelde dig på 
dkpaed@yahoo.dk snarest og senest den 10. april 
og møde op med godt humør. Stedet oplyses, når 
vi ved, hvor mange som kommer. 

Varme hilsener fra IASKs bestyrelse

Nicolette Peyre (Belgien), 
Veronica Affonso (Brasilien), 
Sylvie Averseng (Frankrig), 
Sabine Rosén (Sverige), 
Greta Balajthy (Ungarn) 
og Annemarie Goldschmidt

Information omkring vores hæfte ”Kinesiologi 
- Livgivende samtaler gennem Kroppen”.

Vi har nu et spritnyt genoptryk af hæftet ”Kinesiologi - 
Livgivende samtaler gennem kroppen”.  
FU har i den forbindelse besluttet at sænke salgsprisen 
pr. hæfte.

Du kan vælge at købe hæftet i anbrud eller du kan 
købe en kasse og opnå mængderabat. 
Der er 1�0 stk. i en kasse.

Pris pr. hæfte er kr. 5,- + forsendelse.

Pris pr. kasse er kr. 530,-  + forsendelse.

Køb af hæfter, mod bestilling, ved årsmødet eller andre 
af hovedforeningens arrangementer er naturligvis uden 
forsendelsesomkostninger. 
Afhentning af hæfter hos sekretariatet er selvfølgelig 
også uden omkostninger.

Der diskuteres meget omkring markedsføring af 
kinesiologi og os selv. Vi håber du ser en mulighed 
med dette hæfte. Med den lave salgspris giver Danske 
Kinesiologer dig en mulighed for at gøre reklame for 
dig selv uden de store omkostninger.

Vi håber du nu finder det oplagt at købe hæftet og dele 
ud til dine klienter. Mange vil tage imod det og nogle vil 
lade det ligge. Du giver med hæftet din klient en 
mulighed for stille og roligt derhjemme at læse mere 
om kinesiologi. 

Vi håber også prisen er afgørende for, at du ser hæftet 
som en billig men seriøs reklame. Det kan nu være en 
mulighed for at spørge rundt omkring i byen hvor du 
bor, om hæftet må ligge fremme, fx hos din frisør, 
tandlæge mv. Det gør ingenting at lægge � til 3 
eksemplarer, det giver en mulighed for, at der ryger et 
eksemplar med hjem til nærmere læsning om emnet. 
Mulighederne er uendelige.
Du skal selv være aktiv med at klipse dit visitkort i 
hæftet, eller måske har du en personlig label, du kan 
sætte på hæftet.

OBS. Vil du benytte tilbuddet om at købe i kassevis 
når vi ses til årsmødet i marts 2014, vil Jan fra 
sekretariatet gerne have bestillingen senest den 
15. marts 2014. 
Du kan bestille på e-mail: sekretariat@kinesiologi.dk 

Vibeke Sørensen, FU
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været begejstrede. Kurset løber over fire dage, så 
det er muligt at fordybe sig og blive i chakra-
energien. Tilmelding til Kisser Bjerregård – kisser@
kinesiologi.dk  / 9793 74 14 eller Birgit Nielsen – 
birgit@kinese.dk  / tlf. �3 43 36 6�

Enhedsterapiuddannelsen går ind i sit 2. år 
med den norske læge, forfatter og uddannelsesle-
der i Enhedsterapi i Norge, Audun Myskja, som 
underviser. Mette, Birgit og Kisser var nogle af 
hovedkræfterne, da foreningen Danske Kinesiolo-
ger omstrukturerede uddannelsen til kinesiolog, der 
kom til at bygge på den uddannelsesmodel/
lagkagemodel, vi bruger i dag. Modellen ,der har 
obligatoriske lag, men som også giver mulighed for 
at sammensætte sin uddannelse efter interesse og 
praktiske muligheder. Det lå os dengang stærkt på 
sinde, at der i uddannelsen skulle undervises i 
”energimedicin”. Det lykkedes ikke at få med i 
uddannelsen. Heldigvis har rigtig mange kinesiolo-
ger alligevel fundet vej til enhedsterapiuddannel-
sen, som til fulde står mål med de forestillinger, vi 
havde om, hvad dette skulle indeholde. Det er en 
spændende og udfordrende opgave at lede denne 
uddannelse i DK, og vi ser frem til de næste � års 
undervisning og studier. 

SANSER
Den 8. marts �013 havde Kinesiologi-Akademiets 
Sjællandsafdeling med Mette Pedersen som 
arrangør bedt Susanne Rud, børneergoterapeut og 
Kinesiolog RAB, om at holde et kursus om sanse-
bearbejdning og sanseprofilen. Det blev en stor 
succes, og de ti kursister fik virkelig noget med sig 
hjem. Flere har efterspurgt kurset i Århus, og 
Susanne har heldigvis sagt ja til at tage turen 
gennem Danmark og holde kurset i Kinesiologi-
Akademiets Jyllands-afdeling. Hun kommer til 
Åbyhøj lørdag den �6. april kl. 10-16. 

På kurset vil vi få en grundig indføring i og forstå-
else for kroppens mange sanser både teoretisk og 
praktisk gennem leg og test af sanseprofil. Dagen 
afsluttes med, at vi afbalancerer de sanser, vi hver 
især har behov for.

Man kan læse mere om kurset på 
www.kinesiologi-akademiet.dk 

                                        
                                      NYT fra Kinesiologi - Akademiet

Meridiankursus 2.del er netop blevet afsluttet i 
København, og otte kursusdeltagere med vidt 
forskellige kinesiologi-uddannelser kunne gå glade 
hjem, fyldt op med ny viden og en stor håndfuld 
enkle, men yderst effektive afbalanceringer til brug 
i klinikken. Der blev arbejdet intenst med at finde 
punkterne på arme og ben, og derefter indgik 
punkterne i forskellige afbalanceringer, hvor der 
blev brugt lyd, polaritet, lys, farver, symboler m.m. 
for at genoprette flowet i meridianerne. Vi tør godt 
vove den påstand, at kurset er en succes. Det gav 
alle kursusdeltagerne udtryk for flere gange 
undervejs i løbet af kurset, og alle oplevede, at der 
skete markante forandringer i forhold til de mål, der 
blev arbejdet med. Der var også stor tilfredshed 
med kursusmaterialerne og den enkle opbygning, 
som gør det let at anvende i klinikken med det 
samme. Kurset udbydes i Jylland d. 14.-15.juni og 
�8.-�9.juni og på Fyn d. 4. og 6. april og d.3.-4.maj. 
Tilmelding til Kisser Bjerregård – 
kisser@kinesiologi.dk  / 9793 74 14 eller 
Birgit Nielsen – birgit@kinese.dk  / tlf. �3 43 36 6�

Sjællandsafdelingen starter nyt forløb i 
Kommunikation med den Intelligente krop 
d.25.april. 
Tilmelding til Mette Pedersen – kinesiologi.mette@
post3.tele.dk  - eller tlf. 3635 1� 05

Metaforkursus i Jyllandsafdelingen d.15.-16. april. 
Har du minimum Kropsafbalancering / TFH 1 og �, 
kan du deltage i Metaforkurset og få en overbyg-
ning på dine Kropsafbalanceringskurser. Kom og 
lær musklernes følelsesmæssige sprog og opnå ny 
dybde i dine afbalanceringer.  Tilmelding til Birgit 
Nielsen – birgit@kinese.dk  / tlf. �3 43 36 6�

Kommunikation med den intelligente krop 
Modul D – CHAKRA udbydes både i Jylland og 
på Fyn i april måned, henholdsvis d. 4.-7. april og 
11.-14. april. Kurset er på 30 timer, og det kan 
bruges til RAB-opdatering, hvis man står og 
mangler timer. Kurset indeholder mange nye 
afbalanceringer, hvor der bl.a. arbejdes med 
universelle chakra, symboler, lyd og andre former 
for energimedicin. Flere sjællændere, fynboer og 
jyder har allerede været på dette spændende og 
helt banebrydende kursusmodul, og de har alle 
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                                      NYT fra Kinesiologiskolen i Vejle

Philip 
Rafferty Jeg tror, at næst efter 

kærligheden er tilgivelsen 

den vigtigste kraft i os, det 

er den, vi skal bygge på.

– Bille August

Invitation til Philip Raffertys 

Kinergetics juli 2014

Philip har lovet at komme tilbage i juli for at undervise 
i Kinergetics, som mange af jer, der deltog i BNT, 
bad mig om at arrangere.
Jeg har booket ham i 6 dage fra torsdag d. 3. juli til 
og med tirsdag d. 8. juli.
 
Jeg har fået bekræftet min aftale med Philip, og 
han er netop ved at lægge sidste hånd på en 
opdatering af sit materiale, som jeg snart vil få 
tilsendt, så I kan bare glæde jer til en stor kursus-
oplevelse til sommer.
 
Mit forslag er, at vi tager 3 moduler her i juli, for 
ellers bliver det vanskeligt at få hele hans program.  
I år vil det blive �-dages moduler fra 3.-8. juli, hvis I 
giver opbakning til det. I kommer til at høre nær-
mere, så snart jeg ved mere. Kurserne bliver 
afholdt i Vejle.
 
Modulerne er på � dage for de 3 første kurser, og 
de vil koste ca. �000 kr. pr modul. Jeg har endnu 
ikke prisen på kursusmaterialet, men det finder jeg 
ud af senere, og det vil blive oversat til dansk 
ligesom med BNT. Jeg vil også forsøge at få Philip 
til at undervise i BNT endnu engang, hvis der er 
interesse for det, og det vil i givet fald blive 9. juli 
enten i København eller Vejle.

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 energiuba-
lancer 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 eller trossyste-
mer, coccyx, hypertone muskler, spenoid knoglen 
og undertrykte ubalancer i TMJ og synet. Formate-
ring af læring (learn formatting) som vil give 
energimæssig adgang til kroppens fysiologi med 
henblik på emotionelle, metafysiske eller struktu-
relle korrektioner

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, alarm-
punkter og surrogatteste.
Afbalancering af affirmationer, candida, tungmetal-
ler, forstoppelse og piskesmældsuheld

Forhåndstilmelding til mig på min e-hjemmeside.

Kærlig hilsen

Edel Hovgaard
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       NYT fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®                                                                      

Når dette nummer af Muskeltrykket ser dagens lys, 
så er det forårets første dag. Mon ikke vi alle 
glæder os over lyset og over dagenes tiltagende 
længde?

Her og nu
På Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole har Susan 
Lunddahl nu gennemført undervisningen på endnu 
et kursus om ”Hjernen, vor største og vigtigste 
ressource, 1. del”. Endnu et følger her i foråret, og 
Susan vil også undervise i ”Hjernen, vor største 
ressource, del �”. Det er mig en meget stor glæde 
at overdrage disse kurser i Susans hænder og at 
se hendes fine, klare og meget grundige tilrette-
læggelse og undervisning. Susan har også oversat 
den engelske udgave af Kathie Guhls reviderede 
materiale, hvilket er en stor fordel for alle kursister.

Det er mig også en stor glæde at vide, at endnu tre 
dygtige studerende vil afslutte deres eksamen i 
løbet af det næste stykke tid. Allermest fordi det 
betyder, at disse tre også vil komme til at fungere 
som undervisere på skolen, da de efter endt 
eksamen vil blive uddannet som instruktører i et 
eller flere af de moduler, der indgår i skolens 
uddannelse. Det drejer sig om tre meget kompe-
tente kinesiologer, Vibeke Andersen Alstrup, 
Hanne Freil og Pernille Bank, som alle har adskil-
lige års undervisningserfaring, og som ved afslut-
ningen af deres uddannelsesforløb vil have haft 
mere end 500 kinesiologitimer. En god og fremad-
rettet udvikling.

Samarbejdet med Nordlys Centret finder fortsat 
sted, og et af de nye resultater af dette samarbejde 
er oprettelsen af et kursus med læge Kirstine 
Münster som underviser i emnet / faget Akupres-
sur. Du kan læse om dette kursus på Dansk 
Pædagogisk Kinesiologiskoles hjemmeside og på 
www.nordlys.dk under ”Akupunkturskolen”. Vi 
glæder os over dette udvidede samarbejde og 
kursustilbud.

SundhedsRådet
Skolen er fortsat medlem af SundhedsRådet og 
dermed også repræsenteret i Sundhedsstyrelsens 
Råd vedrørende Alternativ Behandling. Jeg håber 
meget, at der på Danske Kinesiologers generalfor-
samling i år vil være et stort flertal for at foreningen 
igen indmelder sig i SundhedsRådet, som jo er 
paraplyorganisation for komplementære / alterna-
tive behandlerforeninger og skoler. SundhedsRå-
dets formand, Charlotte Yde, gør et stort arbejde 
med blandt andet formidling af forhandlingsresulta-
ter, hvilket i flere tilfælde også er kommet Danske 
Kinesiologer til gode.

Netværksarbejde
Center for Ernæring og Terapi har sammen med 
TouchPoint startet et Netværk For Integreret 
Behandling (NFIB). Jeg er meget glad for at være 
med i dette netværk, da det betyder at kinesiologi 
er med som behandlingsform i det pilotprojekt, som 
blev sat i værk pr. 1. januar i år.  To af NFIBs 
medlemmer har sagt ja til at lave en ”poster” og 
præsentere den på kinesiologikonferencen i maj, 
hvilket jeg er meget glad for. 

Forskning
Andetsteds i dette nummer af Muskeltrykket kan du 
læse om det forskningsprojekt om ”Knæsmerter og 
nedsat funktion”, som ”søsættes” i IASK regi, og 
som jeg sammen med Wayne Topping er tovholder 
for. Også dette projekt vil blive præsenteret på 
konferencen 1. – 4. maj på Schæffergården.

Husk at tilmelde dig konferencen på http:// 
iask2014.blogspot.com og få nye input til din 
kinesiologi-praksis og timer til din opdatering 
af din RAB-registrering

Det har været en travl tid og er det fortsat, og vi 
takker alle studerende, undervisere og dem, som 
udviser interesse for skolens arbejde, for en god 
indsats og energi også i denne sæson.

Forårshilsener

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

Fordelt efter medlemsgrupper ser tallene således ud:

Gruppe 1         �4 medlemmer
Gruppe �         91 medlemmer
Gruppe 3         �9 medlemmer
Gruppe 4         6� medlemmer
Gruppe 5         �8 medlemmer

Fordelt geografisk er medlemstallet fordelt således:

Sjælland                     9� medlemmer
Fyn                             35 medlemmer
Nordjylland                 �� medlemmer
Midt- og Sydjylland     8� medlemmer
Udland                          3 medlemmer

RAB-registrerede       76 medlemmer
Genvej til sundhed      35 medlemmer

Velkommen til: 

Navn       
                   
Margit Weidmann
Heidie Kosiara
Pernille Bank
Keld Schmidt
Ida Sæderup Halager

                                        

By

Christiansfeld
Karise
Ballerup
Aabenraa 
Ferritslev Fyn

Gruppe:

�
�
�
�
�

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

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

Oversigt over medlemstal

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

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

Besøgstallene har været konstant stigende siden 
sommerferien �013.

Den voldsomme stigning i aktiviteten i januar 
måned hænger uden tvivl sammen med, at vi 
internt har åbnet vor nye hjemmeside, og bedt om 
kommentarer hertil, der har sikkert fået mange 
medlemmer til at se, hvordan tingene var på den 
”gamle” hjemmeside.
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  NYT FRA 
     Lokalafdeling Sjælland

Kontaktperson Mie Nielsen

Referat Generalforsamling 10-01-2014

Karen Kaa holdt et spændende foredrag med titlen 
”Få inspiration til din behandling gennem fokus på, 
at vi gemmer følelser i vores indre organer. Bliv 
inspireret til at blive tryggere i at gå dybere ned i 
følelserne”
Karen er psykoterapeut, og har arbejdet med 
psykoterapien gennem  en menneskealder. Hun 
har sammen med Mia Damhus skabt CET center 
for ernæring og terapi der har til huse i dejlige 
lokaler i Ryesgade på Østerbro, hvor vi også 
afholdt generalforsamlingen.
Karen fortalte om menneskets udvikling og udvik-
lingen frem til synet på, at der er forbindelse 
mellem krop og kost og sjæl og psyke, som er det, 
der ligger til grund for kerne-terapien, som er 
udgangspunktet i hendes arbejde. Hun fortalte om 
eksempler på hvad mad også er, og om koblingen  
relationer og mad.
Vi sluttede af med en fantasirejse gennem fordøjel-
sen.

Efter et dejligt aftensmåltid var der GF.

1.Margrethe blev valgt som dirigent, Mie som 
referent og Maj-Britt og Rikke som stemmetællere.

�.Beretning fra �013
Inge aflagde beretning for �013, som bl.a. omhand-
lede de spændende arrangementer der har været 
i løbet af året: Pinsefrokost hos Inge, Kajaktur i 
Christianshavns kanal ved Jan Bertelsen, Sund 
Livsstilmesse fra �7.-�9. september (arrangeret af 
messeudvalget), temaaften om Kærlighedens 
sprog (blanding af TFT og kinesiologi), dominans-
profiler ved Omaya og temaaften om reaktive 
muskler og kinesiologi ved Søren Lund. Desværre 
blev vores årlig julemiddag hos Ulla Claudia 
afblæst pga stormen Bodil.
Inge opgjorde at der pt er 91 medlemmer i 
Sjællandsafdelingen.

1� er med i ”Genvej til Sundhed”, men har endnu 
ikke gjort brug af det. Alle der er RAB godkendte 
kan deltage. Det kræver en del markedsføring at få 
det løbet i gang.
Der er IASK konference 1.-4. maj, og bestyrelsen 
opfordrer alle kinesiologer til at tilmelde sig dette 
fine arrangement, hvor kinesiologer fra hele verden 
mødes og udveksler erfaringer og viden.

Groupcare er nedlagt, og fremover kommunikerer 
vi via Forum på hjemmesiden, som meddelt fra 
sekretariatet.

3.Regnskab/budget ved Ellen Maagaard 
Regnskabet blev godkendt

4.Evaluering af �013

5.Messeudvalg. 
Rikke fortalte, at der på sund livsstilsmessen var 
færre besøgende end de foregående år, og at der 
tilsyneladende ikke er den store interesse blandt 
medlemmerne for at deltage. Messen gav et 
mindre underskud. Der har været et evaluerings-
møde efter messen, hvor det blev besluttet at holde 
en pause. 
Messeudvalget efterlyser nye kræfter og nye idèer 
– det skal være lysten der driver værket.
Vi blev enige om at drøfte det igen til pinsefroko-
sten.

6. Indkomne forslag – der var ingen

7. Arrangementer i det nye år
Vi holder fast i de traditionelle arrangementer: 
ChampagneSpa, som er fastsat til tirsdag den 8. 
april (indbydelse følger), pinsefrokost, kajaktur, 
julefrokost og generalforsamling. Derudover er der 
følgende forslag:
a)  Temadag/aften ved tandlæge Dorte Bredgård 
     om hvad tænder kan fortælle
b)  Temadag/aften ved Allergikompagniet
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c)  Plantetur med indsamling af allergene planter 
     v. plantekyndige Ina Giversen eller Karen og 
     Per Mølgård
d)  Byttedage – indsamlede allergene planter
e)  Temadag/aften med Tove Solveig med nye ting
f)  Klinikcrawl

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer
Inge Harris var på valg, og ønskede ikke genvalg. 
Vi siger mange tak til Inge for hendes store arbejde 
i bestyrelsen, og for dejligt samarbejde.
Ellen Serup blev nyt medlem og Karin Skov 
suppleant.
Den nuværende bestyrelse består således af 
Susanne Rud, Mie Nielsen, Ellen Serup, Karin 
Skov(suppleant), Ellen Kristensen(kasserer) og 
Lena Larsen er revisor.

9. Eventuelt
Husk årsmødet den ��. og �3. marts i Fredericia.

En hyggelig aften i dejlige kollegers selskab.

Referat fra temaaften hos Søren Lund om 
reaktive muskler d. 13. november 2013.

En flok videnslystne kinesiologer mødte op hos 
Søren i hans hyggelige klinik i Vanløse for at høre 
om hans erfaringer med reaktive muskler og 
kinesiologi. Søren har gode erfaringer med sin 
teknik ved smertefulde tilstande og vi havde 
nogle passende forsøgskaniner til demonstration 
bl.a en med nakkesmerter, lyskesmerter og en 
med et dårligt knæ.

Søren arbejdede ud fra alarmpunkter og ved 
muskeltests fandt han frem til de muskler der var 
svage og den ”skyldige” overspændte muskel, 
der ikke kunne svækkes (bl.a. Ved at anvende 
svækkepunkter - myosederingspunkter MSP - 
eller sene/ tene eller spindlecelle. Denne muskel 
var så ”skurken” i det relevante muskelkredsløb 
og skulle så svækkes indtil alle muskler i det 
pauselåste kredsløb blev stærke.

De tre kaniner blev smertefrie og vi havde alle en 
informativ aften, der også inkluderede en god 
repetition af muskeltestning, da Søren mestrene 
alle muskler både foran og bagpå kroppen.

Også vores maver blev tilgodeset med god mad 
og drikke. Endnu en god aften i gode kollegaers 
selskab..
Inge Harris

Forårs SPA 8. april.

Glæd dig til endnu en god aften med Spa 
velvære og godt selskab med dine kinesiologi 
kollegaer. Vi har mange emner vi kan tale om, 
både praktisk i vores klinikker, Spiritualitet i 
behandlingerne, nye metoder, markedsføring 
overfor klienter, nye kurser/workshops. Ja det 
plejer jo ikke at gå stille af.

Kom TIRSDAG den 8. APRIL  fra kl. 17. 

Vi spiser kl. 19. Tilmelding til Ulla Claudia, 
utj@champagnespa.dk eller 39 64 37 79. 

Pris 100 kr. På glædeligt gensyn og husk 
badetøj og håndklæder.

Ulla Thor-Jensen
Skovshoved Sundhedscenter
Strandvejen 308B, �930 Klampenborg
3964 3779 og �637 3779
www.champagnespa.dk
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 NYT FRA 
   Lokalafdeling Fyn

Formand Lene Jespersen

Lene Jespersen
Nyvalgt formand for lokalafdeling Fyn.

Jeg er kinesiolog RAB og arbejder fuldtids med 
behandling.
Sidste år i januar blev jeg færdiguddannet (det bliver 
jeg vist aldrig helt ☺) og har i år valgt, at gå ind i 
arbejdet på Fyn, fordi jeg ønsker, at få kommunikeret 
ud, hvad kinesiologi er for noget og hvad det kan 
bruges til.
Samtidig tror jeg, der er et behov for sparring, samar-
bejde og udvikling de enkelte kinesiologer i mellem.

Lone Hansen
Jeg er blevet en del af den nye bestyrelse for lokalaf-
deling Fyn og jeg er blevet konstitueret som sekretær.
 
Jeg er 53 år, bor på Midtfyn, er gift og har � børn på 
hhv. �� år og 30 år. Jeg har undervist i spansk og 
engelsk i mange år på en handelsskole. Jeg interesse-
rer mig meget for kinesiologi og er godt i gang med 
uddannelsen. Jeg læser mange bøger og elsker at 
være i min have. 

Referat af generalforsamling torsdag d. 30. Januar �014 
kl. 19.00 hos Birte i Bellinge.

Dagsorden:
1.Valg af dirigent og referent 
Anette valgt som dirigent og Lone som referent

2.Bestyrelsens beretning
se vedlagte bilag fra Sonja - Beretning taget ad notam 
og godkendt af forsamlingen ☺

3. Fremlæggelse af revideret regnskab (Sonja)
Regnskab er ikke underskrevet af Hanne Jespersen, 
men af revisor Merete Ellegård, Bogense. Regnskabet 
er stillet op således, at man kan se tal også fra �01� og 
�011. 
Indtægt i �013 er tilskud til medlemmer (kr. 3400) og 
ingen øvrige indtægter da der ikke har været aktiviteter 
og ingen salg af hæfter (livgivende samtaler).
Udgifter (4.097) er fordelt på foredragsholder, gaver, etc. 
Resultat er – 697 kr. 
Kassebeholdning er �40 kr. og bankbeholdning er 
3.583,45 kr. Ultimo egenkapital er 3.8�3,45. 
Regnskab er godkendt af forsamlingen ☺

4. Fremlæggelse af og godkendelse af budget (Sonja)
Da bestyrelse er på valg og ikke modtager genvalg, er 
der ikke lavet og fremlagt noget nyt budget, da bestyrel-
sen har valgt, at den ny bestyrelse skal stå for dette.

5. Behandling af indkomne forslag - ingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Annette Bau Christensen (ønsker ikke 
genvalg) og Sonja Thrane (ønsker ikke genvalg)
Lene Jespersen og Jette Larsen og Lone Halsted er 
valgt som ny bestyrelse. Der er mulighed for yderligere � 
suppleanter i bestyrelsen. Man kan kontakte bestyrelsen 
herom.
Stor tak til Annette og Sonja for deres store indsats 
i bestyrelsen☺.

7. Valg af revisor 
Birgit Nielsen, Espe er valgt som revisor

8. Evt.
Debat om mulige foredragsholdere og aktiviteter.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl. �0.30. 

Tak til Birte for at lægge hus til generalforsamlingen!

Tilstede var: Lene Jespersen, Annette Bau Christensen, 
Jette Larsen, Sonja Thrane, Birte Schmidt, Hertha 
Borup, Jonna Eierslev Christensen, Lone Halsted

Jette Kruse Larsen, ny kasserer i lokalafdeling  Fyn. 
Jeg bor ved Haarby, ude på landet, hvor vi har et lille 
økologisk landbrug.  Jeg blev færdig med uddannelsen 
til kinesiolog RAB sidste år og har klinik i hjemmet. 
Jeg er nu ved at uddanne mig til enhedsterapeut. Det 
sidste år har jeg været suppleant i FU (forretningsud-
valget i Danske Kinesiologer).
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 NYT FRA 
   Lokalafdeling Nordjylland     

Formand Helle Lyngholm

Referat af Generalforsamling 
Afholdt Torsdag den 30.januar �014, 
hos Anni Hasselgren i Aalborg. 

Aftenen indledtes med indlæg om Englekoret af B. Kim 
Petersen, Aalborg.
Et rigtig godt og givende indlæg. 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Bodil Ottesen valgt som dirigent
2. Formandens beretning.
Velkommen til Generalforsamlingen i lokalforeningen 
Nordjylland �014.
Det har været et stille år. Vi forsøgte at arrangere 
førstehjælpskursus, med hjælp fra Margit Anderson, 
men der var for få tilmeldte.
Vær dog OBS på at Danske Folkehjælp og Østifterne 
udbyder gratis kurser over hele landet, fra februar til 
april. Tilmelding sker på www.folkehjaelp.dk.
Til generalforsamlingen var der afbud fra Margit Ander-
son og Kisser Bjerregård.
Så taget i betragtning at vi nu er �3 medlemmer her i 
Nordjylland, så må jeg sige at der er flot fremmøde til 
generalforsamlingen.
Vendsyssel Helseskole v. Ebba Thomsen er blevet solgt 
og vil blive drevet videre ved de nye ejere af Hjørring 
campingplads.
Det er en central placering og der vil jo være nem 
mulighed for overnatning til kursister. Derfor kan vi håbe 
på at der vil blive kurser i kinesiologi, og vi dermed kan 
få flere i uddannelse her i Nordjylland.
Husk også på at vi har en DVD samling som bestyres af 
Vibeke Sørensen.
Det skulle gerne fungere på den måde at de forskellige 
film cirkulere blandt medlemmerne.
De bedste ønsker om at vi må få et godt år, og at der vil 
være medlemmer heroppefra som melder sig til det fine 
arrangement med Søren Hauge i forbindelse med 
landsgeneralforsamlingen.
Formand Helle Lyngholm.
Beretning godkendt.

3. Valg af stemmetællere.
Bettina Eriksen og Anni Hasselgren er valgt.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2013, 
ved kasserer Gitte Frederiksen.
Regnskab godkendt.
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2014.
Generalforsamlingen godkendte at der ikke er lagt 
budget for �014.
6. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter.
Der blev genvalg til formand Helle Lyngholm, Gitte 
Frederiksen træder ud af bestyrelsen. Anni Hasselgren 
er valgt som bestyrelsesmedlem. Bettina Eriksen er 
valgt til suppleant.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Vibeke Sørensen er valgt. Ingen valg af revisor supple-
ant.
9. Eventuelt.
Der var et ønske om at der i med referatet blev noteret 
hvilke DVD-film foreningen ejer og hvor de befinder sig i 
Nordjylland. Helle Lyngholm opfordrede til at komme til 
Årsmødet. Især lørdag hvor Søren Hauge er på pro-
grammet. Det er et scoop og til en meget billig pris. Vil 
du ikke komme til generalforsamlingen, så kom til 
kursusdagen. Dog skal nævnes at der er kandidater til 
tillidsposter, så man kan roligt komme, hvis man er 
bange for at blive valgt. Der blev givet forslag om at køre 
opdateringskurser i lokalforeningen hvert 3. år. Bestyrel-
sen vil undersøge mulighed for et gennemføre et større 
arrangement på Hjallerup Kro.
Formand takkede Gitte Frederiksen for samarbejdet i 
foreningen. Du har gjort et stort og flot arbejde. Formand 
takkede Anni for at vi måtte afholde generalforsamlingen 
i hendes hus.
Herefter takkede dirigent for god ro og orden og gav 
ordet tilbage til formand.
Formand takkede for den gode stemning hele aftenen 
var afholdt i og takkede for god ro og orden og hævede 
GF.

Referent: Vibeke Sørensen
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 NYT FRA 
  Lokalafd. Midt- og Sydjylland

       formand Lene Pia Rehardt

Rigtig glædeligt nytår til jer alle med tak for en 
formidabel deltagelse til alle vores arrangementer i 
�013, som bød på ikke mindre end 6 arrangemen-
ter i dette regi: Annie Larsen om slankeproblema-
tikker, Grethe Fremming om Glædens Psykologi, 
Lars Mygind om Metamedicin, Phillip Raffety om 
Traumer, Marianne Kirkskov om Regnbueenergier 
og Kim Petersen on Englehierarkierne.

Det har både været rigtig spændende og fantastisk 
at være med til at arranger og vi vil gøre vores 
bedste for at fortsætte i den gode stil.

Vores netop afholdte generalforsamling var ligele-
des velbesøgt og vi var rigtig mange til formidda-
gens foredrag som var offentligt; man kan roligt 
sige at vi næsten ikke kunne være i de smukke 
loftlokaler i Den Smidske Gård i Vejle, der lagde 
rammerne om dagen. 

Peer Back Boesen var veloplagt og som sædvanlig 
i gang med at forske i nye og bedre præparater. 
Emnet var Homøopatisk behandling af stress, 
chok, søvnbesvær, angst og depressioner. Mange 
omstændigheder kender vi måske nok, men Peers 
force er at han har indgående kendskab til den 
åndsvidenskablige tilgang til mennesket, givet af 
Rudolf Steiner.

”Derfor er hovedorganet det mindst åndelige organ. 
Det optager ånden udefra idet den gennem san-
serne bearbejder ånden. Hovedet er det mest 
uåndelige organ i mennesket. 
Derimod starter menneskets åndelighed – navnlig 
med kroppens udvikling starter det - , udviklingen 
af ånden indad – den reelle ikke abstrakte ånd-, 

starter i lungesystemet og arbejder sig fra periferien 
imod det indre, imod åndedrættet. Og de mest 
åndelige organer er dem der som hører til lever-
systemet. 
Det er de organer, som i det indre udvikler mest 
åndelig virksomhed. Det er da også forklaringen på 
hvorfor hovedmennesket bliver materialistisk, fordi  
med hovedet kan kun den ydre åndelighed blive 
bearbejdet og derigennem forføres man til den tro 
at alt som udvikler ånden optages udefra fra sanse-
verdenen.
Derfor bliver man, hvis man er en rigtig intellektuel, 
på samme tid materialist. Jo mere tænker man er, 
hovedtænker, des mere er man disponeret for at 
blive materialist.
Derimod hvis hele mennesket anstrenger sig for 
erkendelse, hvis mennesket begynder at udvikle en 
bevidsthed om hvordan dets hele menneske med 
de tilbageliggende organer tænker, så ophører 
materialismen at have nogen berettigelse for 
bevidstheden.” (Rudolf Steiner. ”Geisteswis-
senschaftliche Gesichtpunkte zur Therapi” s. 103)

Hvor almindelig hjerneforskning fokuserer på 
signalstoffer i hjernen i forbindelse med ovenstå-
ende emne, påpeger Peer med udgangspunkt i 
ovenstående citat fra Steiner, måske ikke er hele 
sandheden. At mennesket er et tre-delt menneske 
med en nerve-sansepol (tanke), et rytmisk system 
(følelse) og en stofskifte-lemmepol (vilje), kan vi 
ligeledes vide fra Steiner og at symptomer viser sig 
i en pol men har årsag og behandles i en anden 
pol, er væsentligt i Peer B. Boesens måde at se 
sygdom på og i hans behandling med homøopati. 
Udover at gennemgå principperne bag homøopa-
tien, gennemgik Peer de underliggende organiske 
årsager; Hjertet: Sorg og depression. Nyrer: 
Stress, angst, uro, chok PTSD, binyretræthed og 
skizofrene. Lever/galde: Udmattelse, depression, 
sorg, vrede, irritation, manio-depressivitet. Lunger: 
Tvangstanker, tvangshandlinger, usmidighed, OCD, 
autisme. 

Fortsættes side �6
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Peer gennemgik disse 4 organer indgående med 
deres tilsvarende behandling og kunne også 
præsentere et par nye blandinger bla. Rebalance, 
et chok og stressmiddel med Argentum nitricum og 
Tabacum samt Ambra comp. med ambra, et 
duftstof fra hvaler samt ”zink, der er det for nerve-
systemet, som jern er for blodet.”
Det er en fantastisk  viden Peer har om div stoffers 
indvirkning på den menneskelig krop, sjæl og ånd 
og alt formidlet med en særlig humor og lune.
Vi glæder os til inden længe at se Peer i Vejle 
igen – faktisk allerede d 13. Marts, hvor vi har 
2014’s næste arrangement om Cellesalte. 
Peer Bach Boesen et utroligt, dedikeret menneske 
og på foreningen almas hjemmeside kan megen 
vigtig information hentes: www.alma-info.com 

Efter en skøn frokost fortsatte vores generalfor-
samling inden for egne rækker med ”Familieopstil-
linger”. Vi havde inviteret en ekspert på området 
Liv Dhanyo Thommesen. 
Liv førte os med varme og indlevelse ind i ”Kærlig-
hedens skjulte symmetri” eller at opstille ”vikarer” 
for familiemedlemmer op i.f.t. hinanden. Der er en 
fantastisk, rørende, forløsende og blid synliggø-
relse af ubevidste lag, ”man afslutter gestalter og 
barnet kan slippe”, indledte Liv. Men mere end det, 
Liv fortalte videre om hvordan disse opstillinger i 
vores indre eller rettere deres forløsning, ligefrem 
kan føre til globalt fredsarbejde. Når vi slipper offer 
og bøddelrollerne slipper vi noget i vores lange, 
lange generationskæder. Depressioner og spisefor-
styrrelser kan have rod i famlieproblematikker, der 
gentager sig i diverse afskygninger. Familier er 
traumatiserede og børnene forsøger helt fra 
fødslen at løse disse – at komme til frihed.
Primært rammes vi på Kærlighed, Åbenhed og 
Kontakt; sekundære områder er traumatiske 
begivenheder og lægger efterfølgende et slør over i 
form af mestringsstrategier.

Vi havde nogle skønne timer med Liv, der efterføl-
gende demonstrerede gennem to opstillinger. Vi 
deltog og iagttog en opstilling hvor ”kontakt” var et 
tema og vi var alle dybt berørt. Vi afsluttede vores 
timer med Liv med en opstilling på Kinesiolog, Den 
Danske. Det var tankevækkende hvor meget det 
betød med ”anerkendelse” som et nøgleord. At 
kunne stå frit, stå inde for det vi kan og den måde 
vi gør det på også hver især, i stor respekt for 
inspiratorerne og stifterne af kinesiologien.  Uden 
deres udbredelse af materiale, kunne vi ikke have 
stået her i dag.

Dagen afsluttede vi i en lille kreds, med afholdelse 
af Generalforsamlingen for lokalafdeling Midt- og 
Sydjylland.

Generalforsamling  4/1 �014 – Midt- og Sydjylland:

Vi var 1� deltagere. 
Vi valgte Undertegnede Lene Pia Rehardt som 
referant, Karin Jensen som ordstyrer og konstate-
rede at  generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Formanden, Tove Solvej Nielsen, berettede fra året 
der gik: Arrangementerne med Anni Larsen, 
Grethe Fremming, Lars Mygind, Phillip Rafety, 
Marianne Kirkskov og Kim Petersen.

Fremlæggelse af regnskab og budget  v. Karin 
Jensen: Regnskabet er positivt og medlemmerne 
er oppe på 81. Regnskab og budget godkendes.

Revisoren genvælges. 

Bestyrelsen genvælges med formandsskift. Tove 
Solvej afgår som formand og Lene Pia overtager.

Eventuelt: 
Vi modtog ganske mange forslag og ønsker til 
fremtidige arrangementer. Bla. er det i støbeskeen 
at lave en workshop dag med Liv i familieopstillin-
ger evt. kombineret med kinesiologi.
Andre bud er Arvin Larsen, Per Heissel. Projektio-
ner.  Hjernen.

Så det er spændende hvad vi kommer til at mødes 
om i �014. 

Glædeligt nytår 

På vegne af lokalafdeling Midt- og Sydjylland

Lene Pia Rehardt
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UDDANNELSE

KINESIOLOGI - AKADEMIET ®   

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

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

Kinesiolog®  
• supplere en uddannelse indenfor andre alternative behandlingsformer  
• hvis du er Kinesiolog RAB, opdatere din RAB registrering 
• tage enkelte kurser som led i din personlige udvikling 
• tage hele kinesiologidelen først til Kinesiolog RAB 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 

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) 1-2 feb 14 

30-31 aug 14 
Stressfrigørelse/Stress 1 (e) 12-14 sep 14 

Basis 2 (e) 
 

1-2 mar 14 
27-28 sep 14 

Personlighedsmønstre/ 
Stress 2 (j) 

18-19 okt 14 

Basis 3 (e) 
 

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) 10-11 maj 14 
29-30 nov 14 

Biokinesiologi 1 (j) 20-21 sep 14 

Biokinesiologi 2 (j) 1-2 nov  14 

Avanceret kinesiologi  
(e) 

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)    15-17 aug 14 Psykologiske redskaber 3 (j) 15-16 mar  14 
Kost og ernæring 1+2 
Frede Damgaard 

8-9 marts 2014 
29-30 marts 2014 

  

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

8-9 nov 14 Test af kosttilskud (e) baseret på 
Wayne Toppings materiale. Kræver  
KA og Stress I. Kursuspris 1000 kr 

26 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) 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) 

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  

2015 Helt nye kurser planlægges til 2015. Forudsætning for at deltage er indlæringskinesiologi 1 
og 2 

Forløsning af fastløste 
følelser (e) 

22 feb 14 
16 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) 
 

 
31 maj -1 juni 
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 

Kurser med Philip 
Rafferty, Australien 

3.-8. juli 14 Nærmere beskrivelse af kurserne på min hjemmeside 

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 skolens kurser tæller til din RAB-registrering og til opdatering
• at du kan tage enkelte kurser eller / og en hel uddannelse

• at uddannelsen fortsat er delt op i tre moduler: til Kinesiolog RAB, til DK-
Kinesiolog og en overbygning til Professionel Praktiserende Kinesiolog® og at 
alle moduler afsluttes med både skriftlig og praktisk prøve/eksamen

• at du kan finde grundig information om kursernes indhold, timetal, datoer, 
Praktisk Træning, undervisere etc. på www.kinesiologiuddannelse.dk

• at du til enhver tid kan få en aftale om et møde, hvor du kan få en gratis 
afbalancering og få besvaret dine spørgsmål.

NB. Nogle datoer er ændret i forhold til sidste nummer af Muskeltrykket! 

Uddannelsen / kursusrækkerne finder løbende sted i 2014 og i 2015 med 
Pædagogisk Kinesiologi 1, indføringsdel: 12. – 13. og 19. – 20. august 2014 

Pædagogisk Kinesiologi 2: 12. – 14. september 2014 
Pædagogisk Kinesiologi 3: 3. – 5. oktober 2014 

Pædagogisk Kinesiologi 4: 24. – 26. oktober 2014 
NB. Denne kursusrække gentages i efteråret 2015 

Hjernen, vor største ressource, del 1: 13. – 16. marts 2014 
Hjernen, vor største ressource, del 2: 28. – 31. aug. 2014 samt 15. – 18. januar 2015 

Hjernen, vor største ressource, del 3: 16. – 19. april 2015 
Go with the Flow: 20. – 21. april 2015 

Neurotransmitterkursus: 26. august 2015 
Dysleksi-kursus: 27. – 30. august 2015 

NB. Seeing Things Differently: 3. – 6. april 2014 ved hurtig tilmelding 

Blueprint, vort genetiske ”blåtryk”, 1. del : 13.–16. marts 2015 
Blueprint, vort genetiske ”blåtryk”, 2. del: 7. – 10. maj 2015 

Kropsafbalancering 1 – 2: 12. – 15. juni 2014 og 11. – 14. juni 2015 
Kropsafbalancering 3. – 4: 7. - 10. aug. 2014 og 6. - 9. august 2015 

NYT! NYT! 
I samarbejde med NORDLYS centret har vi arrangeret kursus i  

AKUPRESSUR 
Med læge, dr. med. Kirstine Münster som underviser (i Gentofte) 

Del 1:14. – 18. maj og 26. – 30. november 2014 
Del 2: 13. – 17. maj 2015 

Hold dig orienteret på www.kinesiologiuddannelse.dk, hvor du også kan tilmelde 
dig vores Nyhedsbrev 

og desuden få al information om  

Kinesiologikonferencen i Danmark 1. – 4. maj 2014 
- også på www.iask.org og http://iask2014.blogspot.com
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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 

 

Kurser foråret 2014 

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 

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

23. - 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 

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

21. - 22. juni Optimal Integration (OI) – grundlæggende TK, 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 

24. - 28. september 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 

 

ALLE TIDERS UDDANNELSE 
KROP - SIND - SJÆL - ÅND 

Transformations-Kinesiologi (TK) 

samarbejde - glæde - frihed 

NY BEGYNDELSE 
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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

Næstformand: Annette Bau Christensen   
Tlf. �554 5375 E-mail: annette_baudk@yahoo.dk

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

Karina Colding, Tlf. �6�8 �408   
E-mail: karina.colding@icloud.com

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

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

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

Deadline: 
Den 5. i måneden før udgivelsen.

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

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

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

Bemærk at DK ikke er momsregistreret.



Muskeltrykket nr.  133 31

Sekretariat
Henvendelse vedr. kinesiologi:

Helle Lyngholm
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

Konstitueret landsformand
Helle Lyngholm
Aldershøjvej 31
9800  Hjørring
Tlf. 9890 3305
E-mail: formand@kinesiologi.dk

Økonomiansvarlig
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

FU-medlem
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
Lene Pia Rehardt
Eskimovej 1�
7100  Vejle
Tlf. �848 �305 
E-mail: lene-pia@astro-kinese.dk

Formand  for
Lokalafdelingen på Fyn
Lene Jespersen
Sangdrosselvej 3
5700  Svendborg
Tlf. �860 4447
E-mail: energiarbejder@gmail.com

Kontaktperson  for
Lokalafdelingen på Sjælland
Mie Nielsen
Åstrupvej 67 B
4340  Tølløse
Tlf. 5919 4575
E-mail: mieni@vip.cypercity.dk



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

Returneres ved varig adresseændring

Rosenrod
• Urten vokser i bl.a. Rusland og har 

traditionelt været brugt til at øge
oplevelsen af energi og udholdenhed.

• Rosenrod afhjælper træthed i hverdagen
og øger den fysiske ydeevne og giver 
ekstra ressourcer til familie- og arbejdslivet.

– købes i din lokale Matas og Helsekostbutik

Mega B-Stress
• Unik B-kompleks i kombination med 

C-vitamin og Magnesium, der bidrag  
er til et normalt energistofskifte og   
til at mindske træthed og udmattelse.

• B-vitaminerne bidrager også til en normal 
psykologisk funktion.

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.

Ekstra energi
     – mere overskud


