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Nyt fra Forretningsudvalget (FU)
Formand
Vibeke Rønne Sørensen
Kinesiolog RAB

Året lakker mod enden og tiden er gået stærkt i 2014
– så det må være rigtigt lige at minde jer medlemmer og
os selv i FU om Piets Hein gruk:
Alt det meget ingen når,
Gråner mange menneskers hår.
Glæd dig alt hvad du formår,
Over alt det lidt du når.
Hjemmeside:
Vores nye hjemmeside blev lanceret primo september
og den gamle er lukket. Vi håber, du har haft tid til at
være inde på den nye hjemmeside, for kun ved at bruge
siden lærer man den at kende. Der er i skrivende stund
ikke kommet gang i aktiviteten på Forum. Vi ved godt,
det kan virke besværligt at skulle logge på for at se
Forum. Men vores ønske er, at vi med FORUM får lavet
vores eget videns center, hvor vi kan drage nytte af hinandens oplevelser, erfaringer m.v. Vi var blevet lovet, at
det var muligt for at sende en mail hver gang, der var nyt
på Forum, nøjagtigt som I var vant til på Groupcare. Men
eksperter har nu set på sagen og meddelt os, at den skabelon, den nye hjemmeside er lavet i, ikke giver denne
mulighed. Vi kan derfor kun opfordre jer til at begynde at
bruge Forum som I brugte Groupcare og gøre det til en
vane, at logge ind på Forum og deltage i debatten.
SundhedsRådet.
Der har været afholdt medlemsmøder i Sundhedsrådets
regi i henholdsvis København og Århus. På vegne af FU
deltog Vibeke i mødet i København. Her fik vi informationer omkring e-learning, SRAB (sundhedsstyrelsens
råd vedrørende alternativ behandling) og status omkring
emnet RAB og sundhedspersonale med autorisation.
Vores repræsentanter i Sundhedsrådet skriver et kort
referat af medlemsmødet her i Muskeltrykket.
E-learning:
Her skal nævnes at Sundhedsstyrelsen nu igen tillader,
at e-learning kan udgøre op til 100 % i de teoretiske fag
som anatomi, fysiologi og sygdomslære. FU og uddannelsesvejleder og tovholder i instruktørgruppen finder
ikke undervisningen i Kinesiologi egnet til e-learning.
Derfor kan der ikke indgå e-learning i primær faget
Kinesiologi. Se hele teksten fra Sundhedsstyrelsen inde
på FORUM.
Fokus på markedsføring:
Har du tænkt på, at en billig måde at få tilført din klinik
lidt markedsføring på, er at købe behandlerlicens til
hjernegymnastik.

Derved kan du frit printe og udlevere øvelserne indenfor
hjernegymnastikken, når du giver din klient en hjemmeopgave. Du sikrer dig, at klienten/barnet forstår øvelsen korrekt, har fordelene ved øvelsen ”sort på hvidt”
og måske derved bedre husker at lave øvelsen. Og
nederst på den printede side der udleveres står dit navn.
Det er PR og hvem ved hvad denne service kan kaste af
sig. Se mere inde i bladet.
Noget helt andet er artiklen der henvises til i nedenstående link, det er interessant. Overskriften er: ”Kronisk
syge er storforbrugere af alternativ behandling”. Når I har
læst artiklen og måske tænker at Kinesiologi godt kunne
være nævnt her – så skriv et indlæg til Muskeltrykket.
Skriv hvordan det specifikt er lykkedes med kinesiologi
at hjælpe kronisk syge. Vi skal have ”historierne” frem i
lyset for at kinesiologien kan blive nævnt.
http://videnskab.dk/krop-sundhed/kronisk-syge-erstorforbrugere-af-alternativ-behandling?utm_source
=vores+nyhedsbrev&utm_campaign=eb7e0ec9a12014103110_31_2014&utm_medium=email&utm_
term=0_d2f5c83eb4-eb7e0ec9a1-207958153
Ovennævnte adresse er sat ind på Forum, så gå derind og brug linket og spar tid på selv at taste denne
lange adresse.
Stafetten:
Vi har pustet liv i stafetten igen. Nogen husker nok at
den kørte godt over en periode. De sidste der skrev et
indlæg var studerende Gitte Hynneke og undertegnede.
Det er nu lykkes mig at få kinesiologistuderende Dorthe
Windahl Hansen til at skrive lidt om hendes oplevelse
omkring det at være kinesiologistuderende. Et rigtig
inspirerende indlæg, glæd jer til at læse det
Årsmøde/Generalforsamling:
Vores årsmøde 2015 arrangeres af Midt-Sydjylland og
er annonceret inde i bladet. Det er et meget spændende
og flot program der er sat sammen og det ser ud til at
være et dejligt sted vi skal samles. Vær opmærksom på
at selve generalforsamlingen starter søndag kl. 12.45. Vi
glæder os meget til at være sammen med jer medlemmer denne weekend.
Til orientering afholdes årsmøde 2016 i uge 10, i
weekenden den 12+13 marts 2016. Det af hensyn til en
aftale om, at årsmødet ikke afholdes i weekenden op til
påskeugen.

Forretningsudvalget ønsker jer alle en rigtig
glædelig jul og et godt nytår.
Tak for alt i det gamle.
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FORUM på Danske Kinesiologers nye hjemmeside.
FORUM hedder vores nye løsning efter Groupcare. Desværre er der nærmest ingen medlemmer, der bruger
dette debatforum, så her kommer en meget detaljeret gennemgang af, hvordan du bruger forum.
Forum er som alt nyt – anderledes og svært i starten, men vi håber, I får lyst til at bruge forum i lige så stor
udstrækning, som I brugte GroupCare.
Forum finder du på vores nye hjemmeside www.kinesiologi.dk
Denne vejledning kan du også finde
1. NYE BRUGERE.
LOG IN: Det kræver en kode for at komme ind på forum. Klik ind på www.kinesiologi.dk og rul ned i bunden
af siden. I højre hjørne ser det således ud:

Log ind
Brugernavn
Adgangskode
Husk mig
Log ind ?

•
•

Registrer
Glemt adgangskode

Brugernavn er dit navn med små bogstaver skrevet uden mellemrum.
Adgangskode er din egen private kode
Har du IKKE fået login, så tryk på registrer
Så kommer denne meddelelse frem:
Registrer til denne blog
Usernam e *

Email Address *

First Name *

Last Name *
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En adgangskode vil blive sendt til din e-mail-adresse.

Registrer

USERNAME: skriv dit for- og efternavn med små bogstaver uden mellemrum
EMAIL ADRESS: skriv din e-mail adresse
FIRST NAME: skriv dit fornavn
LAST NAME: skriv dit efternavn
Tryk på registrer. Inden for et døgn vil du få en mail med din kode.
2. HAR DU GLEMT DIN ADGANGSKODE
Se under punkt 1. Tryk på glemt adgangskode og du vil få en mail med en ny adgangskode.
3. BRUG AF FORUM
Når du er logget ind, fremkommer teksten FORUM i menubjælken. Når du holder musen hen over teksten
forum, fremkommer 2 undermenuer. Kinesiologi og Genvej til sundhed. Du skal selvfølgelig vælge den
menu, som du vil læse eller skrive om.
4. SÅDAN LÆSER DU ET INDLÆG
Når du er klikket ind på forum, er der en blå bjælke på tværs af siden med følgende tekster:
Topic, som betyder indlæg.
Stemmer angiver hvor mange personer, der har skrevet om emnet.
Indlæg angiver hvor mange indlæg, der er om emnet.
Seneste, her kan du se, hvornår det seneste indlæg er skrevet.
De første 2 indlæg ligger fast, idet de er til hjælp og orientering. Det vil sige det nyeste indlæg ligger altid
som indlæg nummer 3. Når du kører musen henover teksten, kan du åbne indlægget ved at klikke på
indlæggets tekst. Eller du kan klikke på profil og se profilen på den person, som har skrevet indlægget. Eller
du kan klikke i rubrikken ”seneste”, så vil du se det sidste svar på indlægget.
5. SÅDAN SVARER DU PÅ ET INDLÆG
Når du har læst et indlæg og gerne vil komme med et svar, ruller du ned på siden. Der fremkommer en stor
blå rubrik, her kan du skrive dit svar. Tryk på send.
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Feltet tags behøver du ikke skrive i, hvis du ikke føler dig som en erfaren bruger. Du kan dog læse om hvad
det betyder og hvad det bruges til under punkt 7.
6. SÅDAN FINDER DU ET INDLÆG
Leder du efter et bestemt indlæg eller blot information om et bestemt emne, så er der øverst på
hjemmesidens højre hjørne en lille blå rubrik med teksten søg. Her skriver du blot med et ord, hvad du
søger efter. Findes der et eller flere indlæg, der indeholder det ord, du har skrevet, vil det komme frem.
7. SÅDAN SKRIVER DU ET INDLÆG
Vælg først i menulinjen under forum den undermenu, dit emne omhandler.
Derefter ruller du helt ned til bunden på siden. Skriver emnetitlen, altså en overskrift om hvad dit emne
indeholder. Herefter din tekst. Derefter kommer rubrikken emnetags, som er meget vigtig at udfylde, så
andre kan bruge søgefunktionen, når de leder efter information.
I rubrikken emnetags skriver du alle de stikord fra dit indlæg, som du synes er relevante, altså ord, som du
tror andre vil skrive i søgefeltet, hvis de har brug for den information, der er i dit indlæg. Sæt komma
mellem ordene.
Tryk på send.
8. SÅDAN FÅR DU BESKED, NÅR DER ER NYE SVAR TIL ET INDLÆG
Når du skriver et indlæg eller svar på indlæg, kan du krydse af i teksten ” giv besked om opfølgende svar via
e-mail”. Så får du en mail hver gang, der skrives noget.
9. SÅDAN FÅR DU DIT BILLEDE MED PÅ SIDEN
Har du lyst til at vise et billede af dit selv i stedet for det lille blå og hvide ikon, så send dit billede til
sekretariatet, så sætter Jan dig på. Vi ved godt billedet er lille, men ved at klikke på profil, bliver billedet
større og genkendeligt.
10. HAR DU STADIG PROBLEMER MED AT BRUGE FORUM
Så fortvivl ikke, vi står klar til at hjælpe dig i gang.
Forum skal være for alle, så har du stadig problemer eller spørgsmål, så kontakt sekretariatet eller Jette
Larsen fra FU, tlf 20 12 24 94 eller mail jette@kinesiologi-i-halmhuset.dk

Du skal være opmærksom på, at du kun ved at oprette dig får adgang til medlemsinformationerne på
hjemmesiden.
Her ligger meget information om bl.a. Genvej til Sundhed - Moms og skat - Uddannelsesvejleder - RAB
- Koda/Gramex - Sygeforsikringen Danmark - Årsmøde og generalforsamling med meget mere.
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Hjernegymnastik

Har du købt en licens? Den koster kun 500 kr. og så kan du trygt videregive materialet til dine
klienter eller kursister.
Foreningen sælger også institutionslicenser. Institutionen kan anvende materialet og videregive
det til alle elever, forældre og andre tilknyttede personer, samt benytte det på deres intranet.
Det koster kun 1.200 kr.
Se mere i kinesiologishoppen - www.kinesiologi.dk/foreningen/kinesiologishoppen

Nyuddannet DK-Kinesiolog fra Kinesiologi-Akademiet
Heli Bak har d.11.november bestået eksamen som
DK-Kinesiolog hos Kinesiologi-Akademiet.
Heli har praktiseret som kinesiolog og zoneterapeut
igennem mange år i egen klinik i Odense syd.

Da Heli er meget grundig og vil kunne tingene til
bunds, gik hun først i gang med at besvare skriftlige spørgsmål til alle de kurser, hun har
deltaget i, for på den måde at få alt repeteret og få
det helt ind under huden.

Hun har taget kurser på flere forskellige skoler, og
kinesiologien har taget mere og mere over igennem årene, og tanken om at blive DK-Kinesiolog
modnedes stille og roligt hos Heli.

Herefter begyndte hun at skrive sit speciale med
de seks klientbeskrivelser først på året, og den opgave var hun færdig med i september. Det blev et
virkelig flot speciale.
Så gik hun til skriftlig eksamen i oktober, og nu er
den praktiske eksamen også overstået.
Stort til lykke til Heli og fortsat god vind i sejlene i
klinikken.
Birgit Nielsen, Kinesiologi-Akademiet
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ÅRSMØDE - GENER ALFORSAMLING 2015
Årsmøde og landsgeneralforsamling
afholdes den 21. og 22. marts 2015

HUSK AT AFSÆTTE DISSE DATOER
OG TILMELD DIG NU!
Det bliver to hele dage med hyggeligt samvær og
spændende workshop og kursus begge dage.
Og vi glæder os til at samle jer alle, fra hele landet,
på det hyggelige Castberggård i Urlev tæt på
Hedensted ved Vejle (www.cbg.dk), til en weekend
i kinesiologiens tegn.

Dagen forventes at slutte ca. kl 16.30. hvor der vil
stå en sandwich og kildevand klar inden/eller til
hjemturen.
Pris for HELE WEEKENDEN kr. 1.000,-+ evt.
overnatning, som du selv betaler.
Prisen inkluderer frokost begge dage, festmenu,
workshop, kursus, kaffe og te.
Brorabat for sjællændere kr. 100,Rabat for aktive studerende kr. 100,Pris for lørdagen alene kr. 675,00
Pris for søndagen alene kr. 475,00
Deltagerbetaling indsættes på vores bankkonto
0758-3223731561 ved tilmelding.
Castberggård er en højskole for hørehæmmede,
men også konferencecenter og feriecenter.
Rammen er en hyggelig gård i et naturskønt
område.
Stedet er kendt for et kreativt og sundt køkken.

Vi starter lørdag kl. 9.00 og har workshop hele
lørdagen med Liv Dhanyo fra Human Vision, som
er ekspert i familieopstillinger i organisationer. Liv
er fantastisk til at få de relevante ting frem og de af
jer, der var i Vejle sidste år i januar, oplevede lidt af
hendes kunnen.
Til dette års GF vil vi få mulighed for at lave
opstillinger i forhold til kinesiologien i
forskellige valgte sammenhænge. Det er yderst
spændende, så du har noget at glæde dig til.
Derefter FESTMENU og HYGGELIGT SAMVÆR,
hvor der vil være mulighed for festlige indslag.
Søndag starter vi ud med morgenmad kl. 8.00 og
kl. 9.00 er vi klar til et kursus ”The Healing Code.
Helbred dig selv” indeholdende materiale og
forskellige tests præsenteret af Jarle Tamsen.
Helt sikkert spændende materiale, som du
efterfølgende vil kunne gøre brug af derhjemme.
- SE NÆRMERE BESKRIVELSE PÅ SIDE 9
Efter en frokost vil vi fra ca. kl. 12.45 slutte af med
vores årlige generalforsamling.
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Overnatning på Castberggård kan ske til meget
rimelige priser i enkeltværelse, dobbeltværelse,
eller i feriehuse med plads til 4 personer.
Priser pr. overnatning:
Enkeltværelse m/bad
Dobbeltværelse m/bad
4 personers hus
døgn/efterfølgende døgn

kr. 550,kr. 900,kr. 1.100,- pr. hus første
kr. 555,-

Inkl. slutrengøring. Linnedpakke er inkluderet i prisen.

BESTIL VÆRELSE ELLER HUS I GOD TID (gerne
allerede nu), FOR AT DU ER SIKRET OVERNATNING.
STEDET KAN LETTERE PLANLÆGGE OG DU
UNDGÅR, AT DER ER OPTAGET.

Overnatninger skal du booke direkte på stedet
og helst ved henvendelse til:
Michelle Thoisen
Kursusassistent/mødedesigner
Tlf. direkte: 2835 6102
Mail: mt@cbg.dk

Generalforsamling
Indkaldelse til ordinær landsgeneralforsamling
Søndag den 22.marts 2015
Kl. 12.45 -16.30

Husk at sige, at det er vedr. Danske Kinesiologers
arrangement.

Dagsorden ifølge vedtægterne bringes i
Muskeltrykkets marts nummer 2015.

Øvrige oplysninger om stedet:

Indkomne forslag skal ifølge vedtægterne være
formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen – dvs. søndag den 8.marts 2016

Castberggård, Østerskovvej 1, Urlev,
8722 Hedensted. Tlf.: 7568 7900
Mail: admin@cbg.dk - web: www.cbg.dk
Vi glæder os til at være sammen med rigtig mange
af jer, og håber at I vil være med til at gøre weekenden ekstra hyggelig og spændende.
TILMELD DIG GERNE NU - men senest den
10. marts 2015
Mange hilsner
Arrangørerne i Midt- og Sydjylland
Edel, Tove, Lene og Karin

Forslag sendes til formand Vibeke Sørensen,
Nøddekrigevej 2, 9800 Hjørring – eller på mail til:
formand@kinesiologi.dk.
Du vil modtage bekræftelse på, at forslaget er
modtaget.
Der bliver en pause på et passende tidspunkt
under generalforsamlingen, hvor der serveres
kaffe/te.

Og til slut er det ikke mængden
af år i dit liv, der tæller – det er
mængden af liv i dine år.
Abraham Lincoln

En fantastisk selvhjælpsteknik
”THE HEALING CODE” er udarbejdet af to læger Alexander Loyd og
Ben Johnsons.
Arbejdsmetoden er beskrevet i
bogen ”The Healing Code”

Teknikken er helt simpel og meget effektiv. Efter en
kort introduktion til metoden, kan den udføres, hvor
som helst og når som helst og kan anvendes på stort
set alle livets områder. Især har den vist sig effektiv
på klienter med alvorlige sygdomme.

Siden 2001 er healings systemet
”The healing code” blevet udbredt
i USA og resten af verden.

Virkningen af øvelserne afhænger af, i hvor høj grad
man er i stand til at finde tilbage til årsagen til det,
der skaber det stress, der skaber sygdommen – og
om man er i stand til at finde den løgn, der blev skabt
under traumatiske omstændigheder og sætte ord på
den sandhed, der kan heale løgnen.

Det fungerer helt enkelt ved at investere 5-6 minutter
tre gange om dagen i en periode, indtil nervesystemet
er omprogrammeret.
Hemmeligheden ligger i at finde de bevidste og
ubevidste aftryk eller celleminder, der er destruktive
og påvirker kroppens stress respons og dermed vores
immunsystem.
Healing code kan åbne op og fjerne blokeringer, som
med tiden har ophobet sig. Lidt simpelt kan man sige,
at der er tale om en helbredende kode – en universalnøgle, som åbner for dit eget healings potentiale.

Jarle vil fortælle om baggrunden for systemet og vise,
hvordan man med kinesiologi kan arbejde med koden.
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Nyuddannede kinesiologer

fra Kinesiologiskolen i Vejle

Herfra et stort tillykke til 4 nyuddannede kinesiologer.

Lotte Koch har bestået eksamen som
Kinesiolog RAB - her omgivet af sensor Lene Pia
Rehardt og instruktør Edel Hovgaard.

Marianne Skøtt har bestået eksamen som
Kinesiolog RAB

Lone Gellert har bestået eksamen som
Kinesiolog RAB - her sammen med instruktør Edel
Hovgaard.

Charlotte Shanti Munch har bestået
eksamen som Kinesiolog RAB.

Vi ønsker alle 4 tillykke med eksamen og held og lykke fremover i deres virke som aktive
kinesiologer.

10
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FR A KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
Generationstraumer - Genetiske koder
”En traumatiserende oplevelse er ofte en personlig ting, men stressniveauet fra oplevelsen kan
påvirke den næste generation.” Sådan skriver det
videnskabelige tidsskrift Nature Neuroscience.
Uddrag af artiklen: ”I et nyt studie har forskere
fundet ud af, at stress forandrer produktionen af
de såkaldte microRNAer i sæden hos mus.
Forskerne tog en mormus væk fra sine unger og
udsatte hende for stress for eksempel ved at putte
hende i koldt vand. Moren blev adskilt fra sine mus
hver dag, så hun ikke kunne passe ordentligt på
dem, og netop denne oplevelse har stresset de
baby-musene. De små han-mus udviste ifølge
forskerne en depressiv adfærd, og forskerne fandt
en unormal høj mængde af fem microRNAer i
deres sæd. For at undersøge musenes sæd nærmere, befrugtede de æg fra en ikke-traumatiseret
mus. Det viste sig, at de nye mus også havde
depressiv adfærd. Den traumatiserende oplevelse
blev altså givet videre til næste generation.”
(Mikro-RNA er et forstadie af individuelle gener,
opstået f.eks. ved erfaringer og traumer).
Bruce Lipton – det nye paradigme om genetik
Især Bruce Liptons forskning har medvirket til
at forklare disse fænomener. Hans resultater
fortæller, at vi ikke er ofre for vore gener, idet 95%
af os fødes med sunde gener. Det betyder, at det
er stress, der forvandler vore gener til syge gener.
Det betyder også, at vores cellebiologi kontrolleres
af omgivelserne, eller de tanker og overbevisninger,
der bestemmer, hvordan vi reagerer på omgivelserne.
Lipton taler om den sunde og den usunde stress.
Han definerer den sunde stress om den, der redder
fra den glubske tiger, mens den usunde stress er
den, der udløses hele tiden af situationer, hvor
vi ikke er i umiddelbar fysisk fare. Når vi alligevel
reagerer med stress, er energien spildt. Herved
tærer vi først på energiressourcerne til immunsystemet, da de livsvigtige funktioner som åndedræt
og fordøjelse først og fremmest skal fungere.
Det nye paradigme om genetik fortæller, at kroppen er en energimæssig virkelighed, som er
udformet gennem bevidsthedens kraftfelt.

Lipton gør samtidig opmærksom på, at den tidligere opfattelse i lægelige kredse af, at man er styret
af sine gener, er med til at sunde kvinder tilbydes
at få fjernet deres sunde bryster, fordi nogen i
deres familie har brystkræft. En skræmmende form
for lemlæstelse.
Generationstraume
Traumer, som involverer hele familier kan gå fra
generation til generation, og de kaldes generationstraumer. At være såret og ramt i sjælen, er de
oprindelige folkeslags måde at beskrive traumatiske oplevelser, som ikke blot påvirker hele familien,
men også trækker spor gennem generationer.
Symptomerne og præg-ningerne genudspiller sig
generation efter generation.
Denne type af traumer er karakteriseret ved
deres vedholdende og stærkt begrænsende
temaer i livet. Eksempler kan være voldsmønstre,
misbrugsproblemer og fobier. Traumet fremkalder
en personlig meget stærk sandhed, som føles som
sandheden om, hvordan det har været, hvordan du
er nu og altid vil være fremover.
De vil ikke slippe, de er irrationelle og giver
oftest ikke mening i den aktuelle
livssituation. De mønstre og oplevelser - der
stammer fra alvorlige traumatiske oplevelser,
som ikke er blevet set på, forholdt sig til eller
healet - kan være ulykke, dødsfald, overgreb,
tab, krig, forbrydelser, etc. De kan ligge helt op
til 10 generationer tilbage.
Familien er med andre ord traumatiseret, og det
gives videre til næste generation og næste
generation , osv.
Børnene, der fødes i sådanne familier
mister deres egentlige identitet meget tidligt i
barndommen og udsætter sig for en programmering, ikke kun i den fysiske opdragelse, men der sker
også en ubevidst overførsel af forfædres tanker og
følelser for at forstærke oplevelsen af problemet
hos de involverede sjæle. Kommende generationer
må således sige ja til at gøre andres projekt til
deres eget. Grundoplevelsen på programmeringstidspunktet er, at individet lærer at tage noget for
givet uden at stille spørgsmål.
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Hvordan opdages disse traumer og hvordan
kan de stoppes?
Vi har arvet gener og anlæg fra vore forældre og
bliver bærer af menneskehedens samlede erfaringer på godt on ondt. Vi har arvet forfædrenes
dyder og synder i vores genmateriale. Hos det
enkelte menneske er nogle sider aktiveret, mens
andre aldrig bliver det.
Når vi pludselig står i problemer, kan det være en
oldemors traume, der er reaktiveret - vi er bærer
af. Vi er ”offer” for problemer, vi ikke selv har skabt.
Generationstraumer gør os på en måde til en del
af en større helhed, hvor vi alle deler den viden og
erfaring, som det enkelte væsen udvikler.
Når tiden er moden bliver nogle af erfaringerne
(skelner ikke mellem gode eller dårlige) stillet til
rådighed for dig og for andre, der nu enten lider
under samme problem eller nyder glæde af et
allerede udviklet talent. På en forunderlig måde
samarbejder vi ubevidst med hinanden, stiller os til
rådighed for hinanden og spiller de roller for hinanden, der kan aktivere de traumer/erfaringer, der er
nødvendige for en bestemt udviklingsproces.
Hvad betyder det for vores behandlinger?
Ofte er generationstraumer årsagen til, at vi som
behandlere kører fast ift. en klient. Et nedarvet
traume kan vise sig ved, at healingsprocessen
går i stå. De involverede personer får svært ved at
udvikle sig, hvis de overhovedet kan. I sessionen
ender det ofte med, at klienten sidder fast, klienten
lever i fortiden og kan ikke være i nuet.
Når der er tale om et generationstraume, så tjek
om der kun er en person af slagsen eller en hel
række af dem, som udgør en gruppe med samme
fællesnævner, ligesom en stamme.
Vigtigt: Når en person har forstået mønstret og
frigjort sig fra det, så vil det smitte af på alle sjæle,
som er underlagt samme generationstraume. De
får ad denne vej hjælp til at komme videre.
En udvidet form for generationstraumer kan være
et menneske, som påtager sig at ”opdrage” en
større del af menneskeheden end en familie. De
gør det ved at påtage sig smerten for en større
befolkningsgruppe, f.eks. ved at påtage sig et
fysisk/psykisk handicap, hvor man viser andre
mennesker, at en sådan forhindring kan overvindes
indefra ved at ændre sit syn på livet.
Ved deres positive livsholdning til trods for mange
uforståelig smerter – så løfter de andre mennesker
ud over sig selv.
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På en måde ønsker disse mennesker at vise en
højere virkelighed, som er uforklarlig set ud fra en
fysisk verden. De gør det muligt for andre at se
virkeligheden på en ny måde.
Dr. Hamers forskning
Ifølge Dr. Hamer er bestemte sygdomme forbundet med specifikke traumer, som han kalder
konfliktchok. Det er situationen, hvor sygdomme
opstår – en fase hvor personen føler sig ensom og
isoleret og ikke kunne se nogen vej ud af problemet. Hamer har påvist ved CT-scanninger, at
der efterlades et ar i hjernen efter et traume, som
viser hen til det sted i kroppen, som en sygdom vil
opstå, som følge af traumet. Senere vil det skabe
stress i de situationer, der ligner traumeøjeblikket
og som indeholde de samme følelser.
Ifølge Hamer er det nødvendigt at finde frem til
traumet og forstå, hvad der skete. Det er ikke altid
en betingelse for at blive helbredt, at man finder
ud af årsagen til en sygdom. Lignende situationer
som indeholder de samme følelser og negative
overbevisninger som dengang, kan bearbejdes.
Man kan altså komme i forbindelse med et dybere
traume ud fra de situationer i bardommen, som
triggede de genetiske koder. Når traumet er forløst
forvinder ”arret” i hjernen og helbredelsen sker,
symptomerne forsvinder.
Undersøgelse og test
Test:
«Der er balance i Generationstraumer?» - test IM,
og gå videre, hvis IM slår fra.
«Der er balance på fars side / på mors side?»
– test IM.
Test : / Hvilken tid traumet stammer fra (barndom
eller en tidligere forfader) / Omstændigheder hvorunder det opstod / involverede personer / suppler
med nøg-leord fra 5 elementer eller andre kilder /
Eksempel på spørgsmål:
”Vi har 100% Viden”
”Vi har 100% Forståelse”
”Der er 100% Erkendelse ”
Generelle sætninger, som klienten slår fra på, når
de er styret ubevidst af overførte traumer:
1. ”Jeg er opmærksom på, hvor andre står
bevidsthedsmæssigt og tager hensyn til
det i min kommunikation?”
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2. ”Jeg mærker følelser, rummer dem, står
i dem, mens jeg kan arbejde med, hvor
de kommer fra?”
3. ”Jeg er nærværende ift. til det, der sker
mellem mennesker?”
4. ”Jeg slipper kontrollen over andres
reaktion?”
5. ”Jeg prøver at forstå andres tanker og
motiver?”
Afbalancering 1:
Traumet kan heales ved at smelte sammen med
en forfader så langt tilbage som mønstret stammer.
Du behøver ikke en stamtavle. Forestil dig, at du
bliver denne person. Dit sind er hans/hendes sind.
Dit hjerte er hans/hendes hjerte.
Du kan heale andre ved at heale deres problem i
dig selv. Brug f.eks. ELSK DIG SELV teknikken (se
nedenfor).
Afbalancering 2:
Omprogrammering af mønstre ved Healing code.
Download artikel om healing code fra www.jamur.
dk.

Eksempel
En forbandelse på 2% hviler over en familie, som
opstår 7 generationer tilbage hos en forfader, der
har en gave til menneskeheden. Han prøver at
fremlægge sin ide på måder, der ikke tager hensyn
til andres verden, så han oplever fordømmelse og
udelukkelse af samfundet i stedet for.
Han rammes af ensomhed og sorg over mangel på
anerkendelse. Og må også bære andres fordømmelse i form af en forbandelse. Farfar i familien
ender de sidste 10 år af sit liv ved at sidde uden
kontakt med mennesker i sit køkken, faderen i familien udelukker sin egen søn fra sit følelsesliv og
påfører derved sønnen familiens traume. Sønnen
oplever i dag udelukkelse af samfundets sociale
system, har mest lyst til at trække sig tilbage på
en ødegård – og får netop herved muligheden for
at forstå familiens generationstraume. Han er ved
at løse det og ca. 600 sjæle i familien vil så lettere
kunne komme videre.

ELSK DIG SELV
1 Tænk på noget, der er let for dig at elske – det kan være et familiemedlem, en ven, et kæledyr,
et landskab, en plante etc.
2 Luk øjnene og tænk på det, der er let at elske – bliv ved indtil du føler, at kærligheden strømmer.
3 Vend noget af kærligheden mod dig selv og mærk, hvordan det føles i din krop, når du elsker dig
selv.
Eller
1 Forestil dig et billede i dit hjerte af det, der er let at elske. Elsk det inde i dit hjerte, indtil følelsen
er stærk og stabil.
2 Lad så billedet opløses, mens du bevarer følelsen af kærlighed.
Elsk dig selv mens du har det forfærdeligt:
1 Tænk på noget, du ikke har lyst til at tænke på.
2 Bliv i kroppen og mærk, hvordan det føles.
3 Elsk nu dig selv, mens du har den forfærdelige følelse. Elsk dig selv – ikke på trods af følelsen,
men på grund af den. Elsk ikke den forfærdelige følelse, men dig selv i den pågældende situation.
4 Elsk dig selv præcis som du er uden nogen dagsorden om at ændre noget.

Jarle Tamsen
www.jamur.dk
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Succeshistorie..
I min verden som DK Kinesiolog har jeg tidligere
brugt måleenhende 0% stress på alle planer, som
det der giver kroppen de optimale muligheder for
selvhelbredelse. Og jeg har ikke med den måleenhed kunnet hjælpe kroniske tilfælde med enkle
metoder.
Gennem lang tid har jeg i min praksis implementeret den viden Sundhedssystemet har om funktionelle lidelser og mødt mange af de patienter
”systemet” ikke kan hjælpe.
I vores nye kursus Bevidst brug af energi, har vi
brugt andre vinkler og ny viden til at forstå disse
lidelser. Specielt den store viden der er om Milt og
3 DB varmer’s samarbejde.
Og disse ubalancer er ifølge mange der arbejder
med energimedicin årsagen til stort set alle autoimmune sygdomme.
Donna Eden kalder denne overreaktion for ”krigeren” og Milt energien for den kærlige mor.
Jeg har mange gode klienthistorier ud fra den
viden. Klienter der har fået diagnoser på forskellige
af de funktionelle lidelser .
Google selv funktionelle lidelser og se hvordan de
defineres her til lands.
Her er en af de klienthistorier jeg gerne må dele.
Fri for de fleste af de kroniske smerter,
miraklernes tid er ikke forbi.
I dag havde jeg igen en test og opfølgning på en
af klienterne med funktionelle lidelser, kroniske
smerter, stofskifteproblemer, depresion m.v.
Klienten er under 50 og har fået en førtidspension.
En fantastisk kvinde med glimt i øjet i dag.
Hun har gennem de sidste 5 år gjort et stort oprydnings og forståelses arbejde efter en opvækst i et
alkoholiseret miljø
AA 12 punkts program kan kun anbefales her, de
er super dygtige til at lære vokse at forlige sig med
barndommens udfordringer og følgende adfærds
og tanke mønstre.
Efter at hun via mit forklaring har fået forstået
kropslige MISOPFATTELSER, hvad energisystemets
”krigeren og den kærlige mor” kan have gang i, har
hun brugt de metafoer vi sammen fandt anvendelige.
Ligeledes Allergica’s hømopati og en snak om
oliers betydning for smerter i muskler, led.
Og det har sat gang i en proces i kroppen. Vi har
testet to gange, og hver gang testet hvad der er
optimalt at bruge tid og penge på.
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Nu efter 2. gang har hun valgt at bruge LIfe Wave
kosttilskud Corsentials.
Og efter 8 dage begyndte hun at slå ud overalt på
kroppen, kløe og æv. Sandpapir, sådan føltes det.
Men de kroniske smerter forsvandt! Næsten. Så
byttet var godt!
Hun valgte en test for at se om hun skulle stoppe
med kosttilskuddet Corsentials. Selvfølgelig bliver
man usikker når kroppen reagerer så voldsomt.
Men testen viste at alt kunne optages, omsættes,
udnyttes, og resterne renses ud. At alle energierne
til diverse organer var i top. Hendes krop havde
ganske simpelt brug for den energi der er i produktet. Og som min erfaring siger kombinationen af
mineraler, vitaminer og energi ikke findes i andre
produkter så enkelt at anvende. Hverken kostændringer eller kosttilskud derudover.
Og testen viste at stoppede hun med corsentials
ville det vare 6 uger at rense ud, med c 3 uger at
rense det ud .
Ifølge den viden vi har om deponeringer der giver
smerter kan det være små krystaller kroppen ikke
kan skille sig af med af en eller anden grund.
Citat forsker, læge Reino Heino. Jeg har alle hans
testampuller, og bruger dem gerne med stort held.
Og alle de hømopatiske test viste, at der her ikke
var noget der kunne bruges.
Oxidativ stress eller Krigerens forbrug af den energi
der skulle bruges til fornyelse og reparationerne vil
jeg kalde det. Og husk Bruce Lipton’ s forskning
viser at cellerne ikke kan forsvare sig på samme tid
som de skal reparere sig. På 72 timer skal stort set
alle celler i tarmene fornys.
Så når vi bruger vores viden sammen med
klientens valg sker der mirakler.
Jeg må fortælle historien - siger klienten.
Ulla Balle Laursen

S tafetten
Skrevet af Dorte Windahl Hansen
(windahl@oncable.dk)
Kinesiologi studerende
Hej, jeg hedder Dorte, jeg er 42 år og i gang med
Kinesiologi uddannelsen. Jeg vil i det følgende
fortælle jer lidt om min baggrund for at starte
på kinesiologi studiet, hvordan jeg kom i gang,
hvordan jeg bruger det i min dagligdag og hvorfor
jeg måske ender med at blive RAB godkendt DK
kinesiolog.
Jeg arbejder til dagligt som pædagog i en vuggestue, hvor jeg nyder at se børn vokse og udvikle
sig. Derudover er jeg uddannet motorikvejleder
ved Anne Brodersen på Fyn 2010 og læringsstils
certificeret ud fra Dunn & Dunns læringsstilsteori
i 2009. Med disse uddannelser funger jeg som
motorikvejleder i hele dagtilbuddet, og arbejder en
dag om ugen med børn i alderen 0-6 år, som af
den ene eller anden baggrund ikke trives eller udvikler sig som de skal. I 2012 startede jeg Windahl
Motorik, en lille klinik som jeg kører ved siden af
mit arbejde som pædagog, da jeg fandt at behovet
var større end det jeg kunne tilbyde som ansat i
det offentlige. I Windahl Motorik er der også flere
forældre med skolebørn som kontakter mig med
problemer omkring indlæring og koncentrationsbesvær.
Gennem mange års erfaring med børn og kendskab til deres udvikling, blev jeg nysgerrig på at
lærer mere om, hvordan jeg kunne hjælpe de børn
som ikke trives, og jeg var klar over at der var en
stor sammenhæng mellem krop og hjerne. Jeg
tror på at kroppen husker langt mere end vores
hoved, og læring og udvikling i høj grad sker gennem kroppen. Jeg ser rigtig mange børn som ikke
trives, som har svært ved at koncentrere sig, som
kommer til at bide og slå og som ikke kan indgå i
sociale relationer, har lavt selvværd og problemer
med indlæring (- men heldigvis også rigtig mange
børn som trives og har det godt ☺).
Meget kunne jeg gøre for dem, ved at tage hensyn
til deres læringsstilspræferencer og ved at give
dem rammerne for motorisk udvikling og selvhjulpenhed, samt guidning af forældrene således de
kunne stimulere deres børn motorisk – men jeg
ville gerne lære mere, jeg ville også gerne hjælpe
dem som ikke rykkede nok med denne hjælp.

I 2013 fik jeg i min søgen efter mere viden, på
en eller anden måde googlet mig frem til at der
fandtes nogle bøger om hjerne gymnastik, og de
lød som noget der kunne bruges i min motorik
tilgang til børn. Disse bøger kunne købes hos Birgit
Nielsen hvorfor jeg kontaktede hende for at købe
dem. Hun fortalte hun var i Århus og undervise en
dag i starten af 2013, og jeg kunne hente bøgerne
der.
Her mødte jeg for første gang Birgit og Kisser fra
Kinesiologi Akademiet og hørte for første gang om
kinesiologi. Nå, men jeg skulle jo bare have de to
bøger og så hjem igen. Jeg fik en folder med om
KIK kurset, da den del om sanser og reflekser jo
gik meget fint i spænd med min motorik. Hjemme
i sofaen læste jeg folderen, og så lå denne nye
viden ellers blot i mit baghoved mens jeg arbejde
med hjernegymnastikbøgerne.
På dette tidspunkt døjede jeg også rigtig meget
med mit helbred, i det jeg ikke kunne holde mad i
mig. Mens min datter havde rigtig meget nældefeber. Så da kinesiologien havde ligget længe nok i
min underbevidsthed, gav jeg mig til at undersøge
hvad det var, og hvad det kunne. I min verden lød
det lidt som noget hokus pokus, som nok var lidt
for ”langhåret” til mig ☺. Min nysgerrighed var dog
vagt, og jeg kontaktede Kisser Bjerregaard for at
hører mere. Hun inviterede mig til Åbyhøj en dag,
hvor hun brugt en god time på at fortælle mig om
hvad kinesiologi var, og hvordan hun tænkte, jeg
kunne bruge det i forhold til mine interesser arbejdsmæssigt. Det var meget spændende, meeen lidt
skeptisk har man jo lov at være. Så jeg spurgte om
hun troede hun kunne hjælpe mig med mit helbred
og min datter med nældefeber - for kunne hun det,
kunne jeg jo både se og mærke at det virkede, det
troede hun godt hun kunne, så det skulle prøves.
Jeg fik bestilt tider til os begge i foråret 2013, og ja
jeg bliver nødt til at sige det højt – det var en vild
oplevelse, for det kunne jo noget! Hen over sommeren blev vi begge to vores skavanker kvit, og fik
en helt ny energi foræret, det var så dejligt.
Efter at have prøvet det på egen krop var jeg solgt,
det måtte jeg lærer, så jeg kunne hjælpe min egen
familie, samt alle de børn jeg har i hænderne hver
dag. Min store interesse var/er stadig hvordan
motorikken påvirker barnets trivsel, udvikling og
læring og derfor tilmeldte jeg mig KIK kurset (Kommunikation med den intelligente krop).
fortsættes side 16 ...........
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Jeg startede på dette kursus sammen med 5 andre
i efteråret 2013, jeg var spændt og lidt nervøs da
de andre 4 kursister alle havde taget den del af
kinesiologi uddannelsen som hedder TFH. Men
selv om jeg aldrig havde prøvet at muskelteste før
og en ny verden skulle indtages, gik det faktisk
rigtig godt.

Den del at KIK er nok stadigvæk i den kategori
jeg kalder lidt ”langhåret”. Jeg må dog erkende, at
selv om jeg syntes det er lidt svært at forstå med
mit hoved, at det kan have en effekt at vugge et
chakra, så har jeg nu mærket på egen krop hvor
kraftfuld en virkning chakra afbalancering har – det
kan kun anbefales.

Det var en rigtig spændende start, og mit hoved
var helt fyldt – ny teori og viden, arbejde med sig
selv og en lille usikkerhed på om det nu virkelig
kunne passe, at jeg, som helt tilfældigt kom ind
fra gaden, kunne lære kinesiologi. Ikke blot lærer
teorien men også lære at forstå den og give afbalanceringer til andre.

Efter det sidste modul i KIK var det tid til eksamen,
og jeg var nu klar til/havde mod på at afbalancere
et barn. Det var en lille adoptiv dreng på 3,5 år, der
havde brug for hjælp til at kunne koncentrere sig
og fordybe sig i legen. Jeg testede ham gennem
mor, dvs. mor var surrogat for drengen og drengen
var slet ikke tilstede. Det var en rigtig god oplevelse og det havde en helt utrolig positiv effekt på
drengen. Det tog kroppen 14 dage at regulere sig,
hvilket vi også havde testet frem. I denne periode
havde han det rigtig svært og flakkede rigtig meget
rundt, men derefter var det en dreng der knyttede
venskaber og kunne fordybe sig i leg og aktiviteter.

KIK kurserne var fordelt over otte weekender hen
over efteråret 2013 og foråret 2014. En dygtig underviser og skønne medkursister der alle brændte
for det alternative, med hver deres indgangsvinkel
til det, fik hjulpet mig godt på vej. Kombinationen
mellem teori og praksis var rigtig godt og ingen
spørgsmål var for dumme til at stille.
De første to weekender gik med Modul A: Introduktion til kinesiologi, hjerneintegration og muskler.
Her arbejdede vi meget med hjernegymnastik,
hvordan den kan bruges til at afbalancere krop og
hjerne, hvordan den påvirker vores evne til at lave
velkoordineret bevægelsesmønstre og jeg lærte at
muskelteste.
De næste to weekender var modul B: Sanser,
sprogligt udtryk, dominansprofiler, reflekser og centrering. Lige præcis det område der havde motiveret mig til at lære kinesiologi. Det gav så meget
mening for mig, og en dybere forståelse af hvorfor
det for nogle er rigtig svært at lærer og lege, at gro
og vokse. Det var dejligt at kunne gå hjem efter
kun fire weekenders undervisning og syntes jeg nu
kunne hjælpe de børn jeg har mellem hænderne
på en ny måde. Efter fire weekender begyndte
jeg at tage klienter ind, så jeg kunne øve mig. Jeg
startede med at teste og afbalancere på unge og
voksne – turde endnu ikke muskelteste på børn.
Spændene var det jo og jeg fortsatte med Modul
C: Følelser og energimæssige reaktioner, essenser, genetisk og strukturel energi flow samt
ophobninger, og Modul D: Chakra. Her lærte jeg
om hvordan fødevarer og ting i miljøet energimæssigt påvirker os, og hvordan jeg kunne afbalancere
det. Det vil sige nu forstod jeg også lidt af den
afbalancering jeg selv havde fået af Kisser i foråret
2013, og jeg kunne nu hjælpe andre som af den
ene eller anden grund gik rundt og havde det skidt
pga. det de spiste eller døjede med en allergi. På
chakra kurset lærte jeg om de syv hoved chakra.
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Sidenhen har jeg testet og afbalanceret børn helt
ned til 3 mdr. men også unge mennesker med
indlæringsproblemer og voksne med stress eller
mangel på energi. Det vidunderlige ved kinesiologi
(måske specielt som ny udøver af kinesiologien)
er at der aldrig dukker noget op i en afbalancering
som du ikke kan klarer sammen med din klient.
De ord gav Kisser os med på vejen mange gange
undervejs i uddannelsen og jeg er sikker på det
passer. Når du er klar til at give kinesiologi så kommer klienterne også, og når du er klar til at give
chakra afbalanceringer så kommer det også – og
det gjorde det minsandten i sommeren 2014 for
mig.
En veloverstået eksamen og nu troede min mand,
familie og venner jeg var færdig med kinesiologi og
uddannelse. Mange havde prøvet en behandling
og haft en god oplevelse, så hvorfor skulle jeg lære
mere? Jeg selv derimod havde fået øjnene op for
hvor meget mere jeg kunne lære og som jeg gerne
ville lære. I april 2014 var jeg derfor på et endags
kursus om sanser og kinesiologi. Her underviste
Sussan Rud i hvordan man laver en sanseprofil,
og derefter kan lave en afbalancering af den med
kinesiologi – super brugbart i forhold til min uddannelse. Jeg var også på kursus i klinikdrift hos
Karsten Munk lige inden sommerferien, og fik mig
nogle gode idéer til, hvordan jeg kunne få bedre
gang i egen klinik, men også sat nogle tanker i
gang med, hvornår det rigtige tidspunkt ville være
for mig.
Sommeren gik og jeg havde mange klienter i mine
hænder, og mit behov/min nysgerrighed for næste
kursus var stort.

I august 2014 startede jeg på Kropsafbalancering
TFH 1-4 med Birgit som underviser. Her sad jeg så
sammen med Miamaja (hun kom med på KIK lidt
senere end mig) og var spændt men rolig.
Vi havde begge to taget KIK som det første, og
havde jo lært at muskelteste, mens de andre på
holdet var helt nye inden for kinesiologi verden.
Dette kursus er for alle der har lyst til at skabe og
vedligeholde sundhed i sig selv og deres familie
samt lyst til at kunne hjælpe sig selv og andre til et
bedre liv og helbred. Super spændene og hvor var
der mange små brikker i mit kinesiologi puslespil
der faldt på plads, ved at have to kinesiologi
kurser.
Jeg har netop i dag været til eksamen i TFH, og
da jeg kom hjem og skulle fortælle om min dag,
er disse ord nok de mest sigende: ”Det har været
en super dag, det gik godt, jeg bestod ☺. Men det
bedste, det er faktisk lidt svært at beskrive. Det er
bare så dejligt at hjælpe andre/give dem en god
oplevelse, og samtidig bliver jeg så glad og komme
meget i balance med sig selv når jeg arbejder med
kinesiologi ☺”. Det er svært at forklare, men jeg
kan kun anbefale dig at prøve det. Jeg er sikker
på, at alle der har lysten kan lærer det, og vil opleve den samme personlige gevinst.

MOM S
LØ NSUM
SKAT

CVR
?

www.rabrevision.dk
- unikt regnskabskoncept
til behandlere

Tast din kassekladde ind via nettet
- og lad os, dit revisionsfirma, om
resten. Vi laver dine kvartalsregnskaber
og dit årsregnskab som en “pakke” til en
fordelagtig medlemspris på 410 kr. + moms
om måneden.
Start gerne her og nu - med regnskabet fra den 1. januar
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  U dsigten 17  U ggelhuse  8960 Randers S Ø
e-mail: bn@rabrevision.dk  telefon 8649 6595 eller 4046 1380

Jeg har nu både fået en værktøjskasse, hvor jeg
kan hjælpe med alle de små dagligdags skavanker
jeg selv og andre går rundt og døjer med, men har
også en stor værktøjskasse at lukke op for, hvis
der skal arbejdes med de ting der måske ligger
lidt dybere i vores bevidsthed, underbevidsthed og
kropbevidsthed.

Sådan finder du ro på ét minut.

Den store værkstøjskasse er dog stadig fyldt med
mange skjulte og endnu ukendte rum, og dem er
jeg nødt til at undersøge, lukke op og fylde i. Jeg
har så stor en lyst til at lærer mere, uden jeg dog
har travlt. Det er skønt at være startet på en uddannelse som kan stykkes sammen i netop det
tempo som passer den enkelte. Lige nu ved jeg,
at jeg gerne vil lærer mere om sanser og reflekser,
om meridianer og metafor. Fysiologi og anatomi
må nok også fyldes i kassen. Jeg vil dog også
have tid til at øve mig og have mig selv med i det,
så tiden er ikke afgørende – og jeg føler mig ret
sikker på at jeg om 2, 5 eller 10 år er DK-kinesiolog
RAB . Kinesiologi bliver en livsstil i ordets positive
betydning, når først uddannelsen er startet.


Stilhedsrevolutionen
| Et øjebliks meditation

www.stilhedsrevolutionen.dk


Et øjebliks
meditation By Didde On August 14,
2014 
Denne video indeholder i al sin enkelhed et
skønt og vigtigt budskab:Mediter når som helst

og hvor som helst – det tager kun et minut!“ Etøjebliks-meditation” er en rigtig god måde bringe
meditation,...

Se video
på YouTube:
https://www.youtube.com/
watch?v=F6eFFCi12v8#t=51
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FR A UDDANNELSESVEJLEDEREN
Som uddannelsesvejleder får jeg mange
spørgsmål, og nogle gange bliver jeg også spurgt
om, hvilken briks jeg vil anbefale.
Jeg har taget kontakt til et firma, som vil tilbyde
vores studerende rabat ved køb af brikse. Når det
lige nøjagtig er dette firma, skyldes det, at jeg har
købt mine brikse her, og det gav altså pote i forhold
til at få forhandlet rabatter hjem til alle studerende.
BodyMindCompany tilbyder alle Kinesiologi elever
under uddannelse en specialrabat:
15% på Harmony DX briksepakkerne og
10% på Avalon XD Tilt pakken samt Element
pakken.
Derudover 10% på alt tilbehør købt sammen med
massagebriksen.

Hvis der bestilles på internettet, skal du huske
at skrive i kommentarfeltet, at du er elev samt
skolenavn/hold. Så reducerer vi købssummen, inden vi gennemfører din ordre og betaling. Studierabatten gælder ikke på allerede nedsatte varer.
Husk at tilmelde jer til vores nyhedsbrev på www.
bodymindcompany.dk - som du finder i nederste
højre hjørne!
Kærlig hilsen
Birgit
uddannelsesvejleder

SPECIALTILBUD 2014/15

HARMONY™ DX
DEN BEDSTE STUDENTERBRIKS PÅ MARKEDET
Pakke:


Garanti og Materialer:


Kr. 2.500 (NORMALPRIS: Kr. 2.993,75) ex.levering

SPAR 16,50%

INNER STRENGTH™
LUKSUS ØKONOMIBRIKS 
Pakke:
Garanti og materialer:


Pris: Kr. 2.250 (NORMALPRIS: Kr. 2.650) ex.levering SPAR 15%

TILBUD TIL 1. JUNI 2015 ● FRAGTPRIS KR. 200, ELLER GRATIS AFHENTNING I HELSINGØR
WWW:BODYMINDCOMPANY.DK ● TELEFON 4848 8840 ● INFO@BODYMINDCOMPANY.DK
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Annemarie
Goldschmidt er udnævnt til æresmedlem i Sundhedsrådet.




Danske kinesiologer ønsker hjertelig tillykke.






Sundhedsrådet skriver:
 til 2010 har fået tildelt et velfortjent æresmedlemskab,
Annemarie Goldschmidt, som var formand for Sundhedsrådet fra 2002
som den første i Sundhedsrådets historie. Annemarie er vores danske grand old lady inden for komplementær og alternativ
behandling (KAM). Annemarie er uddannet sygeplejerske, bevægelsespædagog og DK-Kinesiolog RAB®. Annemarie grundlagde
Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole i sommeren 1987, hvor hun siden har undervist i rigtig mange kurser. Sideløbende arbejder
hun med klienter
i sin private praksis. Annemarie deltager jævnligt i kinesiologikonferencer i mange forskellige lande og er aktiv i IASK som er den
Internationale Kinesiologi Forening. Annemarie har skrevet bøgerne “Fri for stress og fuld af energi” og “Krop og bevægelse i
klasseværelset“. Endvidere har hun skrevet og skriver fortsat mange
artikler blandt andet til Muskeltrykket, SABs månedsblad og Tidslernes medlemsblad. Annemarie er fortsat
i gang med forskellige forskningsprojekter. Lige nu gælder det et knæprojekt i IASK regi og NFIB, som er et tværfagligt samarbejde mellem komplementære og
alternative behandlere (KABere) og praktiserende læger. Vi ønsker Annemarie tillykke med æresmedlemskabet og takker for
den store indsats gennem tiden!
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BOGANMELDELSE
Nye bøger om Bachs Blomsterremedier.
Det skal på ingen måde være en hemmelighed,
at jeg er meget glad for Dr. Edward Bach og de
38 blomsterremedier han fandt og beskrev anvendelsen af, for over 80 år siden.
Hans bog ”Heal Thyself” er og bliver en stor inspiration for mig, og minder mig om hvor meget han
var forud for sin tid og måske endda vores. Han
er mere aktuel nu end nogensinde, i en tid hvor
energimedicin og bevidsthedsmedicin vinder
større og større grund.
Jeg får flere og flere henvendelser på Bachremedierne alene, uden at folk ved at jeg er
kinesiolog. Jeg bruger remedierne rigtig meget
under selve afbalanceringen, men jeg ender ligeså
tit med at sende en behandler-flaske med klienten
hjem som støtte.
Indholdet står som regel meget klart efter en
afbalancering og jeg har sjældent behov for at
teste det yderligere.
Til dem der ikke er så meget hjemme i remedierne
er det dog altid en mulighed at bruge vores geniale
redskab, muskeltesten, når man er i tvivl. Så kan
det næsten ikke slå fejl.
Tilbagemeldingerne er som regel positive og
klienterne ønsker at få nye flasker med hjem. De
rapporterer bl.a. om mere ro i følelseslivet, fravær
af angst og større selvtillid.

”Bach dit barn op”.
Et af de steder hvor jeg ser den største og hurtigste forvandling med Bach-remedierne, er hos
børnene.
Nu har en af de største kapaciteter i Danmark
indenfor Bachs Blomstermedicin, Susanne Løfgren, taget forfatterkasketten på for alvor. Hun har
som det første skrevet bogen ”Bach dit barn op”,
om Bachremedier til børn og deres voksne, som
udkom her i foråret.

...”Susanne Løfgren, kompetent terapeut med
30 års erfaring i brug af Bachs Blomsterremedier
har nu skrevet den første bog om Bachsystemets
muligheder i forhold til børn. Der er der kommet en
yderst anvendlig bog ud af, som bør have plads i
et hvert hjem hvor børn færdes. Vi har for længe
været fastholdt i gamle mønstre. Det kan Susanne
Løfgren og Bachremedierne være med til at rette
op på.”
….Sådan skriver musiker og forfatter Lars Muhl på
indercoveret af bogen.
Jeg er fuldstændig enig i hans ord. Enhver
forælder, bedsteforælder, pædagog, lærer, børnebehandler eller andre som har hjertekontakt med
børn, vil blive beriget af at læse denne bog og tage
remediernes visdom til sig.
Bogen er smuk og enkel i sin udformning.
Meget nem at bruge og med grundige anvisninger
til anvendelse og en præsis gennemgang af alle
remedierne, med specielle henvisninger til hvordan børns reaktioner kan være, hvis de behøver
remediet.
Den indeholder en udførlig gennemgang af alle
tænkelige hverdagsproblemer og situationer,
man kan komme ud for i et normalt barneliv, med
mange gode noter til forældre, der også kan have
det svært i deres omgang med børn. Alt sammen
også i alfabetisk orden, så bogen fungerer som et
opslagsværk, lige til at gå til.
Bogen er tilmed fyldt med smukke og indbydende
billeder af hver eneste blomst.
Der er gode cases i bogen, som kan give en gode
idéer til hvordan, man kan tænke i forhold til at eksperimentere med at bruge remedierne.
Remedierne brillerer jo bl.a. ved at de er fri for bivirkninger, hvilket gør at man ikke kan overdosere
eller gøre skade ved at give de forkerte remedier.
Det værste der sker at at man vælger forkert, så
det ikke virker.
Susannes kærlighed til børn, forældre og Bachs
Blomsterremedier skinner igennem hele bogen
og smitter på den dejligste måde.
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”Introduktion til Bachs Blomsterremedier
og ”Kvinder i Bach-spejlet”.
Det nyeste skud på stammen i Susannes planlagte
serie af bøger er ”Introduktion til Bachs blomsterremedier”. Bogen svarer til pensum af Bachterapeutuddannelsens Trin 1, som Susanne bl.a. underviser på. De 182 sider indeholder gennemgang af de
38 remedier og er fyldt med selvstudie-materiale
og øvelser.

Susanne Løfgren har udgivet bøgerne på sit eget
forlag Forlaget casu.dk.
Du kan købe dem direkte dér, eller hos Mezina.
Susanne har desuden åbnet for at behandlere kan
købe ”Introduktion til Bachs Blomsterremedier”,
sælge den i klinikken og selv tjene 75,- kr. pr. stk.
Sidsel Rosing.

Den næste bog hun har planlagt at skrive kommer
til at handle om kvinders brug af remedierne og
skal hedde”Kvinder i Bachspejlet”. Den er planlagt til at udkomme i sommeren 2015. Det vil jeg
personligt glæde mig til.

Hjernekursus med Carla Hannaford
Af Inge Lise G. Kahr

Det er fantastisk at Edel igen har fået Carla
Hannaford til at komme til Vejle og afholde kursus.

Til de af jer, der endnu ikke har haft fornøjelsen
af at opleve en så stor kapacitet indenfor læring
som Carla, kan jeg kun varmt anbefale at benytte
muligheden den 18. – 19. april 2015.

Denne gang om den fysiologiske baggrund for
læring. Carla er et fantastisk vidende, inspirerende
og dedikeret menneske at være sammen med.

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at anbefale
Den Dominante Faktor af Carla Hannaford.

Hun har en meget behagelig energi – og enegier
smitter jo, så det er altid med glæde, jeg deltager
i hendes kurser. Samtidig er Carla rigtig god
til at formidle et relativt kompliceret stof på en
uhøjtidelig og forståelig måde.

ViaSystime udgav den i dansk oversættelse i
2011. Bogen indeholder blandt andet teorien bag
dominansprofilerne samt en beskrivelse af de
enkelte profiler. Især for de der arbejder med børn
med læringsudfordringer udgør bogen et rigtig
godt redskab at have i sin værktøjskasse.

Jeg har for år tilbage deltaget i kurset om den
fysiologiske baggrund for læring hos IAK i
Kirchzarten, Tyskland – også med Carla, og jeg
glæder mig allerede til at være med igen og blive
opdateret med noget af den nyeste viden på
området. Mon ikke de af jer, der oplevede Carla i
Vejle i 2010, ligesom jeg, glæder sig til et gensyn.

Henrik Munch Jørgensen skrev lektørudtalelsen
på bogen, og afslutter med at skrive: ”…Interessant og velskrevet bog, som gør det let for
undervisere at analysere sig frem til elevernes
læringsstile og planlægge undervisning ud
fra den enkelte elevs profil. Bogen bør stå på
landets skolebiblioteker og er meget relevant
på læreruddannelsen”.
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NYT fra IASK (International Association of Specialized Kinesiologists)

IASK
IASK- HOME OFFICE: 320, Chemin de Labourdette - FÐ31380 Gragnague - France - www.iask.org
General Information info@iask.org Membership: home-office@iask.org Country Info: www.kinescbc.blogspot.com

Dear colleagues,
Summer has come and almost gone and I hope most of you have managed to enjoy well-earned holidays :-)
People like us, I mean people working as independents in the caring field, tend to forget to take care of
themselves. By becoming a member of IASK, you've shown you got your priorities right and you know that
meeting, exchanging and sharing with like-minded professionals is very nourishing by and of itself.
You could also choose to come to Lisbon for a w.e. in January and attend the AGM (January 17th). We are
sure you will enjoy the break ... and Lisbon and the Portuguese are so lovely :-)
We are preparing our next Meeting of Associations and AGM, which will be held in beautiful Lisbon
(Portugal). We shall meet at a very nice venue: Hotel VIP Eden, enjoying special low season prices. It is
located in the center of Lisbon, very close to all the main attractions and surrounded by lovely and cheap
little restaurants (www.edenaparthotelvip.com). Quoting Alexis Costello in the article mentioned below: "I met
so many wonderful people at this meeting and at the Conference that followed and I am looking forward to
seeing some of them again in January in Lisbon. We hope you can join us there!"
Alexis, Canadian member of our board, has written about her experience in Copenhagen:
IASK Meeting of Associations - by Alexis Costello
"I had always thought that my first trip to Europe would be something romantic; a trip with my husband
through the canals of Venice, the view from the Eiffel Tower and all those other touristy clichŽs. Instead, it
took me to Denmark to meet my peers at IASKÕs first Meeting of Professional Associations of Specialized
Kinesiology and IÕm so glad that it did!
On April 30, 2013 representatives from fifteen different associations gathered in order to connect, see what
challenges SK practitioners from other countries were experiencing and compare notes for how we can all
move forward to keep this International Association alive and well... Read further
Below a photo taken at the IASK Conference in Copenhagen during Adam Lehman's presentation. Charles
Krebs remarks on the high survival value of the head flip when injured.

If you want to share some of your experience with IASK, please send us your paper and we shall publish it
on our website. You will find the draft Copenhagen AGM Minutes here.
Please find the 2015 AGM Agenda here. We look forward to seeing many of you there. We will give you
more details soon via our website :-)
Warm regards from the Board of IASK :-)
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NYT fra SundhedsRådet
Fredag d. 31.oktober var undertegnede til
medlemsmøde i Sundhedsrådet (SR) i Århus.
Formanden Charlotte Yde gennemgik meget
kompetent de forskellige punkter på dagsordenen.
SRAB
D. 1.januar 2013 blev ViFab nedlagt som en
konsekvens af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses udmøntning af regeringens initiativ om
”Effektiv administration i staten”.
Fremover er det Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ for Behandling (SRAB), der skal varetage
nogle af de opgaver som ViFab stod for – dog
uden økonomiske hjælp. Der er derfor ændret lidt
på SRAB´s struktur.
Det ”nye” SRAB afholder 2 årlige møder og har 3
underudvalg, hvor SR er repræsenteret:
Det Rådgivende Udvalg
Berit Faber har indtil for nylig repræsenteret SR i
dette udvalg – er pt trådt ud da hun skriver PhD.
En stedfortræder er ikke pt udpeget.
Det Internationale udvalg
Bente Skovborg repræsenterer SR i dette udvalg.
Udvalget har opdateret en organisationsoversigt,
som omfatter oplysninger om Behandlingsform/
Organisation/Dansk paraplyorganisation.
Vi er blevet bedt om at tjekke om oversigten stemmer.
Forskningsudvalget
Charlotte Yde repræsenterer SR i dette udvalg.
Her er der blevet arbejdet med evidens, databaser
for artikler med KAM (Komplementær Alternativ
Medicin) Charlotte yde opfordrer os til at sende nye
spændende artikler inden for vores fagområde til
mail@charlotteyde.dk
Til hvert udvalgsmøde medbringes mindst 2 informationer, nyheder el.lign. til gruppen. Dvs.
at udvalgene har karakter af arbejdsgrupper.
Næste SRAB møde skal omhandle:
• KAM på plejehjem
• Autoriserede sundhedspersonaler og RAB
SST har meldt ud at RAB loven er for ikke
autoriserede sundhedspersoner.
For at vi alle kan være registrerede behandlere
kræver det en lovændring.
• Internationalt seminar om regulering af KAM

Vedr. punktet om autoriserede sundhedspersoner og RAB, blev vi opfordret til at overveje,
hvordan vi synes, loven kan ændres til det
bedre.
Opfordringen er hermed givet videre!!
E-learning
Hen over sommeren har et udvalg af skolefolk og
Charlotte Yde arbejdet med hvad der er væsentligt
for brug af e-learning. De har fået juridiske bistand
til at undersøge RAB lovens intension om uddannelsesspørgsmål – hvilken lovhjemmel der er
for at SST har meldt ud med en procentsats om
e-learning. På baggrund af dette arbejde har SR
kommet med en udtalelse vedr. Sikring af kvalitet i
e-learning. Dette arbejde har givet et godt resultat
og fredag d. 31.okt kom meddelelsen om e-learning fra SST
Sundhedsstyrelsen har på den baggrund i dag
udsendt denne information til samtlige registreringsansvarlige brancheforeninger samt SRAB’s,
Sundhedsstyrelsens Råd vedr. Alternativ Behandlings, medlemmer:
”Meddelelse om E-learning
Sundhedsstyrelsen har igennem det seneste år
været i dialog med brancheforeningerne om elearning og om RAB-bekendtgørelsens § 10, stk.
1, hvoraf det fremgår, at ”E-learning kan indgå som
en mindre del i undervisningen, hvis der i øvrigt
består et lærer-/elevforhold”. Brancheforeningerne
har i den forbindelse udtrykt ønske om at få mulighed for i højere grad at lade e-learning udgøre
en større del af undervisningen – særligt inden for
de teoretiske fag.
Sundhedsstyrelsen har derfor bedt Det Rådgivende Udvalg under Sundhedsstyrelsens Råd vedr.
Alternativ Behandling, om hjælp til nærmere at
definere ”en mindre del af undervisningen”, så
branchens ønsker til en mere fleksibel brug af
e-learning kan imødekommes, samtidig med at
hensynet til uddannelsernes kvalitet respekteres.
Sundhedsstyrelsen og Det Rådgivende Udvalg
har i den forbindelse lagt særlig vægt på, at RABordningen i dag er anerkendt for den høje faglige
kvalitet, som de registrerede alternative behandlere besidder. Det har derfor højeste prioritet, at
ordningen bevarer denne anerkendelse.
Fortsættes side 24......
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På den baggrund, kan Sundhedsstyrelsen melde
følgende ud om e-learning i forbindelse med uddannelseskravene i bekendtgørelsens § 10:
A / E-learning kan udgøre en mindre del af
uddannelsen.
B / E-learning i forskellige former skønnes velegnet
som læringsmetode inden for teoretiske fag/
fagområder.
C / Der skal bestå et egentligt lærer-/elevforhold
på en sådan måde, at den studerende kan indgå
i dialog med en lærer om stoffet.
D / E-learning klan udgøre op til 100 % i de
teoretiske fag anatomi, fysiologi og sygdomslære.
E / E-learning kan udgøre max. 33 % i den
primære behandlingsform, i teoretisk funderede
behandlingsformer, som f.eks. homøopati,
ernæringsterapi og naturopati, kan e-learning
udgøre en større andel, dog max. 75 %.
G / Det er den enkelte forenings ansvar at stille
krav til en bestået eksamen, der dokumenterer,
at den studerende har tilegnet sig den fornødne
grundviden idet pågældende fag/fagområde.
Foreningerne har pligt til at sikre sig, at eksamen
bliver gennemført af den studerende selv.
Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at
ovenstående kun er gældende for de minimumstimer, som § 10 beskriver. Undervisning ud over
dette minimum kan foregå, som foreningerne og
skolerne selv finder det mest hensigtsmæssigt.
Sundhedsstyrelsen skal yderligere gøre opmærksom på, at RAB-ordningen er en brancheadministreret ordning, og at det derfor i første omgang
er op til de enkelte godkendte foreninger selv at
tage stilling til, om ansøgere lever op til kriterierne beskrevet i loven, RAB-bekendtgørelsen og i
foreningernes egne vedtægter. ” (citat slut)

Momspligt
Der har åbenbart været en usikkerhed vedr. momspligt på koda gramex og forsikring. Der er ikke
momspligt på disse.
SR´hjemmeside

SR´s hjemmeside var blevet teknisk forældet og nu
arbejdes der med en word press model.
Også her ønskes der feedback ! Hvad fungerer
og hvad mangler?
På forsiden af den nye hjemmeside ligger der
Rapport 2020, som Eurocam har udsendt.
Eurocam er et netværk af europæiske KAM patientorganisationer, læger som praktiserer KAM og
uddannede KAM behandlere.
Eurocam´s formål er at fremme bidraget fra KAM
Komplementær og Alternativ Medicin til bedre
sundhed i Europa.
Rapporten kan også findes her:
http://www.cam-europe.eu
Sonja Thrane

“Vores medlemskab af Sundhedsrådet byder også på fordele i forhold til at kunne deltage på de andre
foreningers opdateringskurser eller foredrag i foreningsregi:
Center for Ernæring og Terapi holder ajourfæringskursus i ernæring 23-25. januar.
Se dette link: http://detforening.dk/dets-ajourforingskurser/
Naturopath- og Biopatforeningen afholder foredragsaften om urter med Natur Drogeriet d. 10 marts.
Mere herom senere.”
Kærlige hilsner, Inge Harris, som har deltaget i inspirerende i medlemsmøde i
Sundhedsrådet i København
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NYT fra Kinesiologiskolen i Vejle
Kurser med Philip Rafferty
Denne sommers store begivenhed har været Philip
Raffertys kursus i Kinergetics i Vejle i den første uge af
sommerferien med et efterfølgende BNT kursus i København, som jeg fik arrangeret i samarbejde med Birgit
Nielsen. Alle var så ovenud begejstret for BNT kurset,
at Philip blev overtalt til at komme tilbage i september
for også at holde kurset i Kinergetics i København, som
Birgit tog sig af, og vi fik også arrangeret nogle behandlingsdage i København, Århus og Vejle. Her var det
utroligt spændende for mig at følge hans behandlinger
hjemme hos mig og se ham udøve mirakel på mirakel.
Mens han var hos mig, blev der en aften optaget 11 behandlinger med henblik på at få det lagt ud på YouTube,
hvor du nu kan se nogle af de sessioner, han havde her
i Vejle.
Philip Rafferty har udviklet 3 meget imponerende kursusforløb, som er vidt forskellige: Kinergetics, Reset, og BNT.
Kinergetics blev udviklet i starten af 90erne, og det har
han formidlet til mere end 20.000 mennesker i 20 lande,
og materialet er allerede blevet oversat til 5 sprog.
Senere udviklede han RESET kurserne, som vi har fået
præsenteret i Vejle i foråret 2013 både af Wayne Topping og Dagmar Steffan fra München.
Reset kan udføres som et 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. BNT er
det sidste skud på stammen.

Alle kan stadigvæk nå at få hele Kinergetics pakken hos
mesteren selv, hvis I melder jer til kurset i maj, hvorpå I
kan gøre hele uddannelsen færdig her i Vejle.
Kinergetics kurserne koster 2000 kr. pr modul og et oversat kompendium til hvert modul 150 kr.
Vi har endnu ikke fået prisen for kurset i Reset i Århus d.
11. maj
Jeg har aftalt et nyt kursus i BNT i Vejle d. 4. juli, og
Philip vil igen give afbalanceringer her i huset 1.-3. og 5.
juli.

Plan for Philips aktiviteter i 2015:
Kursus i København i BNT 9. maj 9-17.
(Se omtale af kurset i Vejle d. 4. juli nedenunder)
Kursus i Århus i Reset 11. maj kl. 14-18
Kinergetics I-III på Castbjerggaard, nær
Hedensted i Vejle området:
Kinergetics, modul I, 14.-15. maj
Her gennemgås de basale teknikker, som blandt andet
består af brug af fingermodeller, selvtest og en ”hurtigt
fix teknik, som afbalancerer energiubalancer på blot
nogle få minutter, og du lærer også, hvordan man kan
”stakke” ubalancer ind i kæben.
Afbalancering af elektrolytter, hjerneintegration, hydrering, smerter, stress, sensitivitet og TMJ
Kinergetics, modul II, 16.-17. maj
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 energimæssig adgang til kroppens fysiologi med henblik på
emotionelle, metafysiske eller strukturelle korrektioner

Philip vil i fremtiden koncentrere sig om andre temaer, så
han vil for sidste gang selv afholde de
3 første kurser i Kinergetics på Castbjerggård nær
Vejle fra d.14.-19. maj 2015. Hvis man ønsker at tage
disse kurser i fremtiden, vil det ikke blive hos Philip selv.

Kinergetics, modul III, 18.-19. maj
Lær hvordan du kan vurdere og korrigere fastlåste
muskler, hvordan du kan isolere og teste 16 muskler, forholdet mellem meridianerne, alarmpunkter og surrogatteste. Afbalancering af affirmationer, candida, tungmetaller, forstoppelse og piskesmældsuheld
Kinergetics IV og VI i Vejle i juni. Philip har valgt at
tage modul VI i 2015 for at alle på den måde kan få
glæde af traumeafbalanceringerne på dette kursus så
tidligt som muligt

Han vil her i Vejle gøre hele kursusforløbet færdig i Kinergetics, så han d. 27.-30. juni i 2015 afholder Kinergetics 4 og 6.
I 2016 vil han komme tilbage for at undervise i Kinergetics 5 + det afsluttende trin: Masterclass, hvilket også vil
blive i Vejle.
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Kinergetics modul IV, 28.-29. juni
Dette modul fokuserer meget på følelser, og der er en
sand guldgrube af lister med positive affirmationer og 14
sider med scan lister til alle dele i kroppen inkluderet i
materialet.
Der arbejdes med undertrykkelse af ubalancer i TMJ
og kæbemusklerne, hjerneintegration, smerteafledning,
sabotageprogrammer og hvordan man kan afbalancere
de højere energier via chakrasystemet
Kinergetics, modul VI, 29.-30. juni
Dette kursus fokuserer meget på traumeafbalanceringer.
Desuden indgår der en meget dyb afbalancering af TMJ
og kæbemusklerne, en dybere afbalancering af nyrerne
og hypertone celler plus udvidet materiale om chakra.
BNT: Balancing Nutrition & Toxicity, 4. juli i Vejle.
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 i oktober sidste år, hvor vi var 40 mennesker, var
der ikke en eneste, der ikke fik givet slip på en masse
smerter og ubehag, efter vi havde kørt BNT processen
igennem.
BNT kurset er specielt designet til at hjælpe mennesker,
der lider af kronisk træthed, fibromyalgi og arthritis.
Prisen for kurset vil være 1500 kr., og det inkluderer test
sæt og kursusmateriale oversat til dansk. Jeg oversætter
løbende på kurset, så alle kan få det hele med.
Birgit og jeg har delt arbejdet imellem os, så Birgit står
for kurserne i maj, og jeg tager mig af det, der sker i juni
og juli.
Tilmelding til kurserne i maj hos Birgit Nielsen
birgit@kinese.dk
Forhåndstilmelding til kurserne i juni og juli i Vejle til mig
på min e-hjemmeside
www.kinesiologiskole-vejle.dk eller på mail til
kinesiologiskolen@vindinggaard.dk
Edel Hovgaard

Hjernekursus på Kinesiologiskolen i Vejle
En meget stor appelsin
faldt i min turban, da det
lykkedes for mig at få
den største kapacitet
inden for Brain Gym til
at komme til Vejle
d. 18.-19 april 2015
for at undervise i
hjernens basale fysiologi.
Det er et superspændende kursus og vil være
aktuelt for alle, som interesserer sig for dette emne.
Alle kan være med, og der er ikke krav om, at man
skal have taget kinesiologikurser på forhånd.
Her følger Carla Hannafords kursusbeskrivelse:
Den fysiologiske baggrund for indlæring
Hvordan og hvorfor bevægelse
integrerer os og frigør stress.
Kom og find ud af den
videnskabelige baggrund for,
hvordan indlæringsprocessen fungerer
• Opdag mysteriet bag læring på en fascinerende
og eksperimenterende måde.
• Få en indsigt i den nyeste og mest omfattende
forskning inden for hjernen.
• Få en forståelse for hvordan indlæringsprocessen
udvikler sig, og hvorfor der kan opstå
indlæringsblokeringer.
• Oplev og udforsk den elegante og meget
effektive måde Brain Gym® og relaterede
øvelser virker på.
På dette helt unikke kursus vil alle deltagere få en
chance for at forøge deres kapacitet for optimal
indlæring og for at øge deres kreative potentiale i
forhold til alle aspekter i deres liv.
Kurset vil også give en meget en væsentlig
baggrundsviden til alle, som virkelig ønsker at
hjælpe sig selv, deres børn og elever/studerende,
ligegyldig hvilken alder de har.
Kurset formidler den videnskabelige baggrund for
indlæringsprocessen og kommer med forklaringer
på og praktiske forslag til, hvordan man kan arbejde
med hyperaktivitet, dysleksi, autisme og andre
indlærings og adfærdsmæssige vanskeligheder
uden brug af medicin.
Instruktør på kurset er Dr. Carla Hannaford, en
meget anerkendt forfatter til bestsellerme: SMART
MOVES: Why Learning is not All in Your Head,
THE DOMINANCE FACTOR: How Knowing Your
Dominant Ear, Eye, Brain, Hand & Foot Can Improve Your Learning, Awakening the Child Heart,
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Handbook for Global Parenting, og PLAYING IN
THE UNIFIED FIELD, Raising and Becoming Conscious, Creative Human Beings. Af ovenstående
bøger er The Domonance Factor oversat til dansk:
Den dominante faktor
Hendes eksperimenterende måde at undervise på
er helt fantastisk effektiv samtidig med, at den er
meget gribende.
Alle kan være med, - der kræves ingen
forudsætninger på forhånd.
Dr. Carla Hannaford er professor I biologi og en
underviser med mere end 40 års undervisningserfaring. Har arbejdet i 20 år som professor i biologi,
og hun har i 4 år arbejdet i skolesystemet som
rådgiver for børn med indlæringsvanskeligheder.
Siden 1988 har hun haft en et job som en internationalt anerkendt konsulent inden for indlæring og
har været kursusleder i 45 lande. Hun er nævnt
i mere end 1.000 bøger og tidsskrifter i forhold
til den videnskabelige baggrund for indlæring og
Brain Gym®. Hun blev valgt som gæsteprofessor i
AHP—et sovjetisk projekt. Er blevet anerkendt som
Who’s Who i American Education og har modtaget
mange priser for det arbejde, hun har udført i hele
verden.

Hjælp til din markedsføring på Facebook.
Det er dejligt at se at så mange er aktive på vores
facebookside. Vi har fået mange nye ”synes godt om”.
Bare bliv ved med at dele, ”synes godt om” og kommentere på indlæggene, det er virkelig med til at gøre
en forskel.
Læs eller genlæs evt. indlægget om hvordan man kan
hjælpe Danske Kinesiologer på Facebook. Det står i
den sidste trykte udgave af Muskeltrykket.
Som noget nyt kunne vi godt tænke os at lave nogle
Kinesiolog-portætter, som vi fast kan slå op hver uge
i en periode.
Det betyder at vi gerne vil hjælpe dig med at blive
set, og samtidig gøre det mere tydeligt hvem vi er i al
vores mangfoldighed.

Du kan læse mere på hendes hjemmeside
www.carlahannaford.com
Jeg har tidligere haft Carla til at undervise i Vejle,
senest i 2010 i forbindelse med vores 25 års
jubilæum på Kinesiologiskolen i Vejle. Da var
mit største ønske at få Carla til komme her for at
introducere sin bog om den dominante faktor, som
Ingelise Kahr efterfølgende oversatte og fik udgivet
på ViaSystime.
Denne bog er stadigvæk lige relevant og giver en
kæmpe forståelse for, hvordan man er indrettet, og
hvordan man kan udnytte sin kapacitet optimalt.
Sædvanen tro vil jeg sørge for, at alt materialet
bliver oversat til dansk til Carla Hannafords kursus,
ligesom jeg vil oversætte løbende på kurset.
Kursuspris: 1900 kr. Ved tilmelding senest 1. februar: 1800 kr.
Kursuskompendium på dansk: 150 kr.
Forhåndstilmelding til kurset til mig på min
hjemmeside www.kinesiologiskole-vejle.dk
eller på mail til kinesiologiskolen@vindinggaard.dk
Edel Hovgaard

Jeg skal bruge max. 10 linier om hvem du er, hvad du
står for og hvad du kan hjælpe med (eller hvad du
nu synes er relevant for at profilere dig selv), samt et
link til din hjemmeside og hvis du evt. har en side på
Facebook med klinikken.
Hvis du ikke har en hjemmeside kan du sagtens være
med, så skal jeg bare bruge et billede af dig og dine
kontaktoplysninger, så eventuelle klienter kan
kontakte dig.
Du kan sagtens være med uden at være på Facebook.
Dette kommer selvfølgelig til at virke bedst når alle
andre deler, kommenterer og ”synes godt om” disse
nye profil-opslag. Så husk at støtte op om kollegerne,
når I møder dem på Facebook i tiden der kommer.

Kunne du tænke dig at være et opslag på Danske
Kinesiologers facebookside?

Husk også at skolerne er velkomne til at slå indhold
om kinesiologi-kurser op på den officielle facebookside, så skal vi nok lægge det op på forsiden.

Skriv en mail til sidselrm@gmail.com.

Kærligst Sidsel Rosing
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NYT fra Kinesiologi - Akademiet
Efter udgivelsen af den danske oversættelse af
bogen ’Find din indre kraft’ af den norske læge og
forfatter Audun Myskja, medio november på Klims
Forlag, er der både på Sjælland, Fyn og i Jylland
arrangeret 3 timers workshops i begyndelsen af
det nye år.
På workshoppen introduceres til
de fremragende og gennemprøvede
øvelser og meditationer, som er
beskrevet i bogen. Man får sin
værktøjskasse udvidet med øvelser,
visualiseringer og meditationer,
der styrker energi og helbred og
som formindsker stress og overbelastning i krop og sind, og det
er et lynkursus i, hvordan man forvandler følelser. Der arbejdes med
grundøvelserne fra det urgamle
tibetanske helbredssystem Seamm
Jasani, et træningsprogram, som
er en unik kombination af træning,
meditation, selvudvikling og selvforsvar, som også er gennemgået
i bogen.
Workshoppen er en kickstarter til eget hjemmeprogram, og anvender man øvelserne over tid, er man
sikker på virkelig at mærke en forskel.
Læge og skribent ’Radiodoktoren’ Carsten Vagn
Hansen skriver på omslaget af ’Find din indre
kraft’: Audun Myskja er en god norsk lægekollega
og en fremragende repræsentant for bevidsthedsmedicinen. Han lærer os at bruge de helbredende
kræfter, som vi alle har til rådighed både for os selv
og de mennesker, vi ønsker at hjælpe. Vi kan alle
være læger for hinanden”.
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Når forordet til den danske udgave starter med
linjerne: ”Når du sidder med denne bog i hånden,
skal du vide, at du er på vej til at åbne for en
skattekiste fyldt med viden om, hvordan du kan
tage vare på din egen sundhed”, er det ingen
overdrivelse.
Og når vi vælger at åbne denne
skattekiste sammen med alle
interesserede, er det fordi vi
synes, at indholdet fortjener at
blive pakket ud og anvendt, og
ikke bare havne i stakken af
selvhjælpsbøger, som der findes
mange af.
Bogen er som nogle af jer
allerede har opdaget månedens
bog i Psyke og Sjæl i december måned. Mange af jer har
allerede benyttet jer af forlagets
særtilbud til akademiets modtagere af nyhedsbrevet. De
af jer, der allerede har bogen,
men som har lyst til at deltage i
workshoppen, kan selvfølgelig
deltage til nedsat pris.
Bogen er desuden aktuel i debatten om healing, og
der er henvisninger til forskningslitteratur indenfor
området. Der er omfattende litteratur og liste over
cd’er, der kan anvendes til meditation og afspænding.
I den danske udgave er der desuden et afsnit, der
er aktuel i Danmark, når man skal finde vej i den
alternative verden.
Nederst på www.kinesiologi-akademiet.dk finder du
dato og sted for workshops i de fire landsdele, der
indtil nu er planlagt.

NYT fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®
Når dette læses, så er vi inde i den første vintermåned
efter et utroligt mildt efterår. Det er tid til at tænke på
jule- og nytårsgaver til familie og venner, og hvad med
også at give en eller et par stykker til dig selv.
Det kan være en god afbalancering af en kollega, så
vi selv kan være i god form, når vi arbejder med vores
klienter. Skal vi kunne yde vort bedste, må vi også gøre
det bedste for os selv.
Du kan gå videre og gøre det endnu bedre ved at være
med, når
Sylvia Marina (Australien), Kathie Guhl (USA) og
Adam Lehman (USA) kommer og delagtiggør os i deres
store viden. Når vi er på kurser, slår vi ”to fluer med ét
smæk”: vi får mange afbalanceringer, bliver i bedre form,
og vi får et nyt værktøj til brug for vort daglige arbejde
med vores klienter. Det er da en god gave at give sig
selv.
I september nummeret af Muskeltrykket fik du denne
information:
”Kurser med SYLVIA MARINA (Australien) og ADAM
LEHMAN (USA).
Alle, som var med på IASK-konferencen i maj i år, var
meget betagede af SYLVIA MARINA og hendes foredrag om ”Transforming DNA memories”, og det er os
en stor glæde, at Sylvia har sagt JA til at komme og føre
os længere ind i transformationen af de erindringer, som
er knyttet til vort DNA. Sylvia kommer fra den 26. – 29.
marts 2015, og det er dejligt, at der allerede er nogle
håndfulde kinesiologer, som har tilmeldt sig. Vi forventer
mange flere, og du bliver skrevet på listen, så snart vi får
din tilmelding.
Det samme gælder for ADAM LEHMAN, som har sagt
JA til at gentage succes’ en med sit IKC godkendte
kursus om ”Holistisk Touch for Health”. Hans første
kursus i Danmark blev afholdt i april i år, og det bliver
gentaget fra den 2. – 3. maj i 2015, denne gang også
med mulighed for at deltage i det efterfølgende instruktørkursus den 4. maj. Der er mange, som gerne vil have
del i Adams store viden og opleve hans brillante undervisning, så derfor har vi også bedt ham om at holde sit
kursus om ”Agape Quest, som er 1. del i ”Applied
Physiology serien”. Vi fik et JA, og kurset bliver afholdt
fra den 7. – 10. maj 2015.
Kursusrækken om Applied Physiology er udviklet af Ricard Utt fra Arizona, USA. Også her glæder vi os til at få
en hel række deltagere ud over dem, som allerede HAR
indsendt deres tilmelding.”
Adams kursus bliver arrangeret i et samarbejde med
Søren Lund og Birgit Nielsen, så informationen kan
komme ud til så mange som muligt.

I skolens næste ”Nyhedsbrev” vil du få mere praktisk
information, og du kan også få den ved at henvende dig
direkte på info@kinesiologiuddannelse.dk
Skolens nye kursus.
Det helt nye og meget let anvendelige kursus om
”Pædagogisk Kinesiologi” har fundet sin form, og kursisterne er meget glade for det. Kurset, som strækker
sig over fire weekender med tilhørende Praktisk Træning
med supervision, skriftlig og praktisk prøve(eksamen),
omfatter to sæt undervisningsmaterialer, et på 42 sider
og et på 190 sider. Det første giver en meget grundig
indføring i Kinesiologiens verden og vil kunne anvendes
som et begynderkursus for alle, som gerne vil uddanne
sig inden for kinesiologien. Det andet materiale bygger
videre på det første med mange tests fra det elektriske,
det emotionelle, det ernæringsmæssige og strukturelle
energiområde, og der bliver arbejdet med mange former
for reaktivitet, med Essenser og Chakra energi. Da
materialets tests og afbalanceringer ikke bare egner
sig for voksne, men også for børn, så vil du også finde
to kapitler om motorik, tests og afbalancering samt om
Dominansforholdenes betydning for valg af læringsmetode og som grundlæggende forklaring på, hvorfor
netop den elev har netop de vanskeligheder.
Susan Lunddahl har i år igen undervist i Kathie Guhls
kurser om ”Hjernen, vor største ressource”, del 1 og 2,
og hun fortsætter sin succes i 2015 og videreuddanner
sig til også at kunne undervise i del 3. Denne uddannelse sker hos Kathie Guhl, og vi har derfor inviteret
Kathie til at komme og holde dette kursus plus tre mere i
2015. Kathie er en fremragende underviser, hendes materiale er klart og let at bruge. Vi som har lært det, kan i
meget vid udstrækning implementere det i arbejdet med
elever mod de store læsevanskeligheder. Hanne Freil,
DK-Kinesiolog RAB, uddannet her på skolen, har lavet
et flot arbejde med to ordblinde klienter, og hun har nu
startet et pilotprojekt for at hjælpe langsomme læsere.
Flot initiativ.
Forskning hos NFIB / Netværk for Integreret Behandling.
Det er med stor glæde, at jeg kan sige, at vi her er
kommet videre endnu, idet et pilotprojekt nu ER startet
i samarbejde med Københavns Universitet. En ung forsker har fået godkendt sin projektbeskrivelse som en del
af sin kandidatuddannelse, og hun er gået i gang med at
interviewe nogle af de klienter, som er blevet behandlet i
et af de eksisterende teams. Meget spændende.
Knæprojektet er nu snart igangsat i såvel Ungarn, som
Tyskland og Italien. Her i Danmark vil vi inden årets udgang holde endnu et møde, hvor vi vil se på de indsamlede resultater.
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Nyt i debatten.
Ifølge en artikel i ”Politiken” den 30. oktober er Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og foreningen Danske
Patienter gået sammen om at gå ud med et fælles opråb
til politikerne for at få ændret strukturer i sundhedsvæsenet, som hæmmer patientinddragelsen i behandlingen. Et sådant initiativ skal jo hilses velkommen, så
jeg er gået ud – med ernæringsterapeut og skoleleder
på Center for Ernæring og Terapi som medunderskriver
– med et debatindlæg. Dette er sendt til Politikens
redaktion, men i skrivende stund ved jeg ikke, om det
bliver trykt. Jeg sætter teksten ind i dette indlæg til vores
fagblad til fri afbenyttelse, hvis I er andre, som finder
mulighed for at give udtryk for jeres meninger om emnet.

Vi har kontakt til praktiserende læger, som via vores
visitator, som selv er læge, har mulighed for at anbefale
deres patienter at kontakte netværket.
Vi forventer, at evalueringen af pilotprojektet, marts
2015, kan åbne en dialog om vigtigheden af at samarbejde på tværs af faggrænser om at sætte patienten i centrum, en dialog patienterne længe har savnet. Vi hilser
derfor det i artiklen beskrevne initiativ velkomment.

Politikens indlæg havde følgende overskrift:

Mia Damhus, cand. pharm., ernæringsterapeut DET
RAB

Læger og sygeplejersker vil give patienter magt, og
mit svar lyder således:

Annemarie Goldschmidt, sygeplejerske, DK-Kinesiolog
RAB”

”Patienten i centrum
Så blev der taget hul på et officielt samarbejde mellem
Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Danske Patienter.

Til sidst vil jeg opfordre til, at vi sender en varm hilsen til
SundhedsRådets formand, Charlotte Yde, som har gjort
et kæmpestort arbejde i det rådgivende udvalg under
SRAB for at få klargjort retningslinjerne for e-learning i
forbindelse med vores uddannelser. Et af resultaterne
er, at man nu kan tage hele sin uddannelse inden for
anatomi, fysiologi og sygdomslære som e-learning. Flot
arbejde.

Det var dejligt at kunne læse at ”læger og sygeplejersker
vil give patienter magt” (Politiken torsdag den 30. oktober).
Det lover godt for patienterne og for hele samfundet,
også for det involverede sygehuspersonale.
Det kan jo ikke være nogen hemmelighed, at det er
lettere at blive rask efter en sygdom og lettere at undgå
sygdom, hvis ens sundhedstilstand er optimal. En gammel definition på Sundhed lyder ”Sund er den, som har
magt over egen situation”.
Når Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og Danske
Patienter nu ifølge artiklen i Politiken udtrykker enighed
om at gå til politikerne med et fælles opråb om at få
ændret strukturer i sundhedsvæsenet, som hæmmer
patientinddragelse, så ligger der deri en forståelse for at
patienterne i udstrakt grad gør deres egne observationer
og har deres egne erfaringer. Når patienten ses som et
individuelt menneske, og når overlægerne og ”systemet”
bruger sig selv som autoriteter og ikke optræder autoritært, så vil de efterhånden også kunne se patienten
som en egen autoritet, og give patienten indflydelse og
dermed magt.
I artiklen nævnes det, at erfaringer fra forsøg viser, at
det fører til både højere kvalitet i behandlingen, større
patienttilfredshed og besparelser i sundhedsvæsenet,
når patienterne inddrages mere. Følger politikerne
organisationernes fælles opråb, så vil sundhedsvæsenet
få hjælp til at leve op til sit navn. Som det er nu, ligger
det nærmere for at kalde det ”sygdomsvæsenet”.
Vi, som er forfattere til dette debatindlæg, og som
arbejder med komplementær / alternativ behandling,
hilser initiativet velkommen. Vi tror på, at det vigtigste
i al behandling er, at patienten er i centrum og derfor
medinddrages i alle beslutninger. Vi er i øjeblikket i et
samarbejde med Københavns Universitet i gang med et
pilotprojekt, der skal afdække betydningen af og tilfredsheden med at være medinddraget i egen behandling.
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Pilotprojektet er baseret på et netværkssamarbejde
med 16 behandlere i Netværk for Integreret Behandling
(NFIB)
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Tak for i år, ikke mindst til mine dejlige kolleger Susan
Lunddahl, Hanne Freil, Vibeke Andersen Alstrup og
Pernille Bank for samarbejdet her på skolen, og til Inge
Harris, Solveig Rasmussen og Sonja Thrane, som har
overtaget mine opgaver med at skrive om NYT fra IASK
og NYT fra SundhedsRådet, samt for det arbejde de gør
i de to organisationer
Glædelig Jul og Godt Nytår ønsker
Susan Lunddahl og
Annemarie Goldschmidt

Hjemmesidestatistik
12000

11326
10134

10000
9231

8455

8000

8405

8709

6950

6888

6000

Antal besøg

4000

Sidevisninger

2000
1287

1972

1679

1907

1350

1662

1396

1368

2805

2860

945

1122

0
12.13

01.14

02.14

03.14

04.14

05.14

06.14

Så er der igen kommet liv i hjemmesidestatistikken
efter lanceringen af vores nye hjemmeside.
Som det ses er der markante forskelle på antal
sidevisninger, som er faldet markant.
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Vi arbejder pt. på at undersøge, om det skyldes
en anderledes tilmelding til statistikværktøjet og vi
forventer at være klar med en nærmere forklaring
på faldet i næste nummer af muskeltrykket.

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

24 medlemmer
84 medlemmer
31 medlemmer
60 medlemmer
26 medlemmer

Velkommen til:
Navn

By

Anne Dybdahl

Silkeborg

Gruppe:
2

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

88 medlemmer
35 medlemmer
22 medlemmer
78 medlemmer
2 medlemmer

RAB-registrerede
Genvej til sundhed

76 medlemmer
36 medlemmer

Dejligt at byde nyt medlem velkommen, men
vi har plads til mange flere.
Prøv at snakke med dine medstuderende om
fordelene ved medlemskab af Danske Kinesiologer
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Nyt fra
Billede
på vej

Lokalafdeling Sjælland

Kontaktperson Ellen Serup
Allergen-aften
Torsdag den 11. september inviterede vi til en ”kom-meddine-allergener-aften” hos Rikke
Bendixen i Osted.
Det er ikke så let som man skulle tro at samle allergener.
Vi fik samlet nogle, men vil igen til næste år afholde et
lignende arrangement, så vi kan få fyldt endnu mere op i
allergen kasserne.
Der blev tid til lidt udveksling af erfaringer og arbejdsmetoder i forhold til test og afbalancering
af allergi og intolerance, og kopier blev uddelt.
Glæd jer til næste år omkring september, så kan vi
mødes igen. I mellem tiden så kan du, når pollen sæsonen starter, samle den fine pollen fra marts måned (se
pollenskema) husk at tørre det, før du putter det i poser,
og husk at det er det fine,fine (ofte gule) pollenstøv, som
vi skal have fat i. Vi tager også fat på allergener som
hund, kat og lignende. Se mere når tiden nærmer sig.
Tove Solveig aften
Den 8. oktober havde vi i sjællandsafdelingen endnu engang den fornøjelse at høre Tove Solveig dele ud af sin
store viden. Vi mødtes 12 kinesiologer på Frederiksberg.
Denne gang var emnerne livsreversering.
Hvordan vi finder frem til det chok/traume der fik
os til at ikke have mod på at være i livet.
Derefter afbalancering for om sjælen befandt sig
i hjertechakret. For det er her det hører hjemme!
For til sidst af slutte af med afbalancering af de enkelte
chakra.
Meget lærerigt, rørende og som sædvanligt dybe
afbalanceringer.
Alle afbalanceringer blev derfor også en spændende rejse
for mange af os, både under demonstrationerne, og da
vi gennemgik dem med hinanden.
Til sidst vil jeg sige tak for din personlige historie ind i
kinesiologien, Tove.
Fantastisk! Livet er fantastisk, siger jeg, som blev afbalanceret for livsreversering ☺.
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Generalforsamling i Sjællandsafdelingen
lørdag d. 17. januar 2015 kl. 10 - 15 på
Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg.
Oplægsholder er Karsten Snitkjær som vil fortælle om
MÆLK er mælk ? Har du mælkeallergi, kan du ikke
drikke mælk. Så må du drikke mælk i stedet.
Er du forvirret?
Hvad er forskellen? Hvem skal vi tro? Er det muligt at
ændre på kvaliteten, så mælken bliver drikkelig for alle?
Hvad er kvalitet? Hvad med andre fødevarer? Er økologisk altid bedre end konventionel?
Find selv på flere spørgsmål inden Generalforsamlingen,
hvor Karsten Snitkjær vil give dig fuld overblik over og
forståelse vedrørende mad…..hvis du er heldig! Eller
måske stiller han bare endnu flere spørgsmål?
Hvem ved? Kom og lad dig overraske. Det bliver ikke
kun et foredrag men også en diskussion med praktisk
testning, hvor du selv kommer til at spille en aktiv rolle.
Det bliver en dag du godt kan glæde dig til!
Dagen indeholder selvfølgelig også selve Generalforsamlingen, og imellem vil vi indtage en dejlig frokost
i hinandens gode selskab. Vi glæder os også til at se
nye ansigter.
Indhold:
• Valg af ordstyrer
• Årsberetning
• Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og
budget.
• Behandling af indkomne forslag (skal være
bestyrelsen i hænde senest d. 31.januar.
Vi glæder os til at I kommer med rigtig mange
(aktivitets)forslag)
• Valg af bestyrelse (flere er meget velkomne).
• Valg af revisor
• Eventuelt
Tilmelding senest lørdag d. 10 januar 2015
til mail@susannerud.dk.
I ønskes alle en rigtig fredfyldt Jul og et dejligt Nytår

Og tak for/til jer der kom!

Glæder os til at se jer i 2015 !

Susanne Rud

Din bestyrelse: Mie Nielsen, Ellen Serup og
Susanne Rud.
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Nyt fra
Lokalafdeling Fyn
Formand Lene Jespersen
Når du læser dette blad, er vores julearrangement
d. 2. december sikkert lige overstået. Der havde
vi en opdagelsesmeditaion, hvor vi tegnede vores
eget billede og siden fik dette tolket af Christa
Frederiksen, Stjerneenergi.
Nu er 2014 snart gået, og vi glæder os over, at I vil
være med til at gøre Lokalafdelingen Fyn levende
igen og vil gerne ønske jer en glædelig jul og god
energi i 2015 - og forhåbentlig et på gensyn til
vores arrangementer i 2015.
Lokalafdeling Fyn
Indkaldelse til Generalforsamling
- og hyggeligt samvær
Tirsdag d. 3.2. 2015 kl.19,
Birkevænget 10, 5856 Ryslinge
Bestyrelsen byder på et glas vin, ost og kage og
kaffe.
Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Formandens beretning for 2014
(Lene Jespersen)

3. Fremlæggelse af regnskab for 2014
(Jette Larsen)
4. Budget (Jette Larsen)
5. Indkomne forslag( indsendes senest 14 dage før)
6. Diskussionspunkt
- Arrangementer i lokalafdelingen i det
kommende år.
- Forslag?
- Hvad ønsker du, som medlem, at bruge
lokalafdelingen til?
- Hvilket fagligt indhold skal der være i
arrangementerne?
- Skal vi være repræsenteret på messer o.l.?
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Lone Halsted- ønsker ikke genvalg
- Jette Larsen- ikke på valg
- Lene Jespersen- ikke på valg
- Suppleant- ledig post
- Revisor Birgit Nielsen - på valg
8. Evt. (her kan ikke vedtages noget, så hvis du
har et punkt, der skal tages stilling til, så send
det som forslag til bestyrelsen senest 14 dage
før)
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Nyt fra
Lokalafdeling Nordjylland
Formand Helle Lyngholm
Nordjylland holder generalforsamling.
Den 29. JANUAR 2015

4 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2014
ved kassere Anni Hasselgren

Stedet for generalforsamlingen kommer senere,vi
stiler efter et centralt sted i forhold til geografien.

5 Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2015

Aftenens program.

6 Behandling af indkomne forslag.

Kl. 17.00 Goddag og velkommen.

7 Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.
Bodil Ottesen og Anni Hasselgren.
Begge genopstiller

Kl. 17.15 Aftenens indlæg.Oplysning herom
senere.

9 Eventuelt.

Kl.19 evt 19.15 Spisning.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt,
evt på mail senest 4 uger før generalforsamlingen.

Kl.20.00 Generalforsamling.
????? Afslutning med kaffe.
Dagsorden for Generalforsamlingen 2015
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning.
3 Valg af stemmetællere.

Tilmelding.
Af hensyn til spisning, senest onsdag
d.23 jan 2014
Helle Lyngholm tlf. 21 75 74 17
eller på mail helle.lyngholm@.dk.
Så er det snart et nyt år der står for døren,og vi ser
frem til nye dage.
Vi ser frem til at mange vil møde op,så meld dig til
Generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne.
Helle Lyngholm.
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Nyt fra
Lokalafd. Midt- og Sydjylland
formand Lene Pia Rehardt
Indbydelse til
FOREDRAG OG WORKSHOP
10. JANUAR 2015 KL. 10.00 - ca 17.00
i Den Gamle Arrest, Klostergade 1, 7100 Vejle
(bag det gamle rådhus)

Vi lægger op til en spændende afslutning på dagen,
hvor vi vil prøve en ny metode, du ganske givet
ikke har prøvet før! Inspireret af Arvins foredrag/
kursus, vil vi arbejde videre i ”Organ-grupper” med
spændende tests og afbalanceringer.

Kom og vær med og deltag i en spændende
dag, sjovt, hyggeligt og dejligt samvær med andre
kolleger.

Vi slutter af med generalforsamling for medlemmer
af lokalafdeling Midt- og Sydjylland.

Dagen er lavet for kinesiologer – fra Midt- og
Sydjylland, men også for kinesiologer fra andre
dele af landet.
Dagens Program:
kl. 10.00 - 15.00 (afbrudt af frokost)
Når tanker bliver til medicin! v/Arvin Larsen
(også åben for andre behandlere/interesserede)
Her er hvad Arvin skriver:
Det er i dag en realitet, at vores tanker og følelser
griber direkte ind i nervesystemet, hormonsystemet, immunforsvaret samt vores genetiske udtryk.
Nye videnskabelige undersøgelser og studier
peger nu også på, at psykosociale adfærdsvaner
har en afgørende betydning for vores organer og
deres funktioner.
Med afsæt i den nyeste viden vil vi sammen betragte hvorledes den daglige psykologiske trivsel
griber ind i organer, hormoner, immunforsvar og
genetiske udtryk. Vi vil gennemgå eksempler på
psykologien bag de ubalancer og sygdomme der
typisk kan forekomme i vores organer.
Kom og forstå hvorfor tanker, følelser samt vores
sociale gruppedynamik er de primære grunde
bag udviklingen af tidens mange folkesygdomme
heriblandt overvægt, det metaboliske syndrom,
fordøjelsesproblemer, inflammationssygdomme,
autoimmune sygdomme, allergier, søvnproblemer,
stress og depressioner mm.
Fra kl. 15.00 for ALLE KINESIOLOGER OG
KINESIOLOGISTUDERENDE:
kl. 15.00 - 15.30 Kaffe/te og kage
kl. 15.30 - ca. 17.00

Dagsorden:
• Valg af ordstyrer
• Formandens beretning
• Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
og budget
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af bestyrelse (bestyrelsen modtager
genvalg)
• Valg af revisor
• Eventuelt
Forslag til behandling på generalforsamlingen
skal være formanden i hænde senest 4 uger før
generalforsamlingen - d.v.s. senest den 13/12 2014
Din pris for HELE denne dag inkl. frokost,
kaffe og kage:
Medlemmer af Midt- og Sydjylland:
Andre Kinesiologer OG studerende
Ikke medlemmer – incl. frokost

kr. 350,kr. 400,kr. 450,-

Denne lave pris for hele arrangementet kan kun
lade sig gøre, på grund af, at Lokalafdeling Midtog Sydjylland sponserer differencen.

KOM OG VÆR MED TIL AT GØRE DENNE DAG
RIGTIG GOD.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til frokost
mm og skal ske til: midtjylland@kinesiologi.dk

Gerne i god tid INDEN NYTÅR,
dog senest den 4. januar 2015.
På bestyrelsens vegne
Lene Pia Rehardt
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UDDANNELSE

Polaris Skolen inviterer også i 2015 til
ALLE TIDERS UDDANNELSE
KROP - SIND - SJÆL - ÅND

Transformations-Kinesiologi (TK)
samarbejde - glæde - frihed

NY BEGYNDELSE

31. januar - 1. februar

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

14. - 15. februar

Touch For Health 1 (TFH1) - kinesiologiens basis relateret til TK
Ingen forudsætninger.
Kurset foregår i Kinesis Center, Skårup Fyn www.kinesis.dk
Instr. Helle Bøving

28. februar - 4. marts

Indre Lederskab (IL) - videreuddannelse for alle, ingen forudsætninger.
Energievaluering, de store sygdomme, auraens symbolik, Den indre Vejleder,
skelneevne, Ledestjernen, udvikling af hjertesindet.
Instr. Grethe Fremming i samarbejde med Tove Nielsen og Helle Bøving

11. - 12. april

Touch For Health 2 (TFH2) - kinesiologiens basis relateret til TK - forudsætning TFH 1
Kurset foregår i Kinesis Center, Skårup Fyn www.kinesis.dk
Instr. Helle Bøving
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18. - 20. april

Transpersonlig Psykologi 2 (TP2) - forudsætning: Optimal Integration (OI).
Spørgsmål baseret på erfaring og viden, aktiv lytning, hvordan hjælpe en person til overblik,
indre lederskab og kreative beslutninger.
Instruktør: Grethe Fremming i samarbejde med Tove Nielsen og Helle Bøving

8. - 9. maj

Transformations Kinesiologi 1a (TK1a) – Forudsætning: Optimal Integration (OI).
Æterlegemet, De 7 store stråler, karma mm.
Kurset foregår på Naturgaarden, Nibe. www.naturgaarden.dk
Instr. Tove Nielsen/Helle Bøving

11. - 13. juni

Transformations Kinesiologi 1b (TK1b) – Forudsætning: Optimal Integration (OI).
Auraen, chakraerne, prana mm.
Kurset foregår på Naturgaarden, Nibe. www.naturgaarden.dk
Instr. Tove Nielsen/Helle Bøving

3. - 7. oktober

Transformations-Kinesiologi 4 (TK4) - Forudsætning TK 1-3
Højere bevidsthed, hjertets viden, den indre stemme, hjernens udvikling til højere forståelse.
Instr. Grethe Fremming i samarbejde med Tove Nielsen og Helle Bøving

Flere kurser følger fortløbende. Se den komplette oversigt og forklaring på www.tkpolaris.dk
Hvor intet andet står, foregår kurserne på

Polaris Skolen, Polaris Centret, Kyndeløse Strandvej 22, 4070 Kirke Hyllinge
Kursuskalender samt mere information kan også findes på www.tkpolaris.dk
hos Polaris Centret på telefon 4640 6650 eller hos Helle Bøving på telefon 2194 7922

INTERNATIONAL KINESIO LOGY COLLEGE IKC
www.ikc-info.org

Touch for Health 5 med en international prøve
d. 21.-22. februar 2015

Til dig, der
• Vil repetere TFH (kropsafbalancering)
• Kvalificere dig til TFH Training (instruktøruddannelse)

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

Touch for Health Training- Bliv insturktør i TFH/kropsafbalancering
d. 28. marts – 4. april 2015 (8 dage)

Til dig, der
• Ønsker intensiv træning i muskeltestning
• Vil undervise i Touch for Health/kropsafbalancering og miniworkshops
Forudsætning for deltagelse
TFH 5 samt bestået internationale prøve, som arrangeres i forbindelse med TFH 5.
Tilmelding samt mere information
TFH instruktørtræner Anne Hiitola-Pedersen, tlf. 23 66 61 57, annehiitola@gmail.com
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KINESIOLOGI - AKADEMIET ®
Dit centrum for spirituel udvikling og energimedicin.
energi-diagnose via kinesiologi

•
•
•
•
•

På Kinesiologi – Akademiet kan du
finde spændende kurser, der kan tælle i din valgfrie del af uddannelsen til Kinesiolog RAB og videre til DKKinesiolog®
supplere en uddannelse indenfor andre alternative behandlingsformer
hvis du er Kinesiolog RAB, opdatere din RAB registrering
tage enkelte kurser som led i din personlige udvikling
tage hele kinesiologidelen først til Kinesiolog RAB og videre til DK-Kinesiolog® som afsluttes med speciale,
skriftlig og mundtlig eksamen. Du vil få vejledning i, hvor du kan tage den del af uddannelsen, som du skal
tage andre steder.

Kurser i 2015
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
Se kursusbeskrivelser, priser og tidspunkter for afholdelse af aktuelle kurser
www.kinesiologi-akademiet.dk
Find din indre Kraft af Audun Myskja oversætter Kisser Bjerregård udkommer i november
Klik ind på vores nye hjemmeside og tilmeld dig vores nyhedsbrev og bestil bogen

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 2014-15

OBLIGATORISKE KURSER UNDER KINESIOLOGIUDDANNELSEN
KURSUS
DATO
Basis 1 (e)
31 jan-1 feb 2015
5-6 sep 2015
Basis 2 (e)
7-8 mar 2015
3-4 okt 2015
Basis 3 (e)
11-12 apr 2015
31 okt-1 nov 2015
Basis 4 (e)

Avanceret kinesiologi (e)

Personlighedsmønstre/Stress 2 (j)

DATO
16-18 jan 2015
28-30 aug 2015
16-18 okt 2015

Homøopati 1 (j)

20-21 juni 2015

Homøopati 2 (j)

15-16 aug 2015

29-30 nov 14
9-10 maj 2015
28-29 nov 2015

Biokinesiologi 1 (j)

7-9 aug 2015

Biokinesiologi 2 (j)

9-11 okt 2015

24-26 okt 14, 3 hele dage
24-25 okt + 14 nov 2015
12-14 juni 2015
21-23 aug 15
Nye kurser i 2016

Psykologiske redskaber 1 (j)

2015

Indlæringskinesiologi 1 (e)
Indlæringskinesiologi 2 (e)
Kost og ernæring 1+2
Frede Damgaard
Ernæringskinesiologi med test af kost
og kosttilskud (e)Forudsætning: Kurser
i kost og ernæring
SUPPLERENDE KURSER
KURSUS
Kursus i vægtkontrol (e)
Metafor-kursus (e)
Overbygning i kost og
ernæring

Jarle Tamsen (j),

Haugesundvej 6, 9800 Hjørring,
Tlf. 2095 4699 og 2225 8225
E-mail: jarlegm@gmail.com

Psykologiske redskaber 2 (j)
2015
Psykologiske redskaber 3 (j)
2015
Psykologi er nu opdateret med de nyeste
teorier inden for energimedicin!
Test af kosttilskud (e) baseret på Wayne 28 feb 2015
Toppings materiale. Kræver KA og
Stress I. Kursuspris 1000 kr

KOMMENTARER
Kursus i vægtkontrol baseret på Wayne Toppings materiale. Kursuspris 1800 inkl. materiale
Supplement til teori om de 5 elementer. Kursuspris 1500 kr.+kursusmateriale
Underviser: Frede Damgaard (e). Disse 2 kurser er et vigtigt supplement til grundkurserne.
Forudsætning for deltagelse er grundkursus i kost og ernæring. Behøver ikke at have været
hos Frede Damgaard
Indlærings23-25 jan 15 Kursuspris 1900 kr. - kursus i de 7 dimensioner, der gør IK til et endnu stærkere redskab i
kinesiologi 3 (e)
20-22 nov 15 afbalanceringen. Kurset kan også tages som instruktørkursus, der giver kompetence til at
undervise i IK 1 og 2, hvis man i forvejen er instruktør i KA/basiskurserne.
Hjernegymnastik og
2015
Helt nye kurser planlægges til opstart i 2015. Forudsætning for at deltage er
dominansmønstre
indlæringskinesiologi 1 og 2
Fastløste følelser (e)
21 feb 15
Fokus på psykisk og massiv omvendthed, korrektion af fobier, tvangsbetinget adfærd,
10 okt 2015 depression og ængstelse m.m.
Kursuspris 1000 kr. inkl. manual på dansk. Forudsætning for at deltage KA og Stress I
Hvordan overkommer
25-26 apr 15 Dette kursus fokuserer på, hvilke personlighedsmønstre, der kan svække immunsystemet
man modgang (e)
eller svække stressberedskabet, og hvad der skal til for at styrke vores mulighed for at
håndtere stress og forbedre vores helbred. Kursuspris 1700 kr. inkl. manual på dansk.
Forudsætning for at deltage: KA og Stress I
TFT / EFT
24-25 jan
Pris 1500 kr. pr. kursus. Lær denne enkle teknik, som går meget dybt.
Kursusstart 2015
21-22 feb
TFT har vist sig at være særdeles effektiv ift. mange negative psykiske tilstande som f.eks.
Kurserne afholdes i
14-15 marts depression, fobi og angst. Men også folk med fysiske smerter reagerer positivt på behandling
Hvilsom, Hobro.
25-26 april
med TFT, fordi de er forbundet med psykiske blokeringer, der stammer fra tanker som ikke
kan slippes. Kurserne giver adgang til certificering.
Healing code
Bogen ”THE HEALING CODE”, af de 2 læger Loyd og Johnson, beskriver en metode til at finde
20 marts
1 dags Workshop
koden til alle sygdomme. Systemet er meget enkelt at anvende. På kurset introducerer vi
metoden og viser, hvordan den kan omsættes til praksis.
Du får mulighed for at prøve det af på dig selv og udveksle erfaringer med andre. Og du
lærer em metode til at kunne anvende den på klienter.
SJÆLSTERAPI
Nyt hold
I 8 weekender lægges vægten på at integrere den åndelige verdens principper med det
(Esoterisk kinesiologi)
starter op
personlige daglige liv. Kurset er sammensat af: Foredrag om esoteriske emner, arbejde i
(j)
når der er 12 grupper med kinesiologi og coaching, arbejde med forskellige terapeutiske teknikker (TFT,
8 weekendkurser
deltagere
Meditation, Qi gong, mm.) samt fælles meditationer og øvelser.
Kursusrækken er godkendt af Danske Kinesiologer.
Kursuspriser er pr. weekend fra 1500 kr 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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DATO
5-6 dec 2015
7-8 nov 15
Nye kurser i
2016

1 mar 15

KURSUS
Stressfrigørelse/Stress 1 (e)

Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®
v. Annemarie Goldschmidt – telefon 25 78 56 36
Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte
www.kinesiologiuddannelse.dk E-mail: info@kinesiologiuddannelse.dk
Vær opmærksom på…….
•

•
•
•

at uddannelsen nu er delt op i to moduler: til Kinesiolog RAB og til DK Kinesiolog uddannet som
Professionel Praktiserende Kinesiolog® , og at begge moduler afsluttes med både skriftlig og praktisk
prøve/eksamen. Du kan også frit vælge blandt disse kurser, hvis du skal opdatere RAB
at du kan finde grundig information om kursernes indhold, timetal, datoer, priser, Praktisk Træning
(PT), 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
at alle kurser gælder til din RAB-registrering / opdatering

Første modul m. kinesiologitimer nok til at ansøge om titlen Kinesiolog RAB
Kropsafbalancering 1 og 2: 11. – 14. juni 2015. Praktisk Træning (PT) 22.6 og 29.6 2015
Kropsafbalancering 3 og 4: 6. – 9. august 2015. Praktisk Træning (PT) 24.8 og 31.8 2015
Pædagogisk Kinesiologi 1, indføringsdel: 3. - 6. september 2015. PT: 14.9.2015
Pædagogisk Kinesiologi 2, 1.del: 1. – 4. oktober 2015. PT: 19.10 og 25.10 2015
Pædagogisk Kinesiologi 2, 2. del: 5. – 8. november 2015. PT: 16.11. 2015
Pædagogisk Kinesiologi 2, 3. del: 26. – 29.november 2015. PT: 7.12 og 14.12 2015
Hjernen, vor største ressource 1: 4. – 7. februar 2016. PT: dato følger
Hjernen, vor største ressource 2: 10. – 13. marts 2016. PT: dato følger
Første modul afsluttes med opsamlingsdag, skriftlig og praktisk eksamen
NB. Hjernen 1 og 2 afholdes også 5. – 8.2 og 12. - 15.3 2015 for jer, som allerede ER i gang

I 2015 består andet modul af nedenstående, som har kinesiologitimer nok til du kan ansøge
om titlen DK-Kinesiolog, uddannet som Professionel Praktiserende Kinesiolog®
Hjernen, vor største ressource 3 (med KATHIE GUHL): 16. – 19. april 2015. PT: dato følger
Go with the Flow (med KATHIE GUHL): 20. – 21. april 2015. PT: dato følger
Neurotransmitterkursus (m. KATHIE GUHL): 26. august 2015. PT: dato følger
Dysleksi-kursus (med KATHIE GUHL): 27. – 30. august 2015. PT: dato følger
Blueprint, vort genetiske ”blåtryk”- 1:4. – 7. juni 2015. PT: dato følger
Blueprint, vort genetiske ”blåtryk” – 2: 24. – 27. september 2015. PT: dato følger
Andet modul afsluttes med opsamlingsdag, praktik, specialeskrivning og eksamen

Flere kursustilbud
findes på www.kinesiologiuddannelse.dk, hvor du blandt andet finder information om

SYLVIA MARINA med “Transforming DNA memories” 26. – 29. marts 2015
ADAM LEHMAN gentager succes´en ”Holografic Touch for Health” 2. – 3.5 2015
Instruktørkursus i ”Holografic Touch for Health” 4.5. 2015
”Agape Quest 1” 7. – 10.5. 2015 . Første del af “Applied Physiology”-serien
Vær sød at sende dine tilmeldinger så hurtigt som muligt af hensyn til underviserne.
Du kan holde dig løbende orienteret og tilmelde dig de ønskede kurser eller moduler på
www.kinesiologiuddannelse.dk, og her kan du desuden også tilmelde dig vort Nyhedsbrev.
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Kontaktpersoner

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

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

Udkommer:
I marts, juni, september og december.
Dertil udsendes elektroniske udgaver efter behov.
Deadline:
Den 5. i måneden før udgivelsen.
Tryk:
Digisource Danmark A/S, Blytækkervej 3,
8800 Viborg, Tlf. 86 62 29 07 · Oplag: 325 stk.
Redaktionelle indlæg:
Bedes afleveret i wordformat på cd eller via E-mail.
Annoncer Leveres fuldt opsat
1/1 side 1750,- kr.
1/2 side 1050,- kr.
1/3 side 800,- kr.
2/3 side 1400,- kr.
1/4 side
610,- kr.
1/8 side 400,- kr.

Der gives 40 %
rabat til prof.
medlemmer af DK

Bemærk at DK ikke er momsregistreret.

KONTINGENTSATSER:
Kontingentåret løber fra 1. april til 31. marts. Ved
indmeldelse i løbet af året gradueres kontingentet
forholdsvis. Medlemsskabet løber videre til det
skriftligt opsiges, eller medlemmet er i over
3 måneders betalingsrestance.
Årskontingent
Grp. 1 Støttemedlem
kr. 700,Grp. 2 Studerende
kr. 700,Grp. 3 Kinesiolog (med ret til RAB)
kr. 2300,Grp. 4 DK-Kinesiolog (evt. RAB godkendt) kr. 2300,Grp. 5 Instruktør (evt. RAB godkendt)
kr. 2700,Kontingent for grp. 1 + 2 opkræves 1/4 eller 1/5.
Kontingent for grp. 3, 4 & 5 opkræves ad 2 gange,
1/4 eller 1/5 og 1/10.
Ovennævnte satser er gældende indtil den 31/3 2015
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Elevrepræsentanter i instruktørkredsen:
pt. ingen
Kontaktperson i I-ASK:
Inge Harris, tlf. 4581 8156 / 2818 8467
E-mail: mail@ingeharris.dk
Salg af pjecer, hæfter og PINs:
Sekretariatet
E-mail: sekretariat@kinesiologi.dk,
Tlf. 2928 9723 (træffes bedst aften)
Tovholder for instruktørkredsen:
Birgit Nielsen, Tlf. 62 62 30 62
E-mail: birgit@kinese.dk
Uddannelsesansvarlig:
Birgit Nielsen, Tlf. 62 62 30 62
træffetid torsdag 18 - 19, eller læg en besked
E-mail: birgit@kinese.dk
Danske Kinesiologers Etiske råd:
Formand: Solveig Rasmussen. tlf. 7542 2416
E-mail: kinesiologi.billum@gmail.com
Næstformand: Annette Bau Christensen
Tlf. 2554 5375 E-mail: annette_baudk@yahoo.dk
Øvrige medlemmer:
Inge Harris, tlf. 4581 8156
E-mail: mail@ingeharris.dk
Karina Colding, tlf. 2628 2408
E-mail: karina.colding@icloud.com
Annemarie Goldschmidt, tlf. 2578 5636
E-mail: dkpaed@yahoo.dk
Repræsentanter i SundhedsRådet:
Solveig Rasmussen, tlf. 7542 2416
E-mail: kinesiologi.billum@gmail.com
Inge Harris, tlf. 4581 8156
E-mail: mail@ingeharris.dk
Sonja Thrane, tlf. 3324 7680
E-mail: sonja-thrane@mail.dk

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

Formand
Vibeke Rønne Sørensen
Nøddekrigevej 2
9800 Hjørring
Tlf. 5198 9391
E-mail: vibeke@vienergi.dk
Næstformand
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 12
7100 Vejle
Tlf. 2848 2305
E-mail: lene-pia@astro-kinese.dk

FU-medlem
Jette Larsen
Kragemosevej 17
5683 Hårby
Tlf. 2012 2494

Formand for
Lokalafdelingen på Fyn
Lene Jespersen
Sangdrosselvej 3
5700 Svendborg
Tlf. 2860 4447
E-mail: energiarbejder@gmail.com

1. suppleant
Lene Jespersen
Sangdrosselvej 3
5700 Svendborg
Tlf. 2860 4447
E-mail: energiarbejder@gmail.com

Kontaktperson for
Lokalafdelingen på Sjælland
Ellen Serup
Ålykken 23
4360 Kirke Eskildstrup
Tlf. 5918 0036
E-mail: ellvet@hotmail.com

E-mail: jette@kinesiologi-i-halmhuset.dk

2. suppleant
Sidsel Rosing Mygh
Vroldvej 129 B
8660 Skanderborg
Tlf. 5155 9199
E-mail: forvandlingsstier@gmail.com

Sekretariat
Henvendelse vedr. kinesiologi:
Vibeke Rønne Sørensen
E-mail: formand@kinesiologi.dk

Tlf. 70 21 41 21 eftermiddag og aften

Billede
på vej

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

Returneres ved varig adresseændring

Energigiver overskud
med energiurter + multivitaminer + L-Carnitin

– købes i din lokale
Matas og Helsekostbutik

Vitaminerne C, B1, B2, niacin, pantotensyre, B6, biotin og B12 og
mineralerne, mangan, jern, jod og kobber bidrager til et
normalt Energistofskifte

All Energy til dig der
• er træt og har brug for ekstra energi i en travl hverdag
• behøver ekstra ressourcer til familien og arbejdet
• løber, cykler, dyrker fitness eller anden krævende sport
Solaray står for kvalitet indenfor kosttilskudsprodukter. Kun rene og potente råvarer bruges i produktionen, der baseres på den
seneste forskning. Solaray tilbyder et sortiment af letoptagelige vitaminer, mineraler, olier, mælkesyrer og urteprodukter.

www.naturenergi.dk

