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Kære læser.

Så kom foråret med både sol og regn - typisk 
dansk.

Årsmødet er veloverstået - tak til Nordjyderne 
for et rigtigt godt arrangement, som var rigtig 
velbesøgt.

Generalforsamlingen er ligeledes overstået 
med valg af ny formand  mm - og det nye FU 
er allerede klædt i arbejdstøjet.
Den første store opgave bliver den endelige 
afpudsning af den nye hjemmeside som 
forventes åbnet inden længe.

IASK har netop afholdt sin konference i 
København - også her var der pæn deltagelse 
af danske kinesiologer.

Jeg ønsker alle læsere en rigtig god og solrig 
sommer.

Sekretariatet

Deadline for stof til september nummeret 
af Muskeltrykket er den 5. august 2014.
(Husk at dette nummer udsendes som PDF-fil)
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 Nyt fra Forretningsudvalget (FU)
Formand
Vibeke Rønne Sørensen
Kinesiolog RAB

Nye mennesker skaber nye tider!
Visdom er at acceptere virkeligheden, som den er.
Sanna Ehdin.

Forretningsudvalgets (FU’s) sammensætning og 
konstituering efter generalforsamlingen den �3. 
marts �014 er som følger: 
Formand: Vibeke Sørensen (nyvalgt), 
næstformand: Helle Lyngholm, 
økonomiansvarlig: Jette Kruse Larsen (nyvalgt).
Suppleanter Lene Jespersen (nyvalgt) og 
Sidsel Rosing Mygh (nyvalgt).

Vi vil som det første benytte lejligheden til at sige 
Helle og Kisser (lokalafdeling Nordjylland) en stor 
tak for et veltilrettelagt og inspirerende årsmøde. 
Der skal også lyde en tak til alle fremmødte på 
årsmødet og genrealforsamlingen, som med deres 
energi og tilstedeværelse er med til at gøre årsmø-
det til noget dejligt og helt specielt.

På det første FU møde var vi samlet i Skanderborg, 
vi deltog alle – suppleanter, sekretær og medlem-
mer af FU. Dagsordenen var at lære hinanden at 
kende, opsamling fra generalforsamlingen og 
fremtidige arbejde.

Sundhedsrådet.
Som vedtaget på generalforsamlingen ansøgte vi 
om medlemskab af Sundhedsrådet. Bestyrelsen 
godkendte vores ansøgning og det er nu op til 
repræsentantskabet på næste møde den 15.maj 
�014 at godkende den endelige optagelse. Idet 
bestyrelsen har godkendt vores ansøgning om 
optagelse, er det muligt for Danske Kinesiologers 
repræsentanter at deltage i det kommende repræ-
sentantskabsmøde. Både Solveig, Inge, og Sonja 
vil deltage i dette møde.

 

RAB. 
Sundhedsstyrelsen har udsendt et notat vedrø-
rende autoriserede sundhedspersoner og RAB-
registrering.

Det er sådan at uanset hvilken behandling autorise-
rede sundhedspersoner udfører, er de omfattet 
sundhedsstyrelsens tilsyn og evt. klager skal rettes 
til patientombuddet. Derfor gælder regler for RAB 
registrering ikke for sundhedsfaglige personer. 
Vælger sundhedspersoner at være RAB-registre-
ret, skal de opgive deres autorisation.

Inden 14.september skal foreningens medlemmer 
der er sundhedsfagligt personale og RAB-registre-
ret annullere deres RAB-registrering. 

Vi har fået henvendelser og kan se det kan få 
konsekvenser i forhold til Sygesikring Danmark og 
Genvej til sundhed. Der arbejdes på sagen og vi er 
i fuld gang med at finde ud af hvilken løsning, der 
skal til for at du både kan beholde din autorisation 
og samtidig være under regler gældende for RAB.

Jan (foreningens sekretær) har gennemgået 
medlemskartoteket og fundet 1� medlemmer som 
er omfattet af ovennævnte. Den eneste måde vi 
kan tjekke hvem af foreningens medlemmer der 
bliver berørt af sundhedsstyrelsens notat er fordi 
de har opgivet til deres stamkort, at de har en 
sundhedsfaglig uddannelse. Er du i tvivl om du har 
fået registreret din uddannelse som sygeplejerske, 
ergoterapeut, fysioterapeut mv – så send Jan en 
mail (sekretariat@kinesiologi.dk)

Hjemmeside.
Vi kører endnu med den gamle hjemmeside. Der 
arbejdes med at finde den rigtige løsning for 
hvordan man kan finde en kinesiolog på den nye 
hjemmeside. Som det er nu er der nogle fejl og så 
skal den være mere brugervenlig.
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Udfordring.
I en forening vil der altid være medlemmer der 
melder sig ud og der er nye medlemmer der 
tilmelder sig. FU ser det som en udfordring at få 
flere til at melde sig ind i Danske kinesiologer.

Vi har i de sidste 9 år haft en netto tilbagegang på 
7 medlemmer pr år. Det vil vi gerne være med til at 
gøre noget ved. 

FU er gået i tænkeboks. Kan vi få mere synliggjort 
de mange fordele der er som uddannet kinesiolog 
ved at være medlem af foreningen. Hvad skal der 
til for at de studerende melder sig ind i foreningen 
til den lave pris - kr. 1,90 pr. dag (kr. 700,- pr år). 

Anmeldelse af bogen

”Den guddommelige bevidsthed” 
af Jørgen Frydenlund.

Bogen er udkommet på forlaget ALTERNA i marts �014.

Jørgen Frydenlund er oprindelig uddannet som matema-
tiker på Københavns Universitet. 
Efter år med undervisning på gymnasiet, begyndte 
Jørgen Frydenlund at interessere sig for alternativ 
behandling, akupunktur.

Jørgen Frydenlund har i 30 år arbejdet med alternativ 
sygdomsbehandling,og har de sidste �0 år arbejdet 
med research omkring emnet,et ståsted i forståelsen 
af mennesket som et åndeligt væsen.

Denne bog er resultatet af dette arbejde.

Bogen beskriver en rejse til Ananda’s ashram,hvor 
forfatteren er blevet optaget i et �-måneders spirituelt 
uddannelsesforløb.

Ananda er en meget elsket guru,der i mange år 
har virket som åndelig leder for spirituelt søgende 
mennesker fra hele verden.
Ananda gennemførte lægeuddannelsen på Oxford 
University Medical School.
Ananda var opvokset med Ayurveda’s syn på sygdom og 
sygdomsbehandling.

Facebook kunne være et sted at starte. Sidsel har 
skrevet et flot indlæg i bladet. Hvis du endnu ikke 
har været inde på Danske Kinesiologer facebook-
side – læs Sidsels indlæg og vi håber du får lyst til 
at gøre et forsøg.

I-ASK.
I-ASK konferencen der blev afholdt 1-4.maj �014, 
blev gennemført med succes og fantastisk ople-
velse for deltagerne. Inge deltog i det internationale 
møde på vegne af FU og skriver om mødet her i 
dette ”Muskeltryk”. Stor tak til Inge for det flotte 
arbejde og den store indsats.

Vibeke Sørensen
Formand

Boganmeldelse

Efter nogle år starter Ananda selv en ashram i Nadiad i 
Indien.

Gennem beskrivelsen af Jørgen Frydenlund’s ophold i 
denne ashram kommer vi omkring mange ting.

Hvad er det bedste tidspunkt på dagen at meditere på.

Hvordan gør man sig parat til den daglige meditation.

Ved at læse denne bog kommer der svar på mange 
ting,og det er en nem og behagelig måde at lære om 
hvordan en enkelt celle i din krop har en bevidsthed,og 
sanser sine omgivelser.

Hvordan planterne sanser kærligheden fra den som 
passer dem.

Hvordan kan jeg komme i kontakt med min sjæl.
Hvordan tankerne kan være med til at skabe fysiske 
ændringer i kroppen.

Hvad er visualisering,og hvordan kan det gøres.
Der er mange flere beskrivelser af åndelig praksis.

Jeg vil anbefale denne bog til alle som ønsker en 
indføring i åndelig og spirituel tankegang,og som tænker 
hvordan griber jeg det an?

Med venlig hilsen
Helle Lyngholm. 
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ÅRSMØDE - GENERALFORSAMLING �014

FU’s beretning marts 2014

Så er der gået et år, siden vi sidst var samlet til 
generalforsamling i Danske Kinesiologer.

Hermed kommer en status over, hvad vi har 
arbejdet med, og hvad der er sket siden sidst.
 
Som I alle ved, så valgte Bettina at trække sig fra 
posten som formand, da der var stort arbejdspres 
for Bettina i forbindelse med nystartet uddannelse 
på Syddansk Universitet.

Ved sidste års generalforsamling drøftede vi 
e-learning. Der har været kontakt til den ansvarlige 
i Sundhedsstyrelsen, som har rådført sig med en 
jurist for at kunne svare os korrekt, og svaret kan 
der ikke rokkes ved. 
Dette svar kan ses i MT nr. 130/juni side 9.

I maj måned �013 fik vi viden om, at Groupcare fra 
den 1.august �013 ville ændre karakter og gå fra 
en gratis mulighed til at være et system, der skulle 
betales for.
Samtidig stod vi med en gammel hjemmeside i 
forhold til den platform, hvor den stod på.
Det program, den gamle hjemmeside er på, 
vedligeholdes ikke længere.
Så der skulle ske noget på den front.
Det medførte via orientering til medlemmerne 
herom, at Morten Kyed, medlem af Danske Kine-
siologer, som samtidig er EDB mand og arbejder 
med hjemmesider, kom med et billigt tilbud om at 
lave en afløser for Groupcare og en ny hjemmeside.
Instuktørkredsen har været med til at betale for 
dette arbejde.
Det accepterede vi, og arbejdet hermed gik i gang i 
juni måned.

Omredigering og flytning af vores hjemmeside til 
et program, der hedder Word-Press, gør, at vi frem-
over selv kan stå for vedligeholdelsen. 
Dette program skal være et af de mest benyttede 
programmer på verdensplan til hjemmesider.

Afløseren for Groupcare hedder Forum.
Vi har nu selvstændig mulighed for at oprette 
lukkede grupper, hvor vi kan skrive til hinanden. 

Der vil i fremtiden ikke komme noget, der skal 
betales for i forhold til dette.
Der blev sendt velkomstbrev til medlemmerne om 
dette d.6 januar �014.
Der arbejdes virkelig meget med at få de sidste 
ting på plads, så den gamle hjemmeside kan 
lukkes ned, og den nye kan åbnes.

Danske Kinesiologer er også på facebook.

Vi har fået gratis vejledning i forhold til forenings-
arbejde, af Pia Leth Førby, som er ansat hos De 
Danske Pigespejdere til at hjælpe deres bestyrelser 
i hele Danmark.
Pia er bl.a. kommet med ideer til, hvordan der kan 
arbejdes.
Danske Kinesiologer har købt bogen ”Foreninger 
Ret og Rimeligt”, Nyt Juridisk Forlag. Der er købt 5 
eksemplarer, der vil følge FU og suppleanterne.

Vi inviterede til en temadag d.14.sept �013, hvor 
Ulla Balle Laursen ville komme og give sit bud på 
at arbejde og være i den ny tids energi. Om 
eftermiddagen drøftelse af  markedsføring, og hvad 
der skulle lægges vægt på, når der bruges penge 
på markedsføring. 
Dette blev aflyst, da der var få tilmeldte.

Der er i samarbejde med meritudvalget arbejdet 
ihærdigt med at revidere kommissoriet for meritud-
valget. Der har ikke tidligere været et formaliseret 
kommissorium for uddannelsesvejledning, men det 
er der nu.
Birgit Nielsen står som uddannelsesvejleder.

16.januar �014 blev der udsendt mail om ændring 
af kravene til opdatering af RAB. Dette skete i 
samarbejde med meritudvalget. Kravene blev 
ændret til udelukkende 15 timers kursus i kinesio-
logi på � år.

Livgivende samtaler er nu udkommet i �.oplag.
Dette oplag er revideret, så det er up to date.
Den er så billigt (ca. 5 kr. pr. styk), at det er en 
oplagt mulighed at uddele dem rundt omkring. 
Hvis du sætter dit visitkort ved, så er det en nem 
og billig markedsføring.



Muskeltrykket nr. 1346

ÅRSMØDE - GENERALFORSAMLING �014

Intentionen med den lave pris er ønsket om, at det 
vil blive delt ud, så mange flere får mulighed for at 
læse det.

I maj måned �014 er der IASK konference i Køben-
havn, og vi sponsorerer blomster hertil. Læs mere 
om denne fine konference i MT marts �014.

Medlemsstatus.

Der er uddannet 11 nye kinesiologer.  
De har bestået eksamen, så de opfylder kravene til 
RAB registrering.

Danske Kinesiologer har budt velkommen til 4 nye 
medlemmer og 1 ny RAB registreret.

Der er �,  som har meldt sig ud.

Der er 35 tilmeldt ordningen genvejtilsundhed.nu.

For nuværende er vi i alt �35 medlemmer.

Der er i Muskeltrykket nr. 133 marts �014 
side 18 mere om medlemstallene i DK.

Vi har haft et utroligt spændende år, hvor vi har 
lært meget.

Tak til Bettina for din tid som formand. 
Må du have held og lykke med din læring om 
hjernens mange mysterier.

Tak til Sonja Thrane for din tid som suppleant.

Tak til Bodil Ottesen og Edel Hovgaard for deres 
arbejde for foreningen i Etisk Råd.

Jan, som utrættelig arbejder med hjemmesiden og 
har flyttet flere TONS Livgivende Samtaler, og du 
kommer med ideer og tanker, så du er langt mere 
end sekretær og redaktør.

Tak til alle, som har hjulpet og støttet os i det 
forgangne år.

Så kort og godt på Oscar-vis tak til alle medlemmer.

Dette er min første, sidste og nok også eneste 
beretning, og den ønsker jeg at afslutte med et citat 
fra Den etiske fordring 1956 K.E.Løgstrup (1905-
1981):

”Den enkelte har aldrig med et andet 
menneske at gøre, uden at han holder 

noget af dets liv i sin hånd.

Det kan være meget lidt,
en forbigående stemning, 

en oplagthed, man får til at visne, 
eller som man vækker,

en lede, man uddyber eller hæver.

Men det kan også være forfærdende 
meget, så det simpelthen står til den 

enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.”

Helle Lyngholm
konst. formand

Når lægen ikke kender det, 

er det en virus.

Når han kender det men ikke kan hjælpe, 

er det allergi.
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Vores fælles facebookside.

Kære alle kinesiolog-venner 
som er, eller påtænker at blive, 
brugere af facebook.

Vi har jo en side på facebook, som en del af jer 
allerede kender. Den hedder helt enkelt Danske 
Kinesiologer, og du finder den ved at skrive det i 
søgefeltet øverst på siden, når du er logget på.

Hvis du nu alligevel er bruger af facebook og 
gerne vil slå et slag for at udbrede kendskabet til 
kinesiologi, er det første du kan gøre at gå ind og 
”synes godt om” siden. Når du så ”synes godt om” 
skal du holde musen over knappen ”synes godt 
om” igen og trykke ”få notifikationer”. 
(Dette kan du også gøre. Hvis du allerede ”synes 
godt om” siden.)
Grunden til at det er en god idé er, at facebook har 
ændret indstillingerne for sider til, at kun 6-12 
procent af dem der synes godt om siden, får sidens 
opslag at se. Det har de gjort for at få sidens ejere 
til at betale for at opslagene vises. 
Hvis du trykker ”få notifikationer” er du sikret at 
få besked, når vi slår noget op på siden, og det har 
vi brug for, for at du kan hjælpe på den bedste 
måde.

Vi har besluttet at bruge en lille smule af vores 
fælles penge til markedsføring, på at tiltrække 
flere folk til siden, men derudover kan vi sammen 
gøre en meget stor forskel for at udbrede kend-
skabet til kinesiologi via facebook, og det er dér, 
vi skal bruge jeres hjælp.

Hvordan virker siderne på facebook?
Der er meget enkle regler for hvor langt et opslag 
på facebook kommer. Det afhænger i høj grad af 
hvor mange der ”synes godt om” opslaget, hvor 
mange der kommenterer på opslaget og hvor 
mange der deler opslaget. Derfor er det meget 
logisk, at vi kommer meget længere med vores 
budskab når vi alle sammen ”synes godt om”, 
kommenterer og deler.

Her skal vi ikke tænke så meget hver især på, om 
det nu er nogen vi kender, den skole vi selv gik på 
eller en begivenhed i vores område det handler om. 
Alle opslagene der når forsiden har relevans til 
vores fælles bedste og skal så langt omkring som 
muligt. 

Alle opslagene har Danske Kinesiologer som 
afsender, også når du deler på din egen side, og det 
er det, der kommer til at hæfte sig i folks bevidst-
hed på længere sigt. Husk at dine venner jo også 
bor rundt i hele landet og kan have glæde af 
opslaget.

Det er ikke altid man kan nå at læse alt, der 
kommer forbi på facebook, men derfor kan man 
hurtigt afgøre, om det kan være ok at trykke 
”synes godt om” på et opslag, selvom man ikke selv 
har læst det.
Hvis du oven i købet deler det, bliver det jo også 
slået op på din egen væg, så du selv nemmere kan 
finde det senere og får det læst, hvis du synes det 
lyder interessant.
 Administratorerne vælger opslagene ud fra om det 
har relevans for det vi laver og står for. Det er ikke 
alle opslag der handler direkte om kinesiologi, men 
alle er om sundhed, energimedicin, komplementær 
behandling el.lign.

Når du kommenterer, er det ikke så vigtigt hvad du 
skriver, bare det er positivt. Man kan stille et 
spørgsmål til opslaget eller bare skrive: ”Lyder 
spændende”, ”Jeg kommer”, ”Glæder mig”, ”Jeg har 
selv oplevet.....”, ”Tak”, eller sætte en smiley. Som 
sagt skal du bare tænke at opslaget kommer 
længere omkring, hvis du kommenterer på det og 
måske oven i købet starter en dialog, som andre får 
lyst til at kommentere på.

Flere venner i gruppen.
Du kan også gøre en aktiv indsats på at selve 
gruppen får flere ”venner”. 
Det tager ca 10 minutter, men gør en kæmpe 
forskel.

Inde på selve siden ovre i højre side står der 
”venner”. Der kan du se hvor mange af dine egne 
venner der også synes godt om den.
Der står også: ”inviter dine venner til at klikke på 
synes godt om på denne side” og så er der en knap 
der hedder ”inviter”.
Hvis du trykker på det lille link over denne knap, 
hvor der står ”se alle”, så får du en fin oversigt over 
alle dine venner.
Her kan du scrolle ned igennem alle vennerne og 
invitere dem til at synes godt om vores side, ved at 
trykke på ”inviter” ude til højre, ud for den pågæl-
dende ven.
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Nu er kunsten IKKE at invitere alle dine venner, 
men kun dem som du tror er interesserede i det vi 
laver.
Det er meget bedre for siden at have 10 interessede 
likes, end at have 100, der i virkeligheden ikke 
synes det er interessant.
Der var 23 af mine venner, der så min invitation og 
klikkede ”synes godt om” og nu hjælper indirekte 
med at udbrede vores budskab. Tænk bare hvad det 
kunne blive til, hvis vi alle gjorde det.

Hvad kan vi gøre som skole?
Hvis I som skole har interesse i facebook og bruger 
det, er det en mulighed at lave jeres egen side, som 
vi så vil henvise til. Indtil videre kan jeg kun finde 
Kinesiologi-Akademiet, men vil meget gerne høre, 
hvis der er flere derinde eller hvis I senere laver en 
side.
Rent praktisk foregår det sådan at den enkelte 
skole så kan lægge opslag op på vores fælles side 
med arrangementer og kurser. Det vil ikke blive 
slået op på forsiden i første omgang, men ende ovre 
i siden hvor der står ”seneste opslag af andre på 
Danske Kinesiologer”. Når en af administratorerne 
så opdager et opslag fra en af skolerne, vil vi gå ind 
og dele det, så det ender på forsiden.

Hvad kan jeg gøre som enkeltperson?
Udover at ”synes godt om”, kommentere og dele, 
kan man som enkeltperson også slå ting op. Det 
kan være artikler, arrangementer, videoer eller 
andet. Så vil vi ligeledes være opmærksomme og 
dele det på forsiden, der har relevans for os alle. 
Det vil være en kæmpe hjælp, da det er meget 
tidskrævende at finde på noget hele tiden. Her kan 
lokalafdelingerne f.eks. også komme på banen med 
deres arrangementer.
Klienthistorier er også meget velkomne.

Kort og godt, gør følgende:

1. Synes godt om siden Danske Kinesiologer og
    tryk på ”få notifikationer.
2. Inviter dine venner til at ”synes godt om” siden.
3. Gør det til en vane at hold øje med dine 
    notifikationer fra siden og hjælp ved at ”synes    
    godt om”, kommentere og dele opslagene der 
    løbende kommer på siden.
4. Slå opslag op på siden som har relevans.

Sammen kan vi komme rigtig langt, og få flere 
gjort opmærksomme på vores vigtige arbejde. 
Lad os sammen få siden til at vokse og kendskabet 
til kinesiologi spredt – også via facebook.

På forhånd tusinde tak for hjælpen.

På vegne af FU
Sidsel.

FØRSTEHJÆLP

Det har fra flere sider lydt, 
at det kan være svært at finde 
kurser til førstehjælp.

Vi har derfor lavet denne liste, som indeholder 
udbydere af førstehjælpskurser. Listen er sikkert 
ikke udtømmende, så vær opmærksom på lokal 
annoncering

Beredskabsforbundet
Falck
Dansk Folkehjælp
Røde Kors
Sikkert-Liv
Paratum
Survival Teal
Apropos Kommunikation

www.bfuc.dk
www.faldk.dk/privat/foerstehjaelp/foerstehjaelpskurser/
www.folkehjaelp.dk/det-goer-vi/forebyggelse-og-foerstehjaelp/
www.rodekors.dk/foerstehjaelp/
www.sikkert-liv.dk
www.paratum.dk
www.foerstehjaelpskursus.dk/
www.foerstehjaelp.dk
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DE MIRAKULØSE SELVHELBREDENDE KRÆFTER, og vejen til  selvomsorg. 

Kurset tager udgangspunkt i: 

Donna Edens: Energimedicin, og Bruce Liptons: Intelligente celler  

Deltagerforudsætninger er, at du kan muskelteste, har mindst 3 teknikker på 
rygraden til afbalancering. Og gerne vil lære flere enkle afbalanceringer med bevidst 
brug af energimedicin. 

20 timers kinesiologikursus (100% RAB opdatering) 

Afholdes fredag den 22. august 9.00-17.00 og lørdag 23. august 9.00-16.00 og lørdag 
den 25.10 2014 kl. 9.00-14.00 

Generalindehuset v. Valdemar Slot, Nørreskovvej 39a Tåsinge, 5700 Svendborg 

Kursuspris: 2.400 kr. + Undervisningsmaterialer 300 kr. 

Tilmelding snarest og senest 1.8. til Ulla eller Frank. Ring gerne for flere oplysninger. 

Tilmelding:         Ulla Balle Laursen mail: ullaballe@laursen.mail.dk   tlf.: 75756416  eller 24856972 

         Frank Lange  mail: frank@kruselange.dk          tlf.: 61719617 

 

 

”Der er nogle, der er så

kloge at de kan sige hest på

elleve sprog, og alligevel køber de

en ko, når de skal ud at ride.

NYT – NYT – NYT
Ny ringetone:

Vil du have en skøn og healende tone til 
din mobil – til ringetone og sms-besked.

Gå ind på google og skriv: 
Itunes, Jane Winther 

så kommer hendes sange og nederst 
Ringetoner, hvor der er 8 forskellige at 
vælge imellem til kun kr. 10,- pr. stk. 
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Indbydelse til alle kinesiologer 

Heldagstur lørdag den 30/8 2014 til Mols Bjerges landskabstempel 

Turguide er Søren Hauge (som I kender fra vores Generalforsamling i år) 

Søren tager os på en tur i de skønne Mols Bjerge, som han kender rigtig godt. Vi vil på en glædelig 
og fredfyldt vandring bevæge os igennem Mols Bjerges chakrasystem, gøre holdt i de forskellige 
chakraområder for undervisning og guidet meditation og på vores vej gennem den skønne natur 
mærke landskabsenglene og de helt specielle energier, der er på stedet. Turen vil være et 
fornøjeligt samvær, som fører os til slugter, højdepunkter, helligkilder og fantastiske landskaber.  

Vi skal blandt andet besøge Poskjær stenkreds, der er en speciel, energifyldt og levende stenkreds, 
og som er et ganske særligt kraftsted i Danmark. Ud over landskabsengle vil vi sikkert også få 
mulighed for at høre om Sidhe (elvere), og måske endda stifte bekendtskab med dem.     

På turen medbringer du selv mad og drikkevarer, som vi på et tidspunkt vil nyde sammen.      

GLÆD DIG TIL EN DEJLIG OG FANTASTISK DAG, hvor vi skal gå en del, og ”kravle” op på særlige 
bakker, hvor vi mediterer.  
 
Det bliver en HELDAGSTUR, hvor vi starter i Mols Bjerge kl. 10.30 og slutter der ca. kl. 17.00.  
 
PRIS: For medlemmer af Danske Kinesiologer kr. 600,-. Øvrige deltagere kr. 700,-. (+ transport for 
egen regning) 
 
Transporttid til og fra Mols Bjerge ligger ud over den afsatte tid. Vi kører i private biler, og vi 
anbefaler samkørsel. Vi vil gerne høre, hvis der er plads til andre. (Betaling for kørsel må man 
afregne med føreren af bilen) 
 
Mødestedet ved Mols Bjerge oplyses senere. 
   
TILMELDING: ALLEREDE NU, hvis du vil være sikker på deltagelse: midtjylland@kinesiologi.dk  
 
Ved tilmelding – oplys navn og hvor du kommer fra, og om du selv er kørende og har plads til 
andre i bilen (og hvor mange, der er plads til)  
 
Der er begrænset deltagerantal. Efter den 8. juni vil invitationen blive givet fri til vores øvrige 
netværk, såfremt der stadig er ledige pladser.   

Søren Hauge (f. 1961) er spirituel underviser, vejleder og forfatter. Han har siden 1981 været aktiv 
i en lang række netværk og initiativer omkring esoterisk og holistisk spiritualitet. Søren er en 
trænet underviser på uddannelser, kurser og foredrag i ind- og udland. Han er forfatter til en lang 
række bøger, blandt andet ”Landskabstempler”, ”Englen i dig” og ”SIDHE – Elverkraften”, for at 
nævne nogle af dem, der har lidt med emnet til denne tur at gøre.  

Se evt. mere på www.WiseHeart.dk. 

Mange hilsner 
Danske Kinesiologer i Midt- og Sydjylland 
Lene Pia, Tove, Edel og Karin  
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Bevidst brug af energi, og hvordan vi får 
adgang til vores selvhelbredende kraft.

Gennem mere end �5 år har vi kendt til energisy
stemet og kinesiologi og arbejdet med metoder der 
har hjulpet os selv, familien og klienter.
Nu har DK-Kinesiolog Frank Lange og jeg sat 
vores fælles viden sammen til et nyt kursus i 
Bevidst brug af energi, som vi også tilbyder 
Danske Kinesiologer. 

Og kurset er lagt an på at hver især tester og 
afbalancerer med de metoder hver især allerede er 
tryg ved og kender. Og med dette udgangspunkt 
får kursisterne ny viden, nye sammenhænge og 
nye måder at sætte viden og metoder sammen til 
hjælp ved holdbare afbalanceringer. Vi har brugt 
viden til kurset fra flere forfattere, men tager 
udgangspunkt i Donna Eden’ Energimedicin i 
praksis og Bruce Lipton’s Intelligente celler. 

Vi har læst, prøvet af, talt og skrevet sammen, 
testet på ”kaniner” og ved læsning og afprøvning 
af teorierne sat dette nyt kursus sammen i Bevidst 
brug af energi og få adgang til de mirakuløse 
selvhelbredende kræfter.
Om det er fra de sidste mange årsmøder i Danske 
Kinesiologer, eller fra vores egne kurser udenfor 
kinesiologiverdenen eller i de bøger vi læser, så 
peget pilen i samme retning. Vi skal kende og finde 
vores egen kraft, vores egne selvhelbredende 
kræfter, have egenomsorg og kunne kende og 
elske alle sider af os selv for at være hele mennesker. 
Dette gælder såvel for os selv, som for vores 
klienter.
For stadig at have masser af glæde og kræfter til at 
være behandler, mener vi at denne viden  om 
brugen af bevidst energi skal med i dagligdagen. 
Der findes flere definitioner på bevidsthed, her 
under er den danske. I vil på kurset møde flere 
måder til at forstå begrebet på. Glæd jer.
Definition på bevidsthed er bl.a. Mennesker 
handler også på grundlag af erfaring, viden, 
motivationer og følelser samt reagerer på 
indtryk, der ikke er bevidste i handlingsøjeblik-
ket eller i det mindste ikke klart bevidste. Fra 
Gyldendals Store Danske Ordbog Encyklopædi

Vi har begge deltaget i kurser i indland og udland 
med førende repræsentanter for den nye tids 
holistiske forståelse af at have sin sjæl med sig 
hele tiden og i al vores arbejde med klienter .

Specielt alt der har med vibrationer at gøre har vi 
valgt ud, som ”hjælpere” og energier der kan gøre 
arbejdet med klienterne enkelt og nå hurtigere 
resultater. Og igen, vi skal bruge det der virker 
hjemme hos os i afbalanceringerne. Så ” der er 
mange veje til Rom” som bekendt. 

Gennem mange år har jeg fulgt mange kurser 
udenfor den kreds af kurser der giver RAB opdate-
ring. Mange års arbejde med selvudvikling i 
gruppe. Hertil kommer mange kortere kurser, eks. 
� dage med Jonette Crowlings kursus Krop og sjæl 
i Harmoni har løftet og gjort forståelsen enkel. Men 
også Marianne Kirkskovs og Kurt Lindekilde’ 
kursus i selvhelbredelse, Ulla Rung Weekes chok 
traume terapi, Arketyperne, delpersonligheder og 
skyggearbejde, Alle disse kurser og bøger er sat 
ind i sammenhænge der er enkle og henvender sig 
til der hvor vi som kinesiologer er lige nu.

Franks uddannelse er udover DK Kinesiolog og 
læreruddannelsen: 

Jeg har hentet mine inspirationer gennem diverse 
kurser indenfor kinesiologi, men også fra Audun 
Myskjas workshops med megen lyd og musik,som 
også kommer fra min uddannelse til Dawson-
practioner. Der ud over har jeg ladet mig inspirere 
meget af min egen terapi. Jeg har desuden taget 
uddannelse til Bachterapeut hos Ainsworths i 
London. Ydermere har den nyeste forskningslittera-
tur også spillet meget ind: specielt Joe Vitales 
ZeroLimit om Ho´oponopono. Se i øvrigt listen af 
faglitteratur som vi sammen har valgt ud.

På det sidste er jeg blevet færdig med udvikling af 
symboler, som kan give en stor og effektiv støtte/
beskyttelse mod den megen trådløse kommunika-
tion, som omgiver os.                                               
                                             

FRA KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
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Jeg har arbejdet med kinesiologien i mere end �5 
år, de sidste 8 som selvstændig erhvervsdrivende 
på fuld tid, og har rigeligt at lave i såvel Tyskland 
og Ribe som i Sønderborg hvor jeg bor.

Min kone er afspændingspædagog, og har været 
en stor inspirationskilde til hele afsnittet på kurset 
om reflekser, fastlåsninger og den energi der er 
omkring os.

Vi har sammen brugt mere end 4 år på at udvælge, 
teste og arbejde med teorierne i hver vores klinik. 
Det startede allerede da vi sammen var på kurset i 
København med Donna Eden og blev yderligere 
fascineret af hendes bog Energimedicin i praksis. 
Specielt de � kap. med teorierne om vanefelter, de 
fremmede strømme, overreaktioner, binyrer, kamp 
og flugt og immunforsvaret. 

Så udgangspunktet i vores nye kursus er de 
energiøvelser og den energiforståelse vi alle 
kender.

Så kom Bruce Lipton med sin bog: Intelligente 
celler, overbevisningens biologi. Der var i den bog 
flere skelsættende informationer der måtte med.  
Eks. Den indre og ydre kriger, om beskyttelse og 
vækst i hver enkelt celle. Og om forudsætningerne 
for cellernes evne til reparation og fornyelse.

For slet ikke at tale om læge og energipsykiater 
Judith Orloff’ nye bog om Følelsesmæssig transfor-
mation, . Som den første læge og psykiater der helt 
enkelt og klart sagde, at var det spirituelle ikke med 
i patientens / vores eget liv er healing ikke muligt. 
Bruce Lipton var enig heri.

Eller Jonette Crowleys  bog om sjæl og krop i 
harmoni. Hvilken herlig fokus hun havde omkring 
behandlere der blev syge, om målsætning, frekven-
ser og resonanser. Ja også her var Bruce Lipton og 
Donna Eden enige. Kvantefysik stod der alle 
vegne, resonans, vibrationer, bølger etc. 

Lægen Lissa Rankins nye bog: Din selvhelbre-
dende kraft satte kronen på værket med en 
samling af forskning indenfor feltet og om mirakler.  

Og Danske Kinesiologers Årsmøde i �014 med 
Søren Hauge og Joyfullness metoden. Ja tingene i 
alle teorierne hænger sammen.

Med bevidst brug af vibrationer fra blomster 
essenser, lyde, dufte, sten, homøopati, Life Wave 
energi plastre, eller hvad vi nu hver især bruger, 
og så selvfølgelig energiøvelser. Vi skal som 
kinesiologer ikke bruge andet til afbalancering end 
det vi hver især kan få til at fungere. Men man kan 
vel altid lade sig inspirere? 

Vi glæder os til kurset.

Ulla Balle Laursen                     Frank Lange

FRA KINESIOLOG TIL KINESIOLOG

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

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

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

www.rabrevision.dk

- unikt regnskabskoncept
til behandlere

LØ NSUM

SKAT
CVR

MOM S

?

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

I �005 og �006 var jeg på kursus hos Adam 
Lehman, hvor jeg dengang stiftede bekendtskab 
med Applied Physiology og de to kursus Agape 
Quest 1 og �.  Det blev en skelsættende begivenhed 
for mig, og lige siden har jeg brugt de to kurser i 
min klinik til stor glæde både for mine klienter og 
mig selv, for det er et fantastisk redskab at have til 
sin rådighed.

Da Adam Lehman 
skulle deltage i IASK-
konferencen i København
 i år, blev det igen muligt 
at komme på kursus hos 
ham, og jeg var ikke sen 
til at melde mig. 
Denne gang hed kurset 
Holographic Touch for 
Health, og jeg var spændt 
på at se, hvad han kunne 
byde på denne gang. 
Kurset var netop blevet godkendt af IKC, og på sigt 
er der mulighed for at blive instruktør i dette kursus, 
hvilket også tiltrak mig.

Det var igen spændende stof, vi blev præsenteret 
for på det to-dages kursus, som lige har været 
holdt. Touch for Health er jo kendt af alle, men at 
teste og afbalancere ud fra en holografisk ind-
gangsvinkel inden for Touch for Health er nyt, og 
det er bare så spændende.

Det bringer nye aspekter ind i afbalanceringen og 
giver stof til eftertanke hos både klient og tester.

Teknikkerne er enkle og kendte: NL-punkter, NV-
punkter, Akupressur og 8-taller, men de bruges på 
en anden måde, end vi er vant til i Touch for 
Health. For eksempel arbejder klienten selv med i 
de to første teknikker.

                                    Adam Lehman er en 
                                    blændende god underviser, 
                                    og han har en kæmpe viden,
                                    som han gerne deler 
                                    med kursisterne. 
                                   Jeg ser derfor frem til, 
                                   at han igen gæster Danmark.

                                   Muligheden er der, for han 
                                   er meget interesseret i at 
                                   komme igen og undervise 
                                  både i Holographic 
                                  Touch for Health 
                                  og Applied Physiology. 

Jeg håber derfor, at jeg med dette 
lille skriv har vakt din interesse, 
og at du har lyst til at være med, 
hvis Adam Lehman kommer til 
Danmark i �015. 

Birgit Nielsen

FRA KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
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NYT fra IASK (International Association of Specialized Kinesiologists)

I denne omgang kommer beretningerne fra Inge 
Harris m. fl. Så på dette sted vil jeg bare sige dig, 
Inge, en stor tak for, at du optrådte som en meget 
værdig repræsentant for Danske Kinesiologer på 
det Internationale Møde, som vi i IASKs bestyrelse 
havde indkaldt til i forbindelse med konferencen på 
Schæffergården den 1. – 4. maj i år.

Og mere endnu: også en meget stor tak for at du 
opstillede til IASKs bestyrelse. Du blev valgt og er 
nu medlem af bestyrelsen. Jeg ønsker dig held og 
lykke.

Jeg har efter �0 i bestyrelsen ikke ønsket at 
genopstille, og er derfor gået tilbage til en tidligere 
post i IASKs ”Board of Advisors”, hvor jeg forestår 
forskningsarbejdet. I første omgang med det 
tidligere omtalte ”Knæprojekt”. I vil blive holdt 
løbende orienteret om dette.

Kærlig hilsen

Annemarie Goldschmidt

Dette var det første international møde med de 
forskellige foreninger fra diverse lande. Fra IASK 
(International Association of Specialised Kinesiolo-
gists) bestyrelsen deltog Annemarie fra DK, Sylvie 
fra Frankrig, Sabine fra Sverige, sekretær, Greta 
fra Ungarn, som styrer Websiden og facebook og 
Veronica fra Brasilien, som var forhindret.

Formålet med IASK er at have et internationalt 
forum, hvor man som kinesiolog kan udveksle 
erfaringer og viden. 

Der blev indledt med en kort præsentation af alle 
deltagerne fra de forskellige lande:
•  Alexis fra Canada, hvor der bliver afholdt 
   konference til næste år. Alle er velkomne.
•  Mary Lou fra USA og Canada, har undervist i
   Vibrational Kinesiology og Dawson, bl.a. hos 
   Bettina i DK 
•  Lydia fra Tyskland, hvor de har 800 kinesiologer
•  Joe fra Irland, hvor forikringsselskaber godt vil
   støtte kinesiologiske behandlinger

Møde med IASK til IASK Conference på Schæffergården 30. April – 1. maj 2014

•  Jose og Marco fra Italien, hvor de har arbejdet �0 
   år for legalisering af kinesiologi, der nu begynder
   at betale sig. Marco præsenterede også Spanien, 
   hvor deres kinesiologiforening er anerkendt som 
   en professionel forening.
•  Hanna og Lillian fra Holland, hvor de også bliver
   tilgodeset af forsikringsselskaber, hvis man 
   opfylder visse krav. Godt samarbejde mellem
   skoler og sundhedsforsikring.
•  Julia fra Rusland, der ønsker at udveksle med 
   andre foreninger. Julia er præsident for den
   russiske forening.
•  Sabine fra Sverige, hvor de har en stærk organi
   sation. 5-6 arbejder der og får løn for det. 
   Omfatter også andre sundhedsansatte. Chefen 
   er en velanset politiker. De studerende skal 
   efterhånden have udvidet medicinsk grundviden.
•  Kate fra Sydafrika fortalte om hvordan der er 
   streng kontrol med behandlere. Derfor har 
   kinesiologerne valgt at være sig selv. Folk betaler 
   selv for medicinsk behandling, så kan de også 
   selv betale for at gå til kinesiolog.
•  Rachel fra Storbritanien, hvor de har ca. 300 
   medlemmer. Deres forening har 1 betalt medlem, 
   resten er frivillig. Deres forening arbejder på at 
   kunne gå ind under offentlig sygesikring og blive 
   anerkendte.
•  Inge fra Danmark, som nu er i det Etiske Råd.
   Danmark og de ca. �40 medlemmer ønsker også
   at udbrede kinesiologi nationalt og internationalt 
   og sætter pris på at udveksle erfaringer med 
   andre lande.
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•  Australien sendte hilsner (Silvia Marina fra N.Z
   og Australien underviste på konferencen) og 
   Frankrig havde travlt med nationale sager.

Formanden fra IASK Nicolette Peyre (bestyrelses-
medlem siden �000) fortalte at formålet med IASK 
er at bringe kinesiologer fra alle grene af kinesiolo-
gien sammen i et internationalt samarbejde uden 
interessekampe. Det er en non-profit organisation. 
Der er møder via Skype en gang om måneden og 
fysiske møder en gang om året, ofte i forbindelse 
med en konference, ikke nødvendigvis afholdt af 
IASK.  IASK har afholdt konference ca. hver 4-5 år 
– � gange tidligere på Schæffergården.

Pris for medlemskab i IASK for en forening er 100 
Euros og hvis foreningen er medlem så får med-
lemmerne i det pågældende land 50% rabat dvs. 
�0 Euros, i stedet for 40 Euros som er almindelig 
takst for private medlemmer. P.t. er 6 landes 
foreninger medlemmer heriblandt Danmark. 
Medlemskab betyder at man får rabat til konferencer 
og workshops.

Der var enighed om at internationalt samarbejde 
kan styrke de enkelte lande i deres arbejde hen 
imod anerkendelse.

Der blev nedsat arbejdsgrupper indenfor lovmæs-
sigt netværk, kriterier for profesionelle udøvere, 
statistik i forhold til timeantal og kinesiologiuddann-
nelse, etik, forskning, kommunikation.

De enkelte lande blev opfordret til at sende infor-
mation fra deres eget land til Greta, der lægger 
det på IASK’s hjemmeside sammen med et link så 
man kan gå ind på de enkelte landes hjemmesider, 
se nærmere vedr. uddannelse, kurser, forskning, 
samt finde kinesiologer (reklame!) etc. Der arbejdes 
på at finde en god kommunikationsvej kinesiologer 
imellem via hjemmesiden.

Efter valg til bestyrelsen er medlemmerne som 
følger: 
Alexis fra Canada, 
Marco fra Italien
Greta fra Ungarn, 
Nicolette fra Belgien, 
Inge fra Danmark, 
Joe fra Irland, 
Sabine fra Sverige, 
Sylive fra Frankrig,
Veronica fra Brasilien

Annemarie træder ud efter �0 år, stort tak til hende, 
heldigvis vil hun fortsætte på The Advisory Board

Alle var enige om at det havde været et dejligt møde 
med god energy og “spririt of good kinesiology in 
the heart” som en udtrykte det. Ikke mindst p.g.a. 
mødeformen som omfattede ”forum”, hvor ”the 
talking stick” gik fra den ene til den næste i rund-
kreds.  Opgaven til hjemmearbejde til at sende 
retur til IASK var:

Where are we right now
Where do we want to go
How are we getting there
Who is going to do what?

Og Annemarie bad os tænke med taknemmelighed 
på George Goodheart, uden ham havde vi slet ikke 
været her.

Og uden Annemarie ville der nok heller ikke have 
været et IASK. Stort tak til hende. 
Jeg er stolt over at bidrage, så vi stadig kan holde 
Danmark “på landkortet”. Jeg håber også at der er 
nogen der vil overveje at lægge lidt ferietur til 
Canada, Alberta fra �3-�6. september �015 til 
spændende konference og IASK møde.

Inge Harris, maj �014

Deltagere ved det internationale møde.
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Her bringes udtalelser fra nogle af deltagerne i IASK-Konferencen

IASK konferencen varede i fire dage. 

Der var en god blanding af foredrag, praktik 
og socialt samvær. 

Det var en fantastisk atmosfære, at møde og 

snakke med så mange dejlige mennesker fra 

så mange forskellige lande. 

Jeg føler mig både opstemt og beriget af 

interessant viden og god energi.
Vibeke A. Alstrup

Tak for en dejlig og veltilrettelagt konference. Det har 
været en stor oplevelse at møde så mange fantastiske, 
varme, omsorgsfulde og energiske mennesker. Det har 
været helt særligt for mig at opleve fællesskabet 
omkring kinesiologien. Uanset nationalitet, alder, køn, 
erfaring mv. så brænder vi alle for at gøre en forskel 
ved hjælp af kinesiologiens nænsomme værktøjer. Jeg 
er skolelærer, og vi arbejder selv meget med kinesiologi 
på vores skole. Derfor gjorde det også et stort indtryk 
at høre borgmesteren indlede konferencen med at rose 
Annemarie for hendes kinesiologiarbejde med skole-
børnene i Gentofte kommune, og at han inviterede til, 
at dette arbejde skal fortsætte. Tusind tak for denne 
gang.
Pernille Bank

Denne min tredje 
konference i IASK-regi 

var fuldstændig lige så 
inspirerende, som de tidligere. 
At få alle nyhederne fra hele 
verden og møde kolleger fra 
ind- og udland er fantastisk 

spændende og givende.
Marianne Murholt

En god konference med flere spændende indlæg 
af kendte personer. Vores egen Grethe Fremming 
var overbevisende og suveræn god med sit 
indlæg om Indre Lederskab fredag.

Adam Lehmanns indlæg torsdag eftermiddag og 
workshop torsdag aften om henholdsvis smerte-
behandling og Balancing the Living Matrix var 
meget spændende.  Charles Krebs fortælling 
om sin forskning og sine egne udfordringer og 
oplevelser i arbejdet på at bevæge sig fra at 
være lam og til at kunne gå, var stærk og 
spændende. Ingen tvivl om, at han er dygtig, 
og at have prøvet mange ting på egen krop, 
giver det et ekstra krydderi. Sylvia Marina er en 
personlighed, som jeg vil huske, og hun kunne 
godt have brugt mere tid.   

Nogle af indslagene var ikke ny viden, mens 
andre var spændende og gav gode ideer og 
input til at bruge efterfølgende. Samlet set, var 
det en god oplevelse at deltage og at kunne tale 
med repræsentanter fra de forskellige lande. 

De var rigtig hyggelige og dygtige, blot ærgerligt 
at der ikke var mange flere deltagere – både fra 
udlandet, men bestemt også fra Danmark. 
Og Danmark viste de fleste dage sig fra sin flotte 
side, så de skønne omgivelser på Schæffergården 
kom rigtig til sin ret. 

Karin Jensen
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Fremragende!     Hyggeligt!    Lærerigt ! 

Værd at brug tid på, med megen inspiration 
og de sidste tendenser i kinesiologi og det 
vidunderlige internationale netværk.
Bente N.

 Det har været en stor oplevelse at være  
 med på IASK konferencen �014. 

 At møde nogle af pionererne indenfor 
 kinesiologien og en masse dejlige 

 mennesker fra hele verden. 
 At opleve kinesiologien fra et 

 verdensperspektiv – så spændende. 
 Jeg er bare så glad for at have deltaget  

 på denne konference.
 

 Petra Olsen

IASK-konferencen var 
interessant og inspirerende med 

herlige og hjertevarme kinesiologer 
fra hele verdenen. 

En fantastisk oplevelse, 
som jeg ikke vil være 

foruden.
Heike Jepsen

Det bedste jeg længe har gjort for mig selv. 
At være i selskab med så mange fantastiske 
vidende mennesker med så høj og positiv energi, 
det kan ikke beskrives – det skal opleves. 
Jeg havde samme følelse ved sidste IASK 
konference i �005 og er bestemt blevet bekræftet 
– kan anbefales til næste gang. 
Så megen viden på så dybt et plan og på så kort 
tid.
Hertha Borup

Tak for et flot arrangement med 

mange dybe og stærke indlæg, især 

Sylvia Marina og Grethe Fremming. 

De rørte mig dybt.

Tak fra Ulla Claudia
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At deltage i den internationale kinesiolo-
gikonference har været meget givende. 

Det var en enestående chance for at 
lære nogle af de nyeste teorier og 
teknikker - tilmed af flere af de store 
”kanoner” i den kinesiologiske verden. 

At være i et internationalt fællesskab 
med så mange mennesker, der er tændt 
af den kinesiologiske ild, er endnu et 
stort plus.

Jeg kan klart anbefale deltagelse i 
IASK’s internationale kinesiologi-
konference. Næste gang er rejsen 
lidt længere end til Gentofte. :-)

Hanne Freil

Det var utrolig 
spændende og inspirerende 

at møde så mange enestående 
kinesiologer. Mødet med Adam 

Lehman, Charles Krebs og Grethe 
Fremming gjorde meget stort indtryk på 
mig. Men hvis jeg kun må fremhæve én 

taler, så er det Sylvia Marina fra Australien. 
Fra hun begyndte at tale favnede hun 
fuldstændig rummet. Hun talte meget blidt, 
jeg oplevede total stilhed og hun favnede 

os alle. Sylvia talte fra hjertet og til 
hjertet. Det var en ubeskrivelig 
oplevelse som kun kan opleves. 

Det var et “golden moment”. 

Susan Lunddahl

Et overflødighedshorn af kapaciteter 
bidrog til udvidelse af min viden om energi, 
tensegrity, alle vores 3 hjerner, Sankyoko en 
kampsportsgren med inddragelse af hjerne-
integration, lyd, farver, rytme, transformation 
af DNA, heartmath og oxytocin, tempera-
menter, Grethe Fremming, hvad er følelser, 
energiøvelser m.m.

Samtidig var det en personlig rejse med 
indsigter fra mange nye vinkler, som kan 
inddrages i mit eget klinikarbejde.  

Fik også en god bøn med på vejen i forhold til 
at komme med til en konference i Canada, 
hvor næste IASK møde afholdes i september 
2015: 
Jeg er den jeg er – Jeg har../takker 
for..(sundhed, penge til rejsen etc)..Tak. 
Således er det!  

Fantastisk at møde så mange nye mennesker, 
som man barer helt på bølgelængde med! 

Stort tak til arrangørerne!       
                  
Inge Harris

Konferencemanual

Der blev lavet og trykt en meget fin manual til 
IASK �014 konferencen. IASK har fire 
eksemplarer til overs, og hvis du er interesseret 
i at eje en sådan, så er du velkommen til at 
henvende dig til Annemarie Goldschmidt 
(dkpaed@yahoo.dk).

Prisen er 1�5 kr. plus forsendelse, hvis du ikke 
selv kan afhente den. 

Manualen indeholder samtlige foredrag +++  

Alt er stillet til rådighed af vores foredragsholdere, 
og det er faktisk en lille guldgrube af viden.

Vi har kun de fire eksemplarer, så det gælder om 
at være hurtig.
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NYT fra SundhedsRådet

På Landsgeneralforsamlingen i Danske Kinesiologer 
den �3. marts i år stemte et flertal af de fremmødte 
kinesiologer heldigvis for, at foreningen skulle søge 
om genindmeldelse i SundhedsRådet (SR). Tak til 
alle jer, som støttede forslaget ved at give det jeres 
JA -stemme. 

Og stor tak til Solveig Rasmussen, Inge Harris og 
Sonja Thrane for at I så beredvilligt stillede op som 
repræsentanter for DK i SundhedsRådet, og til FU 
fordi I så hurtigt fik indsendt ansøgningen. Den blev 
straks behandlet i SRs bestyrelse, som alle stemte 
for genoptagelse.

Når dette læses, så er vi kommet over på den 
anden side af SundhedsRådets repræsentant-
skabsmøde, hvor repræsentanterne med stor 
sikkerhed følger bestyrelsens beslutning, hvilket 
vil betyde, at DK har TRE stemmer i SR. Flot. 
Nu gælder det så blot om at lade dem høre.

En af de meget positive følger af, at DK nu igen 
er medlem af SR er, at alle RAB-registrerede 
medlemmer igen vil komme til at stå på SRs 
hjemmeside. God reklame for jeres virksomheder.

Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ 
Behandling (SRAB).

SRAB har udsendt de seneste retningslinjer vedr. 
E-learning til alle de foreninger og organisationer, 
som er registreringsberettigede. De er derfor også 
tilsendt Danske Kinesiologer. Skulle der være 
spørgsmål hertil, så vil SRs formand, Charlotte 
Yde, meget gerne modtage dem. Vi står stærkere, 
når vi henvender os via det fællesskab, vi er 
medlem af. Det kommende møde i SRAB vil finde 
sted i september i år, og SundhedsRådet vil - som 
før -  inden mødet holde et møde med Landsfor-
eningen Natursundhedsrådet og RAB Forum for at 
formulere fælles punkter til dagsordenen.

Godt at vide, at denne Brobygningsgruppe fungerer 
fint.

Afrunding og videreførelse.

Denne korte beretning vil blive den sidste fra min 
hånd. NYT fra SundhedsRådet vil fremover blive 
skrevet af DKs repræsentanter i SR. Jeg ønsker jer 
alt mulig held og lykke med arbejdet.

Kærlige hilsener og tak
Annemarie Goldschmidt

Til lykke til Lone Halsted Hansen og Mette Faurby 
Thullesen, som har bestået grunduddannelsen i 
kinesiologi.

Til lykke til Mette Jørgensen, som har bestået 
grunduddannelsen i kinesiologi.

Nyuddannede kinesiologer  fra Kinesiologi-Akademiet
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                                      NYT fra Kinesiologi - Akademiet

MERIDIANKURSUS

Et af kursustilbuddene hos Kinesiologi-Akademiet 
er Meridiankurset, som så dagens lys for knap to 
år siden, fordi talrige kursister havde efterspurgt et 
kursus, som handlede om meridianer.

Det fik os til at gå i tænkeboks, for vi ville jo gerne 
efterkomme kursisternes ønske. Manualen blev 
skrevet og godkendt i Meritudvalget, og i december 
�01� blev kurset prøvekørt i Ringe.  Efter nogle 
tilretninger fandt kurset sin endelige form, og det 
har nu været afholdt både på Sjælland i efteråret 
�013 og på Fyn i foråret �014, og i alt 18 kursister 
har nu taget kurset, og fra alle sider har der lydt 
stor tilfredshed. Flere af deltagerne har en aku-
punktør-uddannelse bag sig, og de har også givet 
udtryk for, at de har fået en masse med sig hjem.

Kurset er lavet ud fra en intention om, at det skal 
være let og enkelt at tage frem igen, når man 
kommer hjem i klinikken og skal bruge det. Derfor 
er der to gennemgående afbalancerings-teknikker: 
lyd og polaritet, som kan kombineres med lys, 
farver, dufte, essenser, magneter, cellesalte etc. 

Lyd er en yderst effektiv afbalanceringsteknik, 
hvad enten den kommer fra vores egen stemme, 
fra stemmegafler eller fra syngeskåle, og der er 
mulighed for at bruge det hele på kurset. 

Polaritet er også velkendt inden for kinesiologien, 
og der er mange muligheder med denne teknik. 
Hertil kommer alle mulighederne for at kombinere 
med andre ting, så alt i alt er der uanede mulighe-
der for at afbalancere. Som en af weekendens 
kursusdeltagere sagde: det er ligesom at komme 
ind i en slikbutik med frit valg på alle hylder.

De to afholdte kurser har vist, at teknikkerne er 
yderst effektive, og de efterfølgende erfaringer som 
kursisterne har fået ved at arbejde med metoderne 
sammen med klienter, har vist at afbalanceringerne 
virkelig rykker, både fysisk, mentalt, emotionelt, 
energimæssigt og spirituelt. 

Der tages udgangspunkt i fem-element-teorien fra 
kinesisk akupunktur, og derfor afbalanceres  der 
udelukkende punkter på underarme og underben 
på meridianerne. Der arbejdes med 11 forskellige 
punkttyper på hver meridian, dog ikke på central- 
og guvernørmeridianen.

Kurset giver også mulighed for at repetere samtlige 
4� muskler fra Kropsafbalancering, idet enhver 
meridian-ubalance også viser sig på de tilhørende 
muskler og kan verificeres via muskeltestning, hvis 
man vil det.

Alle har mulighed for at deltage på kurset, blot man 
har været på Kropsafbalancering 1-4 og har lært 
grundlæggende muskeltestning. Indtil nu har der 
på de afholdte kurser været kursister med vidt 
forskellig baggrund, og alle har kunnet deltage fra 
første færd med den viden og kunnen, de har med 
sig. 

Hver kursusdag indledes med meditation, og kurset 
indeholder også fysiske øvelser, som styrker vores 
meridianer.

Kurset afholdes både på Sjælland, Fyn og i Jylland, 
og hvis du er interesseret, kan du henvende dig i 
en af de tre afdelinger af Kinesiologi-Akademiet og 
blive skrevet op til næste kursus. 
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                                      NYT fra Kinesiologiskolen i Vejle

Philip 
Rafferty

Omtale af Philip Raffertys kurser i Danmark i juli
Ved Edel Hovgaard, Kinesiologiskolen i Vejle

Nu får vi for første gang mulighed for at få 
uddannelsen i Kinergetics med Philip Rafferty 
her i Danmark, hvilket vil ske på Kinesiologi-
skolen i Vejle fra 3.-8. juli.

Succesen med BNT fra oktober 2013 i Vejle 
vil blive gentaget i København d. 9. juli i 
samarbejde med Birgit Nielsen fra 
Kinesiologiakademiet. 
Læs nærmere i de følgende invitationer 

Invitation til Philip Raffertys kursus i 
Kinergetics, juli 2014

Den helt store begivenhed i �013 var Philip Raffer-
tys kursus i BNT (Balancing Nutrition & Toxicity, 
som vi fik i Vejle d. 4. oktober). Det var en kæmpe 
succes, som alle medlemmer af Danske Kinesiologer 
efterfølgende har kunnet læse om i Muskeltrykket.
Fordi det var så fantastisk godt, har jeg lavet aftale 
med Philip om at undervise i det største system, 
han har udviklet: Kinergetics. 
Det vil ske fra d. 3.-8. juli i år. 

Philip Rafferty har udviklet 3 meget imponerende 
kursusforløb, som er vidt forskellige: Reset, BNT og 
Kinergetics.

Wayne Topping og Dagmar Steffan har begge 
undervist i Reset i Vejle. Da disse aftaler blev 
indgået, havde jeg ikke fantasi til at forestille mig, at 
det ville være muligt af få Philip selv til landet!

Reset kan udføres som et helt selvhjælpsprogram, 
og teknikkerne fra det indgår i både BNT og 
Kinergetics. Vi kunne se under Philips besøg, 
hvilke kæmpe resultater han fik ved at afbalancere 
kursusdeltagerne med en kombination af de 3 
systemer. Det var netop det, jeg oplevede, da jeg 
så ham arbejde på THF konferencen i Malibu i 
sommerferien sidste år. Derfor måtte jeg have ham 
til Danmark, så vi alle kunne få mulighed for at lære 
at bruge de systemer, han har udviklet.

Beskrivelsen af kurset i oktober kan I læse om i 
Muskeltrykket. 

Philip har lovet at komme tilbage i juli for at under-
vise i Kinergetics, som mange af jer, der deltog i 
BNT i oktober, bad mig om at arrangere. 

Det er første gang, at vi får denne chance i Dan-
mark, og kurset er lige relevant for både dem, der 
er i starten af deres forløb, så længe man har KA 
1-4, og for de meget erfarne kinesiologer, fordi vi 
med Philips tilgang får nogle geniale genveje til at 
anvende teknikkerne samtidig med, at hans 
metoder giver meget store resultater.

Jeg har booket ham i 6 dage fra torsdag d. 3. juli til 
og med tirsdag d. 8. juli. Philip har netop lagt sidste 
hånd på en opdatering af sit materiale, som jeg har 
fået tilsendt, så I kan bare glæde jer til en stor 
kursusoplevelse til sommer.
 
Jeg har aftalt med Philip, at vi tager 3 moduler her 
i juli, for ellers bliver det vanskeligt at få hele hans 
program. Kurserne vil blive afholdt i Vejle. 
Jeg satser på, at vi kan få resten af uddannelsen 
næste år.

Modulerne er på � dage for hver af de 3 første 
kurser, og det 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 manualen. 
Desuden har jeg aftalt med Philip, at han vil 
afholde et kursus i BNT d. 9. juli i København.

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 trossystemer, 
coccyx, hypertone muskler, spenoid knoglen og 
undertrykte ubalancer i TMJ og synet. Formatering 
af læring (learn formatting) som vil give energi-
mæssig adgang til kroppens fysiologi med henblik 
på emotionelle, metafysiske eller strukturelle 
korrektioner
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Kinergetics, modul III, 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 gerne snarest til mig på min 
hjemmeside: www.kinesiologiskole-vejle.dk  eller 
på mail til kinesiologiskolen@vindinggaard.dk

I løbet af meget kort tid kan jeg give jer mere info 
om kurserne med Philip på min hjemmeside.
Tilmelding til Edel Hovgaard på:
kinesiologiskolen@vindinggaard.dk eller på 
www.kinesiologiskole-vejle.dk

Invitation til Kursus med Philip Rafferty 
onsdag d. 9. juli i BNT i København

Arrangeret af Edel Hovgaard Kinesiologiskolen 
i Vejle og Birgit Nielsen, Kinesiologi-Akademiet 

På TFH  konferencen i USA i august sidste år blev 
vi præsenteret for noget meget epokegørende 
materiale ved Philip Rafferty fra Tasmanien. Han 
var den, der tiltrak sig mest opmærksomhed på 
konferencen og på det efterfølgende kursus i BNT.

Han har udviklet Kinergetics i starten af 90erne, og 
det system har han formidlet til mere end �0.000 
mennesker i �0 lande, og materialet er allerede 
blevet oversat til 5 sprog. Senere udviklede han 
RESET kurserne, som vi har fået præsenteret i 
Vejle i foråret �013 dels af Wayne Topping og 
Dagmar Steffan fra München.

Nu har I chancen for at møde Philip Rafferty på et 
uhyre spændende kursus i København onsdag d. 
9. juli fra 10-18. Kurset kaldes BNT: Balancing 
Nutrition & Toxicity.

Det er et kursus, som kan tages af alle, der har 
TFH/Kropsafbalancering, og det omhandler blandt 
andet dehydrering på et dybere plan, kviksølv- og 
fluor belastninger, ubalance i kobber og zink og 
underskud på magnesium, og man lærer på kurset, 
hvor dybt, det kan påvirke os, og hvor mange 
smerter, man kan blive fri for ved at arbejde med 
en BNT afbalancering.

Philip har udviklet nogle fantastiske testmetoder og 
afbalanceringer inden for de omtalte områder, og 
på kurset i Vejle sidste år, hvor vi var 40 menne-
sker, var der ikke en eneste, der ikke fik givet slip 
på en masse smerter og ubehag, efter vi havde 
kørt BNT processen igennem.

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

BNT kurset er specielt designet til at hjælpe 
mennesker, der lider af kronisk træthed, fibromyalgi 
og arthritis. Prisen for kurset vil være 1.500 kr., og 
det inkluderer test sæt og kursusmateriale oversat 
til dansk. Jeg oversætter løbende på kurset, så alle 
kan få det hele med.

Dette kursus bliver arrangeret i samarbejde med 
Birgit Nielsen, Kinesiologi – Akademiet, og det 
afholdes på Roskildevej 46, �000 Frederiksberg. 
Der er mulighed for at tage tog eller bus og gå det 
sidste stykke (10 minutter ca.), og der er gratis 
parkering ved kursusstedet, hvis man kører selv. 
Det er nødvendigt med en hurtig tilmelding for at 
Birgit og jeg kan nå at få det hele arrangeret, 
specielt i forhold til bestilling af test sæt til kurset. 
Vi har aftalt, at jeg modtager tilmeldingerne, og 
hvis der er spørgsmål til kurset, er du velkommen til 
at kontakte mig. Håber du har lyst til at være med.

Tilmelding på:
kinesiologiskolen@vindinggaard.dk eller på 
www.kinesiologiskole-vejle.dk

Mange hilsener 

Birgit Nielsen       og           Edel Hovgaard
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       NYT fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®                                                                      

Skolen er fortsat medlem af SundhedsRådet (SR) 
og af IASK (Association of Specialized Kinesiolo-
gists). Rapporter om dette arbejde finder I andet-
steds i bladet.

Velkommen til Hanne Freil.
Den 7. april var Hanne til sin afsluttende eksamen, 
som hun bestod med glans. Hanne har – som alle 
andre studerende – lagt et stort arbejde i sit 
speciale, som blandt andet rummede et fuldt 
gennemført arbejde med en dreng med store læse- 
og andre indlæringsvanskeligheder. Dette arbejde 
var baseret på Kathie Guhls kursus om ”Dysleksi”, 
hvor alle tests og afbalanceringer tager udgangs-
punkt i den standardiserede WISC test. Med et for 
drengen yderst positivt resultat til følge. 

Stort til lykke til Hanne.

På baggrund af mange fine resultater med arbejdet 
med alle kurserne fra ”Hjernen, vor største res-
source”, inklusive ”Seeing Things Differently” og 
”Neurotransmittere”, fortsætter vi med at udbyde 
hele forløbet som en samlet pakke. Se på skolens 
hjemmeside www.kinesiologiuddannelse.dk og 
tilmeld dig, hvis du gerne vil have ny inspiration og 
nye arbejdsredskaber til dit klientarbejde.

Helt nyt kursus.

ADAM LEHMAN, USA, var i Danmark i forbindelse 
med konferencen, så vi greb muligheden for at han 
kunne præsentere sit helt nye – og IKC godkendte 
– kursus ”Holografic Touch for Health” på Dansk 
Pædagogisk Kinesiologiskole.

Trods kort varsel var vi 9 deltagere på kurset, som 
var utroligt givende, idet det gav et nyt perspektiv 
på Touch for Healths muligheder i en tredimensionel 
verden. Vi er meget glade for at kunne meddele, at 
Adam vil komme hertil igen i løbet af det næste års 
tid med kurset ”Holografic Touch for Health”, og 
han i den forbindelse også vil undervise i ”Applied 
Physiology”. Igen. Adam er en fascinerende 
underviser, og vi kan kun opfordre mange til at 
deltage. På konferencen fik vi også en aftale i 
stand med SYLVIA MARINA fra Australien. 

Også Sylvia kommer og holder kurser inden for det 
næste års tid. Glæd jer til begge dele.

Netværk for Integreret Behandling.

NFIB er et pilotprojekt til kvalitetssikring for brugere 
af alternativ behandling i Storkøbenhavn, startet i 
forsommeren �013.
Arbejdet i netværket fortsætter – og fungerer. 
En Brochure er udarbejdet, og vi har nu ansat en 
læge som visitator på projektet. Et stort plus. 
Vi har p.t. 8 fælles-journaler i funktion. 
Et eksempel på et sådant samarbejde mellem 
forskellige behandlere er ”klassisk homøopat + 
kinesiolog + ernæringsterapeut”. De fælles 
journaler er selvfølgelig anonymiseret og ligger 
på NFIBs egen server, oprettet til formålet. 
Meget spændende projekt at være med i. Læs 
mere på www.nfib.dk og på Sundhedsstyrelsens 
hjemmeside under ”Sundhedsstyrelsens Råd 
vedr. alternativ behandling”.

Forskning

Samarbejdet om projektet ”Knæsmerter og nedsat 
funktion” er godt i gang. Vi er 1� personer i ”knæ-
gruppen”, som nu kører med et meget velgennem-
arbejdet test- og evalueringsskema som 
basismateriale. Tak til Susan Lunddahl for den fine 
opstilling og oversættelse af den engelske tekst. 
Der var stor interesse på IASK konferencen for 
projektet. Flere landes repræsentanter ønskede at 
deltage så hurtigt som muligt. Fint.

Dette lille indlæg skal afrundes med en stor tak til 
Hanne Freil og Pernille Bank for deres ”Quiz – quiz 
– trade” på IASK konferencen. Flot gået. Samtlige 
konferencedeltagere var i sving med de mange 
øvelser fra ”Fri for Stress og Fuld af Energi” under 
Hanne og Pernilles vejledning. 

I må alle have en dejlig forsommer og sommer.

Kærlig hilsen

Annemarie Goldschmidt 
og medarbejdere



Muskeltrykket nr. 134�4

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KINESIOLOGI-SHOPPEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovenstående kan bestilles hos sekretariatet – mail: sekretariat@kinesiologi.dk 
eller  telefon 2928 9723. 
 
Til ovenstående priser skal lægges forsendelsesomkostninger i form af brev- eller pakkeporto. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

KINESIOLOGI – Livgivende samtaler gennem kroppen. 
 
Pris: kr. 25,- pr. stk. – for ikke medlemmer 
For medlemmer er prisen kr. 5,- pr. stk. 
Ved køb af en kasse med 120 stk. er prisen kr. 530,- 

Den blå folder om kinesiologi: 
 
Pris: kr. 2,50  pr. stk. 
ved køb af 100 stk. er prisen kr. 2- pr. stk. 

PINS 
 
Pins med vort logo kan købes for kr. 50,- pr. stk. 

Hjernegymnastik 1 & 2 

Pris: kr. 30,- pr. hæfte eller plakat                      

1 sæt bøger eller plakater kr. 50,- 

Pris for ikke medlemmer: kr. 50,- pr. bog eller plakat. 

Forsendelse betales efter vægt/volumen samt 
ekspeditionsgebyr kr. 25,- pr. bestilling. 

Hæfter/plakater bestilles hos Birgit Nielsen -        telefon 
62 62 30 62  -  e-mail: birgit@kinese.dk 

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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Lidt information om medlemstallet i 
Danske Kinesiologer:

Fordelt efter medlemsgrupper ser tallene således ud:

Gruppe 1         �� medlemmer
Gruppe �         89 medlemmer
Gruppe 3         31 medlemmer
Gruppe 4         63 medlemmer
Gruppe 5         �7 medlemmer

Fordelt geografisk er medlemstallet fordelt således:

Sjælland                     9� medlemmer
Fyn                             34 medlemmer
Nordjylland                 �� medlemmer
Midt- og Sydjylland     81 medlemmer
Udland                          3 medlemmer

RAB-registrerede       79 medlemmer
Genvej til sundhed      36 medlemmer

Velkommen til: 

Navn       
                   
Torben Kjær Andersen
Lisbeth Helboe
Anne-Dorthe O. Helth

                                        

By

Bramming
Brovst
Varde

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 en svin-
gende udvikling siden december måned �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 Ellen Serup

ChampagneSpa

Den 8. april havde Ulla Claudia inviteret til Cham-
pagneSpa med efterfølgende middag.
Vi var 1� fremmødte, og halvdelen af os nød 
champagnen i den varme spa i haven, mens resten 
nød den med udsigten over Øresund.
Ulla havde serverede lækker mad, og der blev 
udvekslet kinesiologierfaringer og vidensdelt under 
middagen.
Det var en rigtig dejlig aften.

Kommende arrangementer:

Onsdag den 18. juni afholdes den traditionelle 
pinsefrokost hos Inge Harris i Birkerød.

Afsæt allerede dagen nu - invitation med nærmere 
information følger.

Jan har givet tilsagn om, at han igen i år vil står for 
kajakturen på Christianshavn i august måned. 
Dagen er endnu ikke fastsat, men nærmere 
information følger også her.

Torsdag den 11. september holder vi et arrange-
ment vedr. pollenallergi (se vedhæftede invitation)

Med venlig hilsen

Mie

Kære alle

I Sjællandsafdelingen har vi fået lyst til at afholde 
et arrangement, hvor testkasserne bliver fyldt 
med diverse allergener. Vi opfordrer dig derfor til 
at indsamle allergener fra dyr og planter, du har i 
nærheden af dig. Senere vil vi så mødes og dele 
ud, så alle får lidt af det hele. Træerne er ikke det 
store problem – der er for det meste masser af 
pollen på et lille sted. Værre er det med græs! 
Dels er der ikke så meget pollen på hvert strå, 
dels er der forfærdelig mange græsarter. 

Derfor inviteres du til en ”kom-med-dine-allerge-
ner-aften” torsdag den 11. september kl. 18. 
Efter udveksling af allergener har vi også mulig-
hed for at udveksle erfaringer og arbejdsmetoder 
i forhold til test og afbalancering af allergi og 
intolerance. Alle kinesiologer er velkomne.

Vi mødes hos 
Rikke Bendixen, Flintevænget �5, Osted, 43�0 
Lejre, �� 39 08 68, kinesiolog-rikke@mail.dk, og 
starter med at spise sammen. 

Ellen Serup har allerede samlet rakler af hassel 
og el, som hun vil dele gavmildt ud af ”så længe 
lager haves”. 

Tilmelding til Susanne på mail@susannerud.dk

Vi glæder os til at se dig.

På Sjællandsafdelingens vegne Ellen, Mie og 
Susanne

På de følgende sider finder du forskellige 
oversigter vedrørende allergi, bl.a.� om 
krydsallergi.
Nederst er en pollenkalender.
 

Billede
på vej
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  Allergi-
intensitet 

El       
Birk  Birkefamilien       
Avnbøg        
Hassel        
Pil        
Elm        
Poppel        
Fyr       
Gran        
Platan       
Ask       
Kastanie        
Eg Bøgefamilien      
Bøg       
Bynke        
Bynkeambrosie       
Mælkebøtte       
Kamille  Kurvblomstrede       
Krysantemum        
Græs        

Krydsallergi 
 

Har du allergi overfor pollen fra planterne i 1. kolonne, så er der sandsynlighed for at udvikle allergi overfor 
dem i øverste række.  
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Platan                       
Poppel                        
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Har du allergi overfor disse pollen   , udvikler du let allergi overfor flg. fødevarer 
  
Græspollen Birkepollen Bynkepollen  
   Visse kornsorter 
   Citrusfrugter, kiwi 
   Melon  
   Banan  
   Bønne, kikært, ært, linse, soja 
   Jordnød, peanuts 
   Tomat  
   Æbler især grønne, pære, blomme, 

kirsebær, kiwi, fersken, nektarin   
   Gulerod 
   Kartoffel  
   Bambus  
   Hasselnød, mandel, valnød, 

cashewnød, kokosnød, paranød 
   Banan   
   Knoldselleri, blegselleri 
   Pastinak  
   grøn peber  
   Solsikkefrø  
   Persille , purløg, oregano, kamille 
   Selleri, dild, fennikel, estragon, 

løvstikke 
   Vermouth, visse kryddersnapse 
 
 

 

Har du allergi overfor disse pollen   , udvikler du let allergi overfor flg. fødevarer 
  
Græspollen Birkepollen Bynkepollen  
   Visse kornsorter 
   Citrusfrugter, kiwi 
   Melon  
   Banan  
   Bønne, kikært, ært, linse, soja 
   Jordnød, peanuts 
   Tomat  
   Æbler især grønne, pære, blomme, 

kirsebær, kiwi, fersken, nektarin   
   Gulerod 
   Kartoffel  
   Bambus  
   Hasselnød, mandel, valnød, 

cashewnød, kokosnød, paranød 
   Banan   
   Knoldselleri, blegselleri 
   Pastinak  
   grøn peber  
   Solsikkefrø  
   Persille , purløg, oregano, kamille 
   Selleri, dild, fennikel, estragon, 

løvstikke 
   Vermouth, visse kryddersnapse 
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 NYT FRA 
   Lokalafdeling Fyn

Formand Lene Jespersen

Kære fynske medlemmer og studerende.

Vi har i den nye bestyrelse været samlet nogle 
gange og udtænkt nogle arrangementer, som 
vi håber kan samle og sætte liv i de fynske 
kinesiologer.

Vi vil desuden være meget glade for gode ideer 
fra jer.

I september planlægger vi et 3 timers foredrag 
om Pekanas produkter.

Indbydelse
til en rejse rundt i Shamanhulen

10. Juni kl. 19-22.30

Vi i den nye bestyrelse for lokalafdeling FYN 
(Lene, Jette og Lone) er glade for at kunne indbyde 
dig ☺til dette første ud af flere spændende arran-
gementer i �014 ☺

Mødested: Shamanhulen, Nyrupvej 19, Ørsted
                   56�0 Glamsbjerg v/Takanaiya Schanne 

Indhold:     se indbydelse fra Takanaiya på næste
                   side

OBS:         Efter ovenstående serveres gratis 
                 kaffe/te og brød, som bestyrelsen 
                 medbringer, og vi slutter kl. ��.30.

Pris:         �00 kr. Pr. Person (Max 30 personer)

Betaling:  kontant 10.juni  til Jette

TILMELDING SENEST MANDAG 1�.MAJ �014

Til:  Lene Jespersen, mobil �8604447
       eller mail: energiarbejder@gmail.com

Kærlig hilsen

Lene, Jette og Lone

Revisor Hanne Jespersen er her ikke mere. 

Hanne Jespersen sov ind d. 1�.april �014 og er nu 
draget til et andet univers.       
                             
Påskelørdag d. 19.april blev hun bisat ved Diernæs 
Kirke, Faaborg.

Lokalforeningen Fyn har derved  mistet en frem-
ragende revisor. I forbindelse med revideringen af 
regnskabet for �01� blev Hanne  spurgt, om hun 
igen det kommende år ville være foreningens 
revisor. Hun svarede, at selvfølgelig ville hun det, 
hvis hun stadig var rask .  Desværre blev Hanne 
mere og mere syg i løbet af året og kom til sidst på 
Hospice Fyn Sanderum.

Hanne var en dejlig varm person med stor interesse 
for det spirituelle. Hun havde i forb. med sin egen 
ubalance – hun brugte aldrig ordet cancer – 
deltaget i adskillige kinesiologikurser og var i 
mange år støttemedlem i foreningen. 
Den viden og de redskaber hun herved erhver-
vede, brugte hun meget på sig selv.

Ære være hendes minde!

Sonja Thrane
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     Shamanhulen.dk  Nyrupvej 19, Ørsted 5620 Glamsbjerg. Tlf. 60 71 02 22 
 
 
 

Indbydelse til en rejse rundt i Shamanhulen 10. juni kl.19 – 21.30 
 

Program. 
 

1. Rundvisning ude i tipi. 
 

2. Den hellige hule – Den ny tids svedehytte, ind og mærke og lidt om historien her. 
 

     3.  Indenfor: Shamanhulens Hellige Rum - Max. 30 personer 
          her er mange historier, fugle, vifter, trommer og krystaller. 
 

3. Tromme Healings Rejse i en ny tid. 
Tema opløsning af det som ikke længere tjener dig, destruktiv stress eller                          
mønstre, dramaer. Du guides på en indre rejse, rensende og løftende til at modtage en ny 
lethed i det indre. 

     På rejsen bruges Trommer, Rasler, fløjter, regnbuestiks og en skøn havtromme. 
     Takanaiya sender beskeder og bønner før og igennem rejsen. 
     Du rejser på dit eget tema og sender det visuelt ind i cirklen. 
 
    5. Kaffe, te og medbragt kage 

 
Husk Tøj efter vejret vi er ude den første ½ time 
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 NYT FRA 
   Lokalafdeling Nordjylland     

Formand Helle Lyngholm

Lokalforeningen Nordjyllands DVD samling består 
af følgende film:

  1.  Verden på hovedet – What the Bleep do we 
       (K)now?
  �.  Nye veje til sundhed
  3.  The Indigo Evolution
  4.  The Secret
  5.  The White Hole, The global Brain, 
       From science to God
  6.  Evigt solskin
  7.  The Moses Code

Vi har i øjeblikket travlt med at arrangere efterårets 
aktiviteter og næste års generalforsamling, som vi 
skal stå for. 

Vi skal på en spændende tur sammen: 

Heldagstur lørdag den 30/8 2014 
til Mols Bjerges landskabstempel

Turguide er Søren Hauge (som I kender fra vores 
Årsmøde i år)

Søren tager os på en tur i de skønne Mols Bjerge, 
som han kender rigtig godt. Vi vil på en glædelig 
og fredfyldt vandring bevæge os igennem Mols 
Bjerges chakrasystem, gøre holdt i de forskellige 
chakraområder for undervisning og guidet 
meditation og på vores vej gennem den skønne 
natur mærke landskabsenglene og de helt 
specielle energier, der er på stedet. 

Turen vil være et fornøjeligt samvær, som fører os 
til slugter, højdepunkter, helligkilder og fantastiske 
landskaber. 

Læs det hele på side 11
*******************************************************

Afsæt allerede nu den �1. og ��. marts �015 til 
landsgeneralforsamlingsweekend, hvor det er 
Midt- og Sydjylland, der er arrangør.

Vi skulle gerne være rigtig mange deltagere fra 
vores område.

*******************************************************
Øvrige aktiviteter vil blive sendt ud og slået op, når 
vi har det på plads. 

På vegne af Lokalafdeling Midt- og Sydjylland

Karin Jensen

  8.  Den niende indsigt
  9.  One
10.  The Living Matrix

Filmene er enten hos et medlem eller 
hos undertegnede.

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

Vibeke Rønne Sørensen

 NYT FRA 
  Lokalafd. Midt- og Sydjylland

       formand Lene Pia Rehardt
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UDDANNELSE

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

Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte 

www.kinesiologiuddannelse.dk  E-mail info@kinesiologiuddannelse.dk

Det er altid en fordel at vide 

• at alle skolens kurser tæller til din RABopdatering

• at du kan få en hel uddannelse eller tage enkelte kurser

• at uddannelsen fortsat er delt op i tre moduler: til Kinesiolog RAB, til DK Kinesiolog samt 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, priser, 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  -  uanset hvor du bor i landet 

Noget helt nyt er, at du i løbet af det næste år får mulighed for at møde 

 ADAM LEHMAN med Holistisk Touch for Health og Applied Physiology 

 SYLVIA MARINA med “Transforming DNA memories” og meget andet 

- og for at få et nyt kursusforløb om PÆDAGOGISK KINESIOLOGI 

Selve uddannelsen / kursusrækkerne finder løbende sted i 2014 og 2015 med  

Kropsafbalancering 1: 12. – 13. juni og Kropsafbalancering 2: 15. – 16. juni 2014 NB!NB! 

Kropsafbalancering 3 og 4: 7. – 10. august 2014 
Disse fire kurser gentages 11. – 15. juni og 6. – 9. august 2015 

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 

                    Denne kursusrække gentages i efteråret 2015 

Hjernen, vor største ressource 1: 28. – 31. august 2014 

Hjernen, vor største ressource 2: 20. -23. november 2014 

Hjernen, vor største ressource 3 (med KATHIE GUHL): 16. – 19. april 2015 

Go with the Flow (med KATHIE GUHL): 20. – 21. april 2015 

Neurotransmitterkursus (m. KATHIE GUHL): 26. august 2015 

Dysleksi-kursus (med KATHIE GUHL): 27. – 30. august 2015 

Blueprint, vort genetiske ”blåtryk”- 1: 13. – 16. marts 2015 

Blueprint, vort genetiske ”blåtryk” – 2: 7. – 10. maj 2015 

AKUPRESSUR-kursus m. læge KIRSTINE MÜNSTER: 

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

NB. Nogle af de ovenstående datoer er blevet ændret i forhold til sidste annonce 

Du kan holde dig løbende orienteret og tilmelde dig på www.kinesiologiuddannelse.dk, og 
her kan du også tilmelde dig vort Nyhedsbrev.
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ALLE TIDERS UDDANNELSE 
KROP - SIND - SJÆL - ÅND 

Transformations-Kinesiologi (TK) 

samarbejde - glæde - frihed 

NY BEGYNDELSE 

 

Polaris Skolen inviterer til 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Den 23. - 25. maj byder vi velkommen til kurset  

  Transpersonlig Psykologi 1 (TP1) 

TP 1 er første halvdel af et psykologikursus, der er indeholdt i uddannelsen til Transformations-Kinesiolog, men 
som også kan være til stor fornøjelse og gavn for alle andre, der arbejder med mennesker.  
Kurset er også godkendt som psykologikursus i forbindelse med de øvrige uddannelser til DK-Kinesiolog og til 
RAB-godkendt kinesiolog. 

Et menneske indeholder egentlig selv svarene på egne problemer og dilemmaer, men har måske brug for at blive 
stillet relevante spørgsmål og få øje på perspektiver, der vækker deres egne indre iagttager og dermed deres eget 
højere Selv. 

Ud fra den fornødne viden og bevidsthed om de Kosmiske Love og menneskets energetiske matrix tilbyder 
Transpersonlig Psykologi 1 deltagerne værktøjer til og erfaring i  

• at lytte aktivt og virkelig høre, hvor i livet et menneske bliver udfordret  
• at kunne stille relevante spørgsmål, baseret på erfaring og viden  
• at kunne foreslå andre indfaldsvinkler og perspektiver 
• at være personen behjælpelig med at sammensætte et dagligt spirituelt program, der forhøjer 

livskvaliteten 

Undervisningen foregår som en praktisk og spændende gruppeproces.  
Se mere på www.tkpolaris.dk  
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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 kan også findes på www.tkpolaris.dk 

hos Polaris Centret på telefon 4640 6650 eller hos Helle Bøving på telefon 2194 7922 

 
 

I 2014 tilbyder Polaris Skolen i øvrigt følgende kurser: 

23. - 25. maj Transpersonlig Psykologi 1 (TP1)  
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 

13. - 14. september Touch For Health 1 (TFH1) Skårup Fyn www.kinesis.dk Instr. 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 

    4. - 8. oktober Transformations Kinesiologi 3 (TK3) - Forudsætning TK 1 og 2. 
Forskermodellen, Indre Lederskab, bevidsthedsdimensioner, liv og død osv. 
Instruktør: Grethe Fremming i samarbejde med Tove Nielsen og Helle Bøving 

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

 

Vi ses på Polaris Centret 
hvor der også foregår mange andre spændende ting 

- på gensyn -  

 

 

 
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 kan også findes på www.tkpolaris.dk 

hos Polaris Centret på telefon 4640 6650 eller hos Helle Bøving på telefon 2194 7922 

 
 

I 2014 tilbyder Polaris Skolen i øvrigt følgende kurser: 

23. - 25. maj Transpersonlig Psykologi 1 (TP1)  
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 

13. - 14. september Touch For Health 1 (TFH1) Skårup Fyn www.kinesis.dk Instr. 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 

    4. - 8. oktober Transformations Kinesiologi 3 (TK3) - Forudsætning TK 1 og 2. 
Forskermodellen, Indre Lederskab, bevidsthedsdimensioner, liv og død osv. 
Instruktør: Grethe Fremming i samarbejde med Tove Nielsen og Helle Bøving 

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

 

Vi ses på Polaris Centret 
hvor der også foregår mange andre spændende ting 

- på gensyn -  
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KINESIOLOGI - AKADEMIET ®   

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

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

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

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

Kurser i 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 

Nye kurser med Frede 
Damgaard i 2016 

  

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 

Det næste kursus forår 
2015 

 
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).  
9. juli BNT i 
København 

Nærmere beskrivelse af kurserne på min hjemmeside 

TFT 2 fortsætter Meddeles 
senere 

Kurset starter fredag kl. 16 og slutter søndag kl. 17. Pris 2000 kr. Sted: Hvilsom, Hobro. 
 

TFT 3 fortsætter Meddeles 
senere 

Afskuttende kursus i TFT. Lø kl 9- sø kl. 17. Pris 1500 kr. Sted: Hvilsom, Hobro.  

Esoterisk kinesiologi 
(j)  
7 weekendkurser   
 

Nyt hold 
starter op i 
2014. 

I 7 weekender lægges vægten på at integrere den åndelige verdens principper med det 
personlige daglige liv. Kurset er sammensat af: Foredrag om esoteriske emner, arbejde i 
grupper med kinesiologi og coaching, arbejde med forskellige terapeutiske teknikker (TFT, 
Meditation, Qi gong, mm.) samt fælles meditationer og øvelser.  
Kursusrækken er godkendt af Danske Kinesiologer. 

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

Kontingentåret løber fra 1. april til 31. marts. Ved 
indmeldelse i løbet af året gradueres kontingentet 
forholdsvis. Medlemsskabet løber videre til det 
skriftligt opsiges, eller medlemmet er i over                 
3 måneders betalingsrestance.
                                             Årskontingent
Grp. 1 Støttemedlem                               kr.   700,-
Grp. � Studerende                                   kr.   700,-
Grp. 3 Kinesiolog (med ret til RAB)              kr. �300,-
Grp. 4 DK-Kinesiolog (evt. RAB godkendt)   kr. �300,-
Grp. 5 Instruktør (evt. RAB godkendt)           kr. �700,- 
Kontingent for grp. 1 + � opkræves 1/4 eller 1/5.  
Kontingent for grp. 3, 4 & 5 opkræves ad � gange, 
1/4 eller 1/5  og 1/10.
Ovennævnte satser er gældende indtil den 31/3 �015

Kontaktpersoner
Meritudvalg:
Vibeke Rønne Sørensen, Birgit Nielsen, 
Kisser Bjerregaard, Tove Nielsen, Edel Hovgaard, 
Helle Skinnerup og Frank Lange

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

Kontaktperson i I-ASK:
Annemarie Goldschmidt, Tlf. 39 67 38 38
E -mail: dkpaed@yahoo.dk

Salg af pjecer, hæfter og PINs:
Sekretariatet  
E-mail: sekretariat@kinesiologi.dk, 
Tlf. �9�8 97�3  (træffes bedst 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:
Inge Harris, tlf. 4581 8156
E-mail: mail@ingeharris.dk

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

Annemarie Goldschmidt, tlf. 3967 3838
E-mail: dapaed@yahoo.dk

Repræsentanter i SundhedsRådet:
Solveig Rasmussen, tlf. 754� �416
E-mail: kinesiologi.billum@gmail.com
Inge Harris, tlf. 4581 8156
E-mail: mail@ingeharris.dk
Sonja Thrane,  tlf. 33�4 7680
E-mail: sonja-thrane@mail.ck

Muskeltrykket
Ansvarshavende redaktør:
Sekretariatet
Myntevej ��, 87��  Hedensted
Tlf. �9�8 97�3 (aften)
Mail: 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: 3�5 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.
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Sekretariat
Henvendelse vedr. kinesiologi:

Vibeke Rønne Sørensen
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:
Sekretariatet
Myntevej ��, 87��  Hedensted
Tlf.: �9�8 97�3 (træffes bedst om aftenen)
E-mail: sekretariat@kinesiologi.dk

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

Formand
Vibeke Rønne Sørensen
Nøddekrigevej �
9800  Hjørring
Tlf. 5198 9391
E-mail: vibeke@vienergi.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
Ellen Serup
Ålykken �3
4360  Kirke Eskildstrup
Tlf. 5918 0036
E-mail: ellvet@hotmail.com

1. suppleant
Lene Jespersen
Sangdrosselvej 3
5700  Svendborg
Tlf. �860 4447
E-mail: energiarbejder@gmail.com

�. suppleant
Sidsel Rosing Mygh
Vroldvej 1�9 B
8660  Skanderborg
Tlf. 5155 9199
E-mail: forvandlingsstier@gmail.com

Billede
på vej



AFSENDER:
Danske Kinesiologer
Sekretariatet
Myntevej ��
87��  Hedensted

Returneres ved varig adresseændring

www.naturenergi.dk

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

Spektro Multi-Vita-Min
til hele familien

SpektroVEG Multi-Vita-Min
Uden animalske stoffer

• Velegnet til vegetarer og veganere
• Med bl.a. B12, D2, selen, zink og urter
• B12 støtter et normalt energistofskifte
• I vegetabilsk kapsel for hurtig optagelse

Spektro 2 Multi-Vita-Min
Ekstra vitaminer og mineraler til energi

• Til at mindske træthed og udmattelse:
Vitamin C, B2, B3, B5, B6, B12, 
folat og magnesium

• B1 støtter også en normal hjertefunktion

• Med vitaminer, mineraler, urter og
F.O.S. (FructoOligoSaccharider)

• C & D-vitamin bidrager til immun-
systemets normale funktion

Spektro Multi-Vita-Min
Alle vigtige vitaminer og mineraler i 1 kapsel

• Unik vitamin- & mineralkombination med urter og 
mikronæringsstoffer lagt i en kapsel for hurtig optagelse

• 2 varianter: med eller uden vitamin k og jern

Velsmagende tyggetablet
Multi-Vita-Min

Købes i Matas og Helsekostforretninger


