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Jeg håber, I alle er kommet godt i gang i det 
nye år.

Lokalafdelingerne har allerede afholdt deres 
generalforsamlinger og der er de fleste steder 
kommet forslag til spændende aktiviteter, så 
der er bare med at komme i arbejdstøjet.

Sædvanen tro er den første store opgave i 
foreningen jo årsmødet og generalforsamlingen 
i marts måned. 

Dette er i år langt i hænderne på lokalafdeling 
Midt- og Sydjylland, som har strikket et spæn-
dende program sammen.

Det er endnu ikke for sent at melde sig til, 
og jeg håber, at møde rigtig mange af jer til 
årsmødet.

Sekretariatet

Deadline for stof til juni nummeret af 
Muskeltrykket er den 5. maj 2015.
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 Nyt fra Forretningsudvalget (FU)
Formand
Vibeke Rønne Sørensen
Kinesiolog RAB

Når I sidder med dette Muskeltryk, er der kun kort 
tid til vores årsmøde/generalforsamling. 
Mit håb er at vi er mange, der skal mødes denne 
weekend. Du kan tilmelde dig ved at sende en 
mail til sekretariat@kinesiologi.dk eller ringe til 
sekretariatet på tlf.: 29 28 97 23. TILMELDING 
SENEST DEN 10. MARTS 2015. 
Lokalafdelingen Midt-og Sydjylland har valgt en 
interessant location for afholdelse af årsmødet og 
har sat et spændende program. Som det er oplyst i 
programmet for årsmødet 2015, skal der om 
lørdagen arbejdes med opstillinger i forhold til 
kinesiologien. Det bliver rigtig spændende at 
opleve, hvad det vil gøre af godt for vores forening 
at få lavet sådan en opstilling. 

Vi skal igen i år på generalforsamlingen vælge 
medlemmer til forskelige poster. Helle Lyngholm er 
på valg til FU og modtager genvalg. Zidsel Rosing 
er på valg som suppleant til FU og modtager 
genvalg. Lene Jespersen er på valg som suppleant 
(og modtager genvalg). Solveig Rasmussen er på 
valg til Etisk Råd og modtager genvalg. Annette 
B. Christensen er på valg til Etisk råd (uafklaret 
om Annette ønsker genvalg), Karina Colding er på 
valg til Etisk Råd og modtager ikke genvalg. Frank 
Lange er på valg som revisor og modtager gen-
valg. Birgitte Rasmussen er på valg som revisor 
suppleant og modtager genvalg. 
Vil du være med til at gøre et stykke arbejde for 
foreningen men mangler lidt information, er du vel-
kommen til at skrive eller ringe til formanden eller 
et medlem af FU for yderligere oplysninger. På 
generalforsamlingen er det altid en mulighed for at 
lade sig opstille til valg til en af de ledige poster.

Ligeså skal der på næste generalforsamling gøres 
et stykke arbejde med at ændre vedtægter, især 
omkring de medlemmer, der vælger at annullere 
sin RAB registrering, fordi de har en Sundhed-
sautorisation. FU har den klare holdning, at vi 
skal sidestille de af vores medlemmer, der har en 
sundhedsautorisation (og derved opfylder kravene 
til at blive RAB registreret) med vores medlemmer, 
der er RAB registreret.
Ønsker alle en god generalforsamling!

Vær opmærksom på at årsmødet 2016 afholdes 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. 

Vores uddannelsesvejleder Birgit Nielsen, har sagt 
ja til at have sin egen ”klumme” her i bladet. Tag 
godt imod den. Det er altid spændende læsning, 
det vores medlemmer skriver om. 
Stafetten byder også på et dejligt og beskrivende 
indlæg denne gang.
Hvis du er på Facebook, har du så været inde på 
Danske Kinesiologers Facebookside og klikket på 
”synes godt om”? Har du fået delt siden med de 
af dine venner, der ville være interesseret i vores 
side? Hvis ikke så gør det næste gang, du er på 
Facebook. Zidsel gør et flot arbejde med siden, og 
vi har mulighed for gratis og hurtigt at komme ud 
til mange potentielle kunder. Det kan medføre nye 
studerende til skolerne. Alt til gavn for foreningen 
og det enkelte medlem.

FU gør sig mange tanker omkring markedsføring 
af kinesiologi. Hvordan får vi mest muligt for pen-
gene, og hvordan får vi den bedste promovering 
af kinesiologien. Vi har en stor udfordring liggende 
foran os. Der har før været et udvalg under FU, 
som arbejdede med markedsføring. Vil det være 
en ide at spørge blandt vores medlemmer, om 
der er nogle, der ønsker at arbejde specifikt med 
markedsføring af kinesiologien? 

Der er mange der besøger vores hjemmeside, det 
er rigtig godt. Der er megen snak om at sådan en 
hjemmeside skal være levende. FU har tænkt tanker 
omkring, hvordan vi i levende billeder kan vise, 
hvad muskeltest er, hvordan foregår en afbalancer-
ing. Dette er noget, vi gerne vil arbejde videre med. 
Skal vi lave små videoer, der kan lægges ind på 
You Tube? Det giver foreningen mulighed for at 
være i front, når der søges på kinesiologi. 

Foreningen abonnerer på bladet Mit Helbred. Alle 
vores medlemmer får tilsendt 2 numre om året. 
På medlemssiderne ”Helbredsbuen” kan vi i alle 
numre skrive artikler om kinesiologi. Alle kinesiologer 
kan benytte sig af dette tilbud. Så her er der også 
gode muligheder for at markedsføre kinesiologien. 
Vær opmærksom på at Mit helbred står til fri afbe-
nyttelse på alle landets biblioteker.

men der sker et skift i menneskeheden, et bevidsthedsskift – 
det sker nu fordi det er nødvendigt at det sker nu.
          Eckhart Tolle

På gensyn til årsmødet.   -   Vibeke.
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ÅRSMØDE - GENERALFORSAMLING 2015

Kære kinesiolog
Vi glæder os til at se dig til årsmøde og lands-
generalforsamling 21. og 22. marts 2015 på 
det dejlige Castberggård i Urlev tæt på Heden-
sted ved Vejle

TILMELD DIG NU!

For kun 1.000,- (og for sjællænderne og 
AKTIVE studerende kun 900,-) får du ALT 
DETTE:
• 1 workshop hvor vi får mulighed for at 

”heale” udfordringer eller problematikker,  
vi kan have i forhold til kinesiologi.

• 1 kursus med test og manual i ”The Hea-
ling Code”, så du efterfølgende kan bruge 
det til klienter.

• Morgenbuffet søndag.
• Frokost begge dage.
• Kaffe, te, kage, vand og frugt begge dage.
• FESTMENU lørdag aften (drikkevarer 

betaler du selv).
• Samvær med dejlige kollegaer.
• Sandwich og mineralvand til hjemturen
• eller inden du kører hjem søndag.
• Generalforsamling i Danske Kinesiologer 

med mulighed for at have indflydelse på 
foreningens beslutninger.

• Og ikke mindst en weekend i dejlige omgi-
velser.

Program 

Lørdag 21. marts:

09.00 – 10.00 Ankomst og kaffe med brød, 
                       pålæg og frugt
10.00 – 12.00 Workshop med Liv Dhanyo
                       fra Human Vision – 
Familieopstillinger, hvor vi har mulighed for 
at ”heale” udfordringer eller problematikker i 
forhold til kinesiologi 
12.00 - 13.00   Frokostbuffet – sund mad
13.00 - 14.30   Workshop fortsætter
14.30 - 15.00   Eftermiddagskaffe/te med
                        kage – ca. tid
15.00 - 18.00  Workshop fortsætter

18.00 - 19.00  Gåtur, snak, afslapning eller
                       gerne forberede underhold-
                       ning til aftenens komsammen
19.00 -  ?        Festmenu – 3 retter og 
                       forhåbentlig lidt underholdning, 
                       indslag eller grin

Søndag 22. marts:

08.00 - 09.00  Morgenbuffet
09.00 - 12.00  Kursus med Jarle – ”
                        The Healing Code” – inkl. 
                         lille pause med kaffe, te, frugt
12.00 - 12.45  Frokostbuffet – sund mad
12.45 - 14.30   Generalforsamling
14.30 - 15.00   Kaffe, te, kage 
15.00 - 16.30   Generalforsamling fortsætter 

Ved afslutning vil der stå en lille sandwich og 
en kildevand klar til hver person inden I kører 
hjem eller til at tage med på hjemturen.

Liv Dhanyo fra Human Vision:
Ekspert i familieopstillinger i organisationer.  
Liv er fantastisk til at få de relevante ting frem. 
Vi laver opstillinger i forhold til kinesiologien 
i forskellige valgte sammenhænge. Det kan 
være problematikker i forhold til kinesiologi/
forening/klinikker/skoler, ud fra hvad der er 
bedst på tidspunktet.

Jarle Tamsen, Kinesiologikollega og in-
struktør:
Jarle har lavet materiale og forskellige test 
til ”The Healing Code” og præsenterer test 
og materiale for os, så vi efterfølgende kan 
anvende det derhjemme.  
Som du kan se, er det en weekend i 
kinesiologiens tegn og fuld af input af 
forskellig art. 

Vi glæder os derfor rigtig meget til at se dig, 
og håber at du vil tilmelde dig NU, så vi kan 
blive rigtig mange til hyggeligt samvær, work-
shop, kursus og generalforsamling. 
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TILMELDING: 
Ved indbetaling af beløbet på bankkonto 
0758-3223731561 samt mail til 
sekretariat@kinesiologi.dk

Vi ses til en dejlig weekend.

Hilsen Lokalafdeling Midt- og Sydjylland

Edel, Tove, Lene og Karin

Overnatning: 

Kan ske til meget rimelige priser i enkeltvæ-
relse, dobbeltværelse eller i feriehuse med 
plads til 4 personer. Overnatning betaler du 
selv direkte på stedet. I priserne er inkluderet 
slutrengøring og linnedpakke.

Enkeltværelse med bad: kr.    550,-
Dobbeltværelse med bad: kr.    900,-
4 personers hus:            kr. 1.100,- pr. hus 
for første døgn. Efterfølgende døgn 
kr. 555,- pr. hus.

Overnatning skal du booke direkte på ste-
det og helst ved henvendelse til 
Michelle Thoisen enten på mail: 
mt@cbg.dk eller tlf. direkte: 28356102 og 
HUSK at sige, at det er til Danske Kinesio-
logers arrangement. 

Se evt. mere om stedet på www.cbg.dk

Transport:

Med bil: Kør efter Østerskovvej 1, Urlev, 8722 
Hedensted

Såfremt du er med offentlig transport, går der 
tog til Hedensted (du skal dog være opmærk-
som på, at det ikke er alle tog, 
der standser i Hedensted, men evt. med om-
stigning i Vejle eller Horsens kan du 
finde det tog, der standser i Hedensted)(Bus 
nr. 202 går også gennem Hedensted).

NB: Der kan laves aftale om at hente/bringe 
ved Hedensted station, hvis aftalen er lavet på 
forhånd, og det passer ind i programmet.  

Fra Hedensted er der kun 6 km til 
Castberggård.

En-dagspriser:

Lørdagen alene:   kr. 675,-

Søndagen alene: kr. 475,-

DIVERSE MATERIALER.

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

Af hensyn til det praktiske arbejde bedes du 
bestille materialet hos sekretariatet senest den 
15. marts 2015 - sekretariat@kinesiologi.dk

Det er muligt at bestille:

Kinesiologi - Livgivende samtaler gennem 
kroppen - kr. 5,- pr. stk. - 1 kasse med 120 stk. 
koster kr. 530,-

Den blå folder om kinesiologi - kr. 2,50 pr. stk. 
ved køb af 100 stk. er prisn kr. 2,00 pr. stk.

Hjernegymnastik hæfter og plakater - 
kr. 50,- pr sæt hæfter eller plakater

Pins med vort logo - kr. 50,- pr. stk.
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GENERALFORSAMLING 2015

Dagsorden til den ordinære generalforsamling 
22.marts 2015 kl.12.45 til kl.16.30 på 
Castberggård, Østerskovvej 1, Urlev, 
8722 Hedensted.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

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

2.  Valg af stemmetællere.

3.  Forretningsudvalgets beretning.

4.  Udvalgsberetninger.
     Etisk Råd v/Solveig Rasmussen
     Instruktørgruppen v/Birgit Nielsen
     Meritudvalg v/Vibeke Sørensen
     I-ASK v/Inge Harris
     Sundhedsrådet v/Solveig Rasmussen                 

5.  Fremlæggelse af revideret regnskab til 
     godkendelse.

6.  Behandling af indkomne forslag.

6.1  Forretningsudvalget stiller forslag til 
       vedtægtsændring.

Nuværende ordlyd:

§ 2b, Uddannelsesmodel, 5. lag
Mulighed for at søge om optagelse i RAB-
ordningen og erhverve titlen Kinesiolog RAB 
og mulighed for at søge om momsfritagelse 
hos SKAT ved gennemført lag 1-4 samt mini-
mum 10 timers praktisk træning med supervi-
sion af instruktør samt aflæggelse af praktisk 
eksamen med en klient, som ikke kender 
kinesiologi.  

Foreslås ændret til:

Efter minimum 250 lektioner kinesiologi, 
minimum 422 lektioner obligatoriske 
lektioner (fjerde lag) samt minimum 10 timers 
praktik/praktisk træning, er der mulighed for 
at søge om at blive Kinesiolog RAB, når 
eksamen er bestået i grunduddannelse i 
kinesiologi.

FUs begrundelse: 

Hjemmesiden bliver løbende opdateret, så 
den passer til de faktiske forhold. Det samme 
skal vedtægterne. Den ændrede vedtægts 
tekst lægger sig op af teksten fra hjemmesi-
den

6.2. Forretningsudvalget stiller forslag til 
       vedtægtsændring.

Nuværende ordlyd:

§3 gr. 3 medlemmer med ret til at blive 
Registreret Alternativ Behandler (RAB) 

Forslås ændret til: 

Kinesiolog med ret til at blive Registreret 
Alternativ Behandler (RAB), Kinesiolog RAB, 
Kinesiolog med Sundhedsautorisation.

FUs begrundelse:

Sundhedspersonale kan pr. 8.april 2014 ikke 
både bevare deres autorisation i det etablerede 
sundhedssystem og samtidig være RABbet. 
Dette afføder en ny titel til dem. En kinesiolog 
med Sundhedsautorisation sidestilles med 
Kinesiolog RAB, medfølgende krav om 
efteruddannelse og bevarer de rettigheder, 
en RAB-registrering afstedkommer.

6.3. Forretningsudvalget stiller forslag til 
       vedtægtsændring.

Nuværende ordlyd:

§3, stk. 1c
Som gr. 3 medlemmer med ret til at blive 
Registreret Alternativ Behandler (RAB) kan 
medlemmer optages, der opfylder 5. lag i 
Danske Kinesiologers uddannelsesmodel 
jf. § 2b stk. 1

Foreslås ændret til:

Som gr. 3 Kinesiolog med ret til at blive Regi-
streret Alternativ Behandler (RAB), Kinesiolog 
RAB og Kinesiolog med Sundhedsautorisation 
kan medlemmer optages, der opfylder 5. lag i 
Danske Kinesiologer uddannelsesmodel, jf. § 
2b stk. 1
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FUs begrundelse:

Dette pkt. omhandler gr. 4 og 5 medlemmer, 
derfor er teksten ”gr. 3” udtaget.
Sundhedspersonale kan pr. 8. april 2014 ikke 
både bevare deres autorisation i det etablerede 
sundhedssystem og samtidig være RABbet. 
Dette afføder en ny titel til dem. En DK Kine-
siolog med Sundhedsautorisation sidestilles 
med DK Kinesiolog RAB, medfølgende krav 
om efteruddannelse og bevarer de rettigheder, 
en RAB-registrering afstedkommer.
Alle medlemmer har klageadgang til Etisk 
Råd, ikke kun gr. 4 og 5 medlemmer. 
Derfor er teksten omkring afslag på medlem-
skab flyttet til ny §.

6.5. Forretningsudvalget stiller forslag til 
       vedtægtsændring.

Nuværende ordlyd:

§6 stk. 5, 4.a. 
Etisk Råd.

Punktet udgår.

FUs begrundelse.

Det er herefter op til FU ved fremlæggelse af 
dagsorden ved indkaldelse til generalforsam-
ling at alle udvalg aflægger beretning.

6.6. Forretningsudvalget stiller forslag til 
       vedtægtsændring.

Nuværende ordlyd:

§8 stk. 1

Foreningens daglige ledelse varetages af et 
forretningsudvalg på 2 generalforsamlings-
valgte medlemmer, 2 suppleanter og 
formanden.
Formanden vælges på generalforsamlingen 
for en 2 års periode og honoreres med et 
beløb, der hvert år fastsættes på generalfor-
samlingen.
Forretningsudvalget konstituerer sig selv med 
næstformand og økonomiansvarlig blandt de 
generalforsamlingsvalgte medlemmer. Alle 
tillidsposter gælder frem til næste generalfor-
samling. Forretningsudvalget vælges for en 
2-årig periode. I lige år vælges formand og et 
medlem, i ulige år vælges et medlem til forret-
ningsudvalget.  Man kan genvælges.

FUs begrundelse:

Sundhedspersonale kan pr. 8.april 2014 
ikke både bevare deres autorisation i det 
etablerede sundhedssystem og samtidig være 
RABbet. Dette afføder en ny titel til dem. 
En kinesiolog med Sundhedsautorisation 
sidestilles med Kinesiolog RAB, medfølgende 
krav om efteruddannelse og bevarer de 
rettigheder, en RAB-registrering afstedkommer.

6.4.. Forretningsudvalget stiller forslag til 
        vedtægtsændring.

Nuværende ordlyd:

§3, stk. 1d. 
Som Gr. 4 DK-Kinesiologer kan medlemmer 
optages, der har uddannelse jf. § 2b stk. 
1. Alle Gr. 3, Gr. 4 og Gr. 5 medlemmer er 
berettigede til at blive Registreret Alternativ 
Behandler. Får en ansøger afslag på medlem-
skab, kan han/hun indsende en skriftlig klage 
til Danske Kinesiologers Etiske Råd.
Gr. 4 medlemmer der har søgt Danske Kine-
siologer om og er blevet Registreret Alternativ 
Behandler (RAB) kan anvende titlen: DK-Kine-
siolog® RAB eller DK-Kinesiolog® Registreret 
Alternativ Behandler (RAB)

Foreslås ændret til:

Som gr. 4 DK–Kinesiologer kan medlemmer 
optages, der har uddannelse jf. § 2b stk. 1. 
Alle gr. 4 og gr. 5 medlemmer er berettigede 
til at blive Registreret Alternativ Behandler 
eller er uddannet sundhedspersonale med 
autorisation. 

Gr. 4 kinesiologer, der har søgt Danske 
Kinesiologer om og er blevet Registreret 
Alternativ Behandler (RAB), kan anvende 
titlen DK-Kinesiolog® RAB eller DK-Kinesio-
log® Registreret Alternativ Behandler (RAB). 
DK-Kinesiologer med Sundhedsautorisation 
kan anvende titlen DK-Kinesiolog® med 
Sundhedsautorisation.

Ny §

§3, stk. 6. Får en ansøger afslag på medlem-
skab, kan han/hun indsende en skriftlig klage 
til Danske Kinesiologers Etiske Råd.
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7.   Fastsættelse af kontingent til 
      hovedforening og lokalforening.

8.   Fremlæggelse og godkendelse af 
      budget.

9.   Valg af formand.(formand Vibeke 
      Sørensen ikke på valg)

10. Valg af 1 medlem og 2 suppleanter til
      forretningsudvalget.
      •Helle Lyngholm er på valg og 
        modtager genvalg.
      •Suppleant Lene Jespersen er på valg
       og modtager genvalg.
      •Suppleant Zidsel Rosing er på valg 
       og modtager genvalg.

11.  Valg til Etisk Råd.
       •Solveig Rasmussen er på valg og 
         modtager genvalg.
       •Annette Bau Christensen er på valg.
       •Karina Colding er på valg og ønsker 
        ikke genvalg.

12.  Valg af udvalgsmedlemmer og 
       definition af kompetencen for udvalget.

13.  Valg af revisor og revisorsuppleant. 
       •Revisor Frank Lange er på valg og 
        modtager genvalg.
       •Revisorsuppleant Birgitte Rasmussen
        er på valg og modtager genvalg.

14.   Eventuelt.

Foreslås ændret til:

Foreningens daglige ledelse varetages af et 
forretningsudvalg på 2 generalforsamlings-
valgte medlemmer, 2 suppleanter og 
formanden.
Formanden vælges på generalforsamlingen 
for en 2 års periode og honoreres med et 
beløb, der hvert år fastsættes på generalfor-
samlingen.
Suppleanter til FU vælges for en 1-årig periode.
Forretningsudvalget konstituerer sig selv 
med næstformand og menigt medlem blandt 
de generalforsamlingsvalgte medlemmer. 
Alle tillidsposter gælder frem til næste general-
forsamling. Forretningsudvalget vælges for en 
2-årig periode. I lige år vælges formand og et 
medlem, i ulige år vælges et medlem til 
forretningsudvalget.  Man kan genvælges.

FUs begrundelse. 

I vedtægterne er ikke nævnt for hvilken perio-
de suppleanter er valgt.
Titlen økonomiansvarlig i FU ændres til me-
nigt medlem, da formanden i sidste ende den 
økonomisk ansvarlige.

6.7. Forretningsudvalget stiller forslag til 
       vedtægtsændring.

Nuværende ordlyd:

§17, stk. 2 

Instruktørkredsen vælger i november 
måned et forretningsudvalg blandt kredsens 
medlemmer. Forretningsudvalget 
består af 3 personer. Hvert andet år vælges et 
medlem, hvert andet år to medlemmer.

Foreslås ændret til:

Instruktørkredsen vælger ved kredsens ordi-
nære generalforsamling et forretningsudvalg 
blandt kredsens medlemmer. Forretningsud-
valget består af 3 personer. I lige år vælges 2 
medlemmer, i ulige år 1 medlem.

FUs begrundelse:

Instruktørkredsen havde tidligere 2 fysiske 
møder om året, heraf et i november. Nu har de 
kun et fysisk møde før Danske Kinesiologers 
årsmøde, hvor de har valg til instruktørkred-
sens forretningsudvalg.

Der er så meget godt i de værste af os 

og så meget dårligt i de bedste af os, 

at det er svært at afgøre hvem, 

der skal reformere hvem!
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Regnskab 2014 Medl.     Budget 2014 Regnskab 2013 Medl.

Kontingenter

Ordinært kontingent 339.310 225 344.590 348.770 233
Kontingent i alt 339.310 225 344.590 348.770 233

Andre aktiviteter

 Annoncer Muskeltrykket 29.094    22.500 22.344    
 Trykkeudgifter -21.402   -21.000 -19.229   
 Porto -13.298   -15.000 -11.598   
 Honorar til redaktør MT -24.000   -24.000 -24.000   
 Andre udgifter MT -2.199     -          
 Abonnement Mit Helbred -9.040     -40.844 -10.000 -47.500 -9.135     -41.618 

 Salg af hjernegymnastik 6.209      5.000 5.877      
 Salg af licencer til hjernegym. 900         2.000 1.800      
 Salg af pjecer m.v. 316         1.000 392         
 Salg Livgivende samtaler 3.746      2.000 906         
 Fremstilling af pjecer m.v. -          -          
 Salg af CD og video -          -          
 Salg af PINS -          0 -          
 Køb af diverse til videresalg -          11.171 0 10.000 -30.000   -21.025 

Andre indtægter -          0 0 -          0
Renteindtægter 221         221 300 300 406         406

 Registreringsgebyr RAB 2.800      2.400 3.200      
 Årsgebyr RAB 15.000    15.200 15.400    
 Honorar for udført arbejde -6.033     -6.000 -8.021     
 Diverse udgifter RAB -          0 -          
 Årsgebyr SST -5.920     5.847 -6.000 5.600 -5.695     4.884

Resultat før administration
og fællesomkostninger 315.706 312.990 291.417

Lønninger og honorarer -140.094 -140.000 -137.506 

Kontorhold -29.869 -29.000 -16.171 

Markedsføring -8.740 -22.000 -18.553 

Internetudgifter -18.279 -16.000 -15.250 

Mødeudgifter -23.919 -35.000 -30.141 

Kontingenter -9.473 -800 -767 

Forsikring og afgifter -37.583 -38.700 -37.952 

Instruktørkredsen -20.000 -20.000 -20.000 

Andre udgifter -11.828 -8.000 -6.724 

Årets resultat 15.922 3.490 8.354

Driftsregnskab 1.1. - 31.12.2014

På denne og de følgende sider bringes regnskab 2014 samt budgetforslag for 2015.

Begge dele vil blive gennemgået på generalforsamlingen den 22. marts 2015
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AKTIVER

Debitorer 2.420      2.950        

Forudbetalte omkostninger -          -           

Kontantbeholdning 40           29             

Indestående bankkonto 177.911  194.789    

Aktiver i alt 180.371  197.768    

GÆLD OG EGENKAPITAL

Gæld til lokalforeninger -          -           

 A-skat, feriepenge, moms mm 11.892    12.008      

Gæld i øvrigt 1.000      34.202      

Gæld i alt 12.892    46.210      

EGENKAPITAL

Egenkapital primo 151.558  143.204    

årets resultat 15.921    8.354        

Egenkapital ultimo 167.479  151.558    

Gæld og egenkapital i alt 180.371  197.768    

Foranstående regnskab indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

På forretningsudvalgets vegne:

Revisionspåtegning
Foranstående regnskab har jeg revideret ved stikprøvevis at kontrollere korrekt bogføring af indtægter
samt påse, at der forefindes eksterne bilag for udgifterne.
Jeg har kontrolleret indestående på bankkonti samt gennemgået aktiver og gældsposter.

Sønderborg, den

Frank Lange, generalforsamlingsvalgt revisor

Vibeke Rønne Sørensen                   Jette Larsen                                    Jan Jensen
formand                                           FU's økonomiansvarlige                    bogholder

Balance pr.  31.12.2014
Balance 31.12.2013
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Danske Kinesiologer  -  BUDGET 2015

Budget 14 Regnskab 14

Kontingenter ialt 344.590         339.310              332.290           
Renteindtægter 300                221                     300                  
Medlemsblade mm -37.500          -29.673              -36.900            
RAB-registrering 5.600             5.847                  2.400               

Resultat før løn mm 312.990         315.706              298.090           

Lønninger og honorarer -140.000        -140.094            -140.000          

Dækningsbidrag efter løn 172.990         175.612              158.090           

Kontorholdsudgifter -29.000          -29.869              -29.000            

Markedsføringsudgifter -22.000          -8.740                -22.000            

Internetudgifter -16.000          -18.279              -16.000            

Mødeudgifter -35.000          -23.919              -35.000            

Kontingenter andre org. -800               -9.473                -10.200            

Forsikring og afgifter -38.700          -37.583              -38.400            

Instruktørudvalget -20.000          -20.000              -20.000            

Andre udgifter -8.000            -11.828              -8.000              

Kurser -                 -                     -                   

Driftsresultat 3.490             15.922                -20.510            

Kontingentsatser 2013

Gruppe 1 - støttemedlemmer 700                   700
Gruppe 2 - studerende 700                   700
Gruppe 3 - Prof. med ret til RAB 2.300                2.300
Gruppe 4 - DK-kinesiologer 2.300                2.300
Gruppe 5 - Instruktører 2.700                2.700

Bladabonnement 290                   290

Budget 2015

Kontingentsatser 2015
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Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark har 
du så husket at være inde på www.dit-danmark.dk og 
begrunde, hvorfor medlemmer af Sygeforsikringen 
Danmark skal have tilskud ved kinesiologibehandlinger?

Hvis nej, så gør det straks, så du ikke glemmer det, 
for medlemsmøderne begynder snart!!!

Har du tænkt dig at møde op til dit medlemsmøde og 
argumentere for, at behandlinger hos en kinesiolog 
skal være tilskudsberettiget, men føler det er svært at 
sælge kinesiologien, så kontakt FUmedlem  Jette Larsen 
(jette@kinesiologi-i-halmhuset.dk eller tlf. 20 12 24 94) 
så får du en færdig tale tilsendt, som du selvfølgelig er 
velkommen til at gøre mere personlig.

Er du ikke medlem af Sygeforsikringen Danmark, så 
husk at opfordre dine klienter, som er medlem, til at gå 
ind på danmarks hjemmeside og begrund, hvorfor de 
gerne vil have tilskud til kinesiologibehandlinger.

Kun i samlet flok kan vi håbe på at løfte denne opgave!

Lokalafdeling
6%

Medlemsblade mm
8%

Lønninger
40%

Kontorhold
9%

Markedsføring
2%

Internet
5%

Mødeudgifter
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3%

Forsikring mm
11%

Instruktørkredsen
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Andre udgifter
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S tafet ten
Af Maj-Britt Gulstad. (majbrittgulstad@gmail.com)

Det var med nogen betænkelighed, jeg modtog 
denne stafet – jeg er jo så ny og blank på dette 
område, at jeg dårligt kunne forestille mig hvad jeg 
kunne have at byde ind med – men ligesom Pippi 
må jeg tænke: det har jeg ikke prøvet før – så det 
kan jeg godt ☺

Jeg kan fortælle lidt om, hvordan tilfældige møder 
med kinesiologien over mange år har bragt mig 
hertil, hvor jeg er i dag – en ydmyg nybegynder, 
med en fornemmelse af at være begyndt på noget, 
der ingen ende kommer til at tage.

Jeg er 53 år og uddannet sygeplejerske og da jeg 
i midt firserne tog min uddannelse, boede jeg i et 
”ungpigehjem” med to medstuderende. Den enes 
svigermor var mensendieck-lærer og var på kursus 
i kinesiologi. Hun kom på besøg hos os og så 
skulle vi jo prøve noget af hendes ”hokus pokus” – 
jeg husker hvordan vi på Jens Vejmandsk manér 
undrende og grinende konstaterede at ”da sagde 
armen NEJ” – det var underholdende og ikke me-
get seriøst, men plantede hos mig – der var midt i 
en uddannelse, hvor naturvidenskaben spillede en 
stor rolle , og hvor lægens ord var lov - en fornem-
melse af at sammenhængen mellem hoved og 
krop, nok var meget større end det, der stod i mine 
lærebøger, og at de konklusioner vi drager med vo-
res bevidste sind ikke nødvendigvis er sandheder.

Med færdiguddannelse – job, mand og børn, blev 
der ikke plads til at tænke på kinesiologi og først 
i 2000 mødte jeg kinesiologien igen. Jeg havde 
siden teenageårene døjet med kronisk hovedpine, 
og en kollega fortalte mig om en ældre kvinde i 
Hjørring der ”kunne noget”. Jeg fik en aftale og 
drog nordpå, her mødte jeg Ellen Langgaard. Hun 
fortalte at hun arbejdede med tidlige traumer, hun 
lagde mig på en briks, satte sig ved siden af mig 
og skubbede ganske blidt til mit håndled, imens 
hun snakkede lidt med mig og meget med sig selv 
– det var før jeg vidste, at hun også dér snakkede 
med mig ☺.

Jeg fik besked på at gå hjem og holde mig på pan-
den morgen og aften, imens jeg sagde: ”jeg er ikke 
tyktarms-rådvild” og komme igen om 14 dage – 
måske ville jeg finde frem til hvad mit traume var, 
måske ikke, men jeg kunne regne med at det hjalp. 
Jeg kom igen efter 14 dage og seancen gentog 

sig – dog skulle jeg nu tilføje – ”og jeg er ikke 
nyre-vred”. Efter 2. behandling og 3 dage fik jeg en 
voldsom hovedpine, jeg ringede til fru Langgaard 
og var lidt fortvivlet – havde forstået at jeg ikke 
måtte tage smertestillende og jeg kunne ikke helt 
overskue at få tilværelsen til at hænge sammen. 
Hun svarede, at hun nu ikke havde sagt at jeg 
ikke måtte tage medicin, men i øvrigt kunne jeg 
lige vente lidt, så skulle hun se hvad hun kunne 
gøre….. lidt efter vendte hun tilbage og sagde at 
hun mente det måtte rette sig nu . Hovedpinen 
aftog, og efter 1 uge var den væk og har aldrig vist 
sig på samme måde igen!
Jeg havde igennem behandlingerne fået nogle ret 
gode forklaringer på, hvordan tingene – set med 
hendes øjne – hang sammen og jeg købte en lille 
fin bog: Kommunikations-kinesiologi, som jeg fak-
tisk ikke forstod meget af. Det virkede alt sammen 
meget mystisk og svært at forklare for andre – for 
hvordan kunne noget der var nærmest ingenting, 
hjælpe mig med noget, der havde drillet i mere end 
25 år? Jeg prøvede ihærdigt at forklare og stak i 
øvrigt næsen nysgerrigt i alt, hvad der lugtede af 
alternativer til det etablerede sundhedsvæsen. 

Omkring 2006 løb jeg ind i en periode med gentag-
ne blærebetændelser, jeg stoppede en sulfa eller 
antibiotikakur og efter kort tid var den gal igen. Jeg 
tænkte at jeg måtte have fat i en kinesiolog igen – 
søgte på Krak efter Ellen Langgaard, men fandt 
hende ikke. Derimod Jarle Thamsen, som gerne 
ville hjælpe mig.  Det var så igen en anderledes 
behandling, jeg fik mange spørgsmål, vi arbejde 
med følelser, med mit forhold til mine forældre 
og meget andet. Der blev faktisk gravet ret dybt 
og mellem hver behandling havde jeg sætninger 
med hjem jeg skulle sige for mig selv. Meget blev 
tydeligt for mig – om mig, jeg fik masser af ting at 
tænke over – og blærebetændelsen har jeg ikke 
mærket til siden. 
Jeg måtte aflyse en aftale og fik ikke lavet en ny, 
og pludselig var der gået meget lang tid og jeg fik 
aldrig fulgt det op. Men interessen for de alternati-
ve tankemåder fortsatte jeg med. 

Min mand, der 49 år gammel fik foretaget en stor 
hjerteoperation, havde nogle eftervirkninger som 
plagede ham lidt. En aften så vi på dk4 et program 
om kinesiologi med Kisser Bjerregaard og vi blev 
enige om, at jeg skulle kontakte Kisser for at høre 
om hun kunne hjælpe. 
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Og indtil den mulighed er der, klør jeg på med 
at blive klogere og bedre. Jeg lister det ind alle 
de steder jeg kan, spørger til sagsbehandlernes 
humpen og tilbyder min hjælp. Letter på møde-
lederens hovedpine og min kollegas uro for en 
vanskelig samtale. Jeg har tænkt mig at starte et 
undergrundskrav fra mine kommunale kollegaer, 
om at kinesiologi skal være et tilbud til de borgere 
der kan have glæde af det – som minimum dem 
som alle andre har opgivet – for ingen har fortjent 
det. Desværre går der nok lidt tid – så nu skal der 
læres mere – næste weekend på Meridiankursus 
med Kisser Bjerregård.

Jeg er taknemmelig for at have mødt seriøse og 
dygtige kinesiologer, der gennem årene har hjulpet 
mig og langsomt har vækket det slumrende frø - 
jeg håber selv at blive en lille rank solsikke der kan 
smide nogle kinesiologi frø rundt omkring.

Og Ellen Langgaards bog? jeg forstår meget mere 
og jeg skal nok ende med at være med ☺.

Tak for ordet. 

Jeg vil gerne bringe stafetten videre til Vibeke 
Schmidt Nielsen som i løbet af kort tid bliver 
eksamineret DK-kinesiolog.

Maj-Britt Gulstad.

Her fortalte Kisser om kinesiologi og fortalte om 
tanken bag KA, hvor hver familie skulle have en 
der kunne afbalancere – forebygge og bevare 
sundheden. Den tanke faldt jeg pladask for. 
Vi snakkede yderligere om det da min mand var 
til behandling og tanken modnede over sommeren 
og i august 2014 startede jeg på kinesiologi-akade-
miet med KA 1-4, med Birgit Nielsen som under-
viser. Jeg har deltaget i rigtig meget uddannelse 
og mange kurser gennem årene, men den ånd det 
kursus blev afviklet i var enestående: på kærlig 
og særdeles kompetent vis, blev der undervist, 
vejledt, delt og forklaret, og aldrig har jeg lært så 
meget på så kort tid. Jeg gik til det med en forestil-
ling om, at jeg ville gennemføre kurset og derefter 
bruge det jeg lærte på min familie og mine venner; 
men der skete noget fuldstændig magisk, da jeg 
opdagede hvordan jeg, med ganske få virkemidler, 
er i stand til at påvirke i positiv retning. Jeg vil jo 
ikke nøjes med det. 

Så hvad drømmer jeg nu om:
Jeg er ansat i en kommunal sundhedsafdelingen. 
Jeg arbejder med rehabilitering af mennesker 
med kroniske sygdomme. Jeg møder, i kommu-
nens rehabiliteringsteam, hvor langtidssygemeldte 
kommer, mange mennesker hvis hverdag er en 
kamp, hvor smerter, angst og uro er livets føl-
gesvend, hvis nattesøvn er afbrudt, hvor medicin 
udgør måltider og hvor det kun at fejle én ting ikke 
er sædvanligt. Jeg drømmer om, at der på et eller 
andet tidspunkt, indenfor de næste år åbner sig en 
lille sprække, hvor kinesiologiens lys kan få lov at 
skinne lidt på de mennesker. 
De er opgivet af det etablerede system – eneste 
tilbud er betydelige mængder medicin, som i 
bedste fald lindrer og i værste fald skaber en 
masse andre problemer. 

Jeg håber at få lov til at lave et lille projekt, hvor 
vi kan få lov at arbejde med tingene på en anden 
måde og hvor man sammen med borgeren tør at 
tage muligheden op. På den skånsomme og for-
sigtige måde kinesiologien kan – hvor den enkelte, 
gennem sin intelligente krop, kan få love at genvin-
de sin egen kraft og tage livet i hånden igen. Tast din kassekladde ind via nettet 

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

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

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

www.rabrevision.dk

- unikt regnskabskoncept
til behandlere

LØ NSUM

SKAT
CVR

MOM S

?

www.rabrevision.dk  Udsigten 17  Uggelhuse  8960 Randers S Ø
e-mail: bn@rabrevision.dk  telefon 8649 6595 eller 4046 1380
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så er det alligevel svært at forstå og svært at 
finde rundt i de forskellige kurser. Det er det, jeg 
hører igen og igen, når jeg taler med potentielle 
kursister.

Derfor har jeg i længere tid været i tænkeboks, 
for noget må gøres. Ellers får vi jo ikke flere 
kursister, og vores alder taget i betragtning har 
vi brug for nye friske kræfter i løbet af de kom-
mende år.

Det nye tiltag bliver en video på hjemmesiden, 
hvor lagkagemodellen gennemgås fra start til 
slut, og uddannelsesmulighederne forklares. 
Videoen vil blive lagt på Youtube, og med de 
rette søgeord kan der også komme kursister ad 
den vej.

Har du spørgsmål, så er du altid velkommen til 
at kontakte mig – telefonisk eller via mail, og jeg 
vil efter bedste evne hjælpe dig videre i dit 
uddannelsesforløb.

Birgit Nielsen

UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME

I snart to år har jeg varetaget jobbet som uddan-
nelsesvejleder for Danske Kinesiologer, og hvad 
laver en uddannelsesvejleder så?

Først og fremmest besvarer jeg henvendelser fra 
studerende, men skoler og færdiguddannede 
kinesiologer har også gjort brug af min hjælp, 
og der er plads til alle spørgsmål – små som store.

Mange henvender sig for at få styr på deres sam-
lede timetal i forhold til at gå til eksamen og tage 
grunduddannelse i kinesiologi eller i forhold 
til afsluttende eksamen til DK-Kinesiolog.  
Andre ønsker hjælp til at sammensætte en uddan-
nelse eller få forslag til, hvor de forskellige kurser 
kan tages. 

Jeg har telefontid torsdag aften mellem 18 og 19, 
men kan også træffes på mail, og det benytter 
mange sig af. Det er tit rart at have noget skriftligt 
at forholde sig til, og det giver kursisten et bedre 
overblik, når jeg sender et regneark tilbage, hvor 
alle timer er skrevet ind.
Selv om vi har forsøgt at præsentere uddan-
nelsesmulighederne på hjemmesiden bedst muligt, 

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
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Nogle ord her til Anne… 
 
Kæreste Anne, jeg måtte lige sunde mig … for at 
forstå, at du ikke er her med os længere i fysisk 
forstand. Vi mødtes i efteråret 1980 og var straks 
på bølgelængde. Begejstrede for Kropsafbalan-
cering brugte vi Nytårsaften under fuldmånen 
i Stenbukken til at starte med at lægge planer 
for Den Danske Kinesiologiskole og gik i Roskilde 
Domkirke kl. 24 for ligesom at stadfæste vores 
beslutning. Det blev det helt store eventyr. Anne 
var en ildsjæl. Entusiastisk, idealistisk, positiv, 
viis – et pragtfuldt menneske, en ven og et stort 
hjerte! Hun var primus motor i at grundlægge 
Kinesiologiforeningen af 1983.
 
Annes interesse og indsigt i ernæringens og op-
tagelsens store rolle for vores velbefindende har 
hjulpet mange, mange mennesker til et bedre 
liv. Hun åbnede Helsekostforretningen i Roskilde 
som blev en stor succes. Anne lyttede til sit hjerte 
og ønskede at kunne følge og hjælpe klienter der 
havde brug for mere end en behandling en gang 
i mellem. Jeg tør næsten sige, at hendes ’indre 
forbindelse’ inspirerede hende til at åbne det 
smukke ’Anne Straarup Center’, hvor hun med 
kure og råd underviste besøgende i at leve sundt 
og i harmoni med deres omgivelser. 
 
Vores fysiske veje og samarbejde skiltes omkring 
1990. Gennem alle årene har vi blot mødt hinan-
den nu og da og telefonisk fortsat vores samtale, 
som havde vi set hinanden i går. Jeg sidder her 
og skriver, mindes og smiler – godt klaret Anne, 
du rørte manges hjerter, og som du ville sige ’alt 
er godt’, ’som det skal være’ og åh, hvor er det 
privilegeret at få lov at takke dig endnu en gang 
for dig.
 
Kærligste tanker og hilsener

Grethe

Mindeord for Anna Straarup

Anne Straarup har forladt denne verden, og er gået over 
på det åndelige plan den 30. december 2014.

Anne var èn af pionererne, som bragte kinesiologien til 
Danmark i slutningen af 70` erne. Hun arbejdede den-
gang også med zoneterapi, men hun erfarede hurtigt, at 
hun fik helt fantastiske resultater med kinesiologi, og det 
blev det, der blev hendes redskab til at hjælpe andre. 
Hendes navn vil altid være forbundet med kinesiologi, 
idet hun har arbejdet med klienter, holdt utallige fore-
drag og undervist i kinesiologi lige siden. Anne stiftede 
i 1981 ”Den danske kinesiologiskole” sammen med 
Grethe Fremming, og drev i en årrække også 
Anne Straarup Centeret på Nørreager Gods, hvor men-
nesker kom og fik rådgivning og behandling.

Jeg lærte Anne at kende i 1995, hvor hun havde sin 
klinik i Astrologihuset i Valby, og startede sin egen læge-
eksaminerede kinesiologiuddannelse under SASU(sam-
menslutningen af sundhedsuddannelser). Uddannelsen 
rummede essensen af Annes lærdom og alle hendes 
erfaringer, og jeg var med på hendes 1. hold. Senere, 
efter at jeg havde taget instruktøruddannelsen, invite-
rede hun mig ind som medunderviser på skolen, og vi 
havde et fantastisk samarbejde gennem nogle år.

Anne var et meget karismatisk og generøst 
menneske, som på sin kontante men altid kærlige facon 
øsede ud af sin viden og sine erfaringer. Hun havde en 
fantastisk evne til at nå folk, og hun har hjulpet tusindvis 
af mennesker. Hun var en ildsjæl, en arbejdshest - altid 
åben for nye måder at anskue på, og hun integrerede 
løbende nyt, der harmonerede med hendes livssyn.

Anne var meget inspireret af den danske filosof Mar-
tinus` kosmologi, og hun og jeg havde stor fornøjelse 
af at studere hans værk sammen. Anne brugte ofte 
Martinus` ord: ”Alt er såre godt”, og jeg kan stadig høre 
hende sige: ”Hold fest hvor bliver det spændende, den 
dag vi går over på den anden side”. Jeg er sikker på at 
Anne holder fest. 

Vi er mange der skylder hende stor tak.

Æret være hendes minde. 

Mie Nielsen

M I N D E O R D
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Du opsøgte A. O. Hansen og begyndte at drikke 
bukkehornsthe og spise rå grønsager. Sådan!
De nyrer, som dengang for 60 år siden, skulle 
have været årsagen til et kort, ungt liv, har funge-
ret upåklageligt!

Det var dit hjerte, Anne, som stoppede. . .  
Og konsekvent, som du var, havde du selvfølgelig 
lavet dit livstestamente og frabedt dig livsforlæn-
gende behandling!

Anne, du vidste, hvad du ville. Du vidste, hvad 
du ønskede at give videre / lære os, ”dine Elite-
piger”, som du kaldte os. – Jeg tror, vi alle stadig 
kan huske vores eksamensfest – alle 16 havde væ-
ret til eksamen over 2 weekender, med blussende 
kinder!
Derefter, i din tale til os: ”Husk nu, hvor svært 
det var! - Ikke noget med at sige ’det er da ikke 
noget’. JO, nu er I kinesiologer. Og det er noget.”

Vi besad nu al den viden – og endnu mere til, som 
du havde formidlet til os. En uvurderlig ballast, 
som dannede et solidt fundament for at gå ud og 
virke som, - og være stolte af: Jeg er kinesiolog! 

Tak for alt, Anne!
                                                                                                 

Solveig Rasmussen, kinesiolog, sundhedspædagog®
               - uddannet på Den danske Kinesiologiskole

  Anne Straarup
      -  en stor læremester gik sin vej. . .

Åh, nej Anne! Ikke endnu. Der var lige noget, jeg 
sku’ have spurgt dig om!

Jeg snakkede med Anne for nogle måneder siden. 
Jeg manglede lige et godt argument til folk, der 
tror, at ’kulsyrevand’ bare kan drikkes som poste-
vand.
Du skal bare sige: ”Det er gift!” – og så spørge, 
om de har lyst til at fylde sig med gift!”
Kort og godt. Så var der ikke mere at tale om.
Vi snakkede også om hendes flytning ned til Birthe. 
Hun var rigtig glad for at være tæt på Birthe i Kr. 
Hyllinge.
Vi snakkede også om, at jeg snart skulle komme 
forbi. . .
Det tænkte jeg på – lidt før jul: Nu skal jeg snart 
besøge Anne.

Anne, du har vist altid gået dine egne veje. Hvis 
ikke, havde vi andre, der kun har kendt dig i ca. 
20 år, jo aldrig mødt dig.
For 60 år siden fik du, som kun 22-årig, lægernes 
dødsdom: 3 – 4 måneder tilbage!

M I N D E O R D
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Audun Myskja VIL så gerne give os muligheden for 
at lære at mestre egenomsorg og forebyggelse.
Med bogen ”Find din indre kraft” KAN han – bo-
gen er simpelthen en gedigen personlig værk-
tøjskasse! Bogen kan hjælpe dig til at udnytte 
dine iboende, måske sovende, selvhelbredende 
kræfter! 
Et stort komplekst emne foldes ud - i al sin enkel-
hed. 
Han TØR give os anvisningerne til ”det gode liv” i 
et skønt fletværk af gammel og ny viden og bogens 
letlæselige indføring i emner lige fra en kritisk 
diskussion af placebo/nocebo til områder som 
meditation, tankens kraft, åndedræt og healing. 
Disse felter berøres med sikker faglig hånd med 

henvisning til utallige videnska-
belige kilder, ligesom littera-
tur- og referencelisten er inspir-
erende. Blandt andet henvises 
til forskningsdatabasen Natural 
Standard samt holistichealingre-
search.com. Du fornemmer klart 
gennem hele bogen forfatterens 
intense interesse i at oplyse 
læseren ud fra egen fyldige erfa-
ring i sit virke indenfor såvel det 
etablerede sundhedsvæsen som 
det mere komplementære.
Audun Myskja GØR det hermed 
muligt for dig at følge op og lære 
din egen indre fantastiske kraft at 
kende – dine helbredelses-værk-
tøjer ligger lige for og præsen-

teres inspirerende i bogen. Du skal 
blot tage imod og lave dit eget ”jeg vil, jeg kan, 
jeg tør, JEG GØR” regnestykke... Som han skriver i 
bogen – 1 g forebyggelse ér og bliver værdien af 1 
kg behandling. Find de redskaber i bogen som DU 
kan bruge!

Ud over at bogen er en sand værktøjskasse i 
forhold til din personlige egenomsorg, benytter 
forfatteren også lejligheden til at flette et utal af 
budskaber ind i teksten. Du er ikke i tvivl om, at 
Audun Myskja har en klar holdning til hvad det vil 
sige at være læge og hvordan sundhedssystemet 
optimalt kan udvikles til gavn for dem det hele 
handler om; patienterne. 

BOG A N M ELD ELSE

Anmeldelse af Audun Myskjas bog 
”Find din indre kraft” 

Forlaget Klim, oversat til dansk af Kirsten Bjerregaard, 
1. udgave 2014.

Vil du gerne være ”din egen lykkes smed”? 
Vil du gerne en positiv forandring og en bedre 
livskvalitet?
Kan du overhovedet – har du realistiske mulighed-
er, eller er der noget som begrænser dig? Kan du 
se mulighederne ud fra de ressourcer du faktisk 
allerede har?
Tør du overhovedet ændre på noget i dit liv? Virk-
er det for uoverskueligt at skulle gøre en positiv 
forskel for dig selv? Måske er 
du den ”pæne pige”, måske er 
du terapeuten, som altid gør de 
gode ting for alle de andre? Men 
hvad så med dig – tør du priorit-
ere DIG? Hvis du bliver ved med 
”at give de andre omkring dig ilt-
masken først”, får du i længden 
svært ved selv at balancere! Tør 
du for eksempel prioritere bare 
5 daglige minutter til dig selv – 
til en god gang egenomsorg?
Gør du faktisk en forskel for dig 
selv? Handler du i praksis, så du 
beriger og forebygger i dit eget 
liv, så du fortsat har energien i 
flow til dig selv og alle de andre, 
som er så heldige at være i dit felt?

Mange beskriver typisk motivation og engagement 
til både at ville, kunne og turde – men når det 
hele så skal praktiseres i virkeligheden og gøres, så 
bliver det pludselig lidt ”mudret” og svært… Der er 
måske så mange andre opgaver du er vant til i din 
dagligdag; så mange vaner og mønstre, som du 
mere eller mindre bevidst lever efter. Men måske 
har du selv mærket aftryk af de moderne lidelser – 
stress, mental overbelastning og uro? 

HVIS du gerne vil forandring i dit liv, så er bevids-
theden og tankens positive kraft gode byggestene. 
Og SÅ er der lige denne her bog af Audun Myskja, 
som netop er oversat til dansk: ”Find din indre 
kraft”!
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De fysiske øvelser kan sætte indre fastlåste emo-
tioner i bevægelse, så du kan komme videre og 
se klarere. Meditationens fordybende intet kan 
vise dig vej, så du kan komme videre med dig selv. 
Dette er også essentielle principper indenfor sund-
hedsvæsenets egen forskning; træning, læring, 
egen aktivitet, indsigt og empowerment - især ved 
kroniske lidelser. Håb, healing (formidle en helbre-
dende impuls) og helhed skal være kernebegreber!
Vi kan ikke længere ignorere den nye forskning af 
energi og biofelter – samlet set kan det betegnes 
som resonansen mellem forskellige bølgelængder. 
Vi har haft meget fokus på det ydre – nu ændres 
der til balance, så der også bliver fokus på det 
indre! 

Audun Myskja VIL, KAN, TØR og GØR med dette 
kraftfelt af en bog – han har sat et sandt, inderligt 
og unikt aftryk til hvem som helst der vil, kan og 
tør tage imod det, så vi enkeltvis og i fællesskab 
kan gøre en positiv forskel!  God rejse.

Anmeldt d. 5. januar 2015 af
Sygeplejerske og 
FDZ-zoneterapeut (RAB) 
Lillian Neldeborg
Studerende på 1. hold af 
enhedsterapiuddannelsen i Danmark 
www.birkums-zoneterapi.dk 

Som han udtrykker det, er han havnet i en 
uhelbredelig interesse i at være med til at forandre 
positivt indenfor dette felt. Hans klare oplevelse 
er, at man som behandler og terapeut ikke skal 
”behandle” men dele ud af sig selv. Man skal i et 
fællesskab via redskaber som tillid, nærvær, 
empati, hænder og stemme danne en resonans/
samklang som kan udvikle selvhelbredelsen hos 
den som søger hjælpen. Lægevidenskabens be-
handling skal suppleres med egenomsorg og brug 
af egne ressourcer. Helbredelse findes i hvert øjeblik 
– det vigtige er, at have fokus på, hvad der er 
forhindringer. Som Franz Kafka sagde; ”virkelighed 
er dét der virker”!

Fokus hos Audun Myskja er tankens kraft og 
åndedrættet. Det er en forudsætning at fordybe 
sig – tanken er frøet, stilheden jorden. Du må samle 
sindet for at tage dine latente muligheder i brug. 
Fokus skal flyttes fra IQ til EQ (emotionel intelligens, 
Noyes 2008). Der kan frigøres mange ressourcer 
gennem at håndtere følelser og kommunikation på 
en konstruktiv måde! Man kan starte med at stille 
sig selv nogle spørgsmål (er anvist i bogen) 
og stabilisere sit blodsukker! 

Audun Myskja formidler videre, at følelsesmæssig 
sundhed ret præcist afhænger af, hvor meget vi 
sætter hinanden i bås. Lige som fysiske øvelser og 
teknikker (med eminente og enkle forslag i bogen) 
kan påvirke dit velbefindende, er der tilsvarende 
anvisninger til emotionelle teknikker til den indre 
workout. Og måske er der mest behov for fokus på 
det emotionelle felt i vores intellektuelle og teknisk 
fokuserede samfund? 

Nyuddannet Kinesiolog fra Kinesiologi-Akademiet

Tillykke til Anne Dybdahl, 
som har bestået grunduddannelsen 
i kinesiologi den 30. januar 2015
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NYT fra IASK (International Association of Specialized Kinesiologists)

Kraft og Fokus

Er de to ord som sammenfatter stemningen da de 
13 forskellige nationale foreninger mødtes i Lissabon 
til International Kinesiology Association Meeting i 
januar 2015.

Det er dejligt at tænke på den energi, som alle 
deltagerne havde lagt i at rejse hele vejen til Lissa-
bon fra Sydafrika, USA, Italien, Rusland, Ungarn, 
Norge, Sverige, Danmark, Belgien, England, Spa-
nien, Irland og Holland. IASK, International Associ-
ation of Specialised Kinesiologists var arrangører 
og min rolle i IASK er nu som kasserer i bestyrel-
sen. Jeg var heldig at have følgeskab af Annema-
rie Goldschmidt, som var med i sin egenskab som 
medlem af The Board of Advisors. Hendes mange-
årige erfaring som medlem i IASKs bestyrelse er 
guld værd.

Aftenen inden 
det internationale 
møde mødtes vi til 
en bustur, hvor vi 
fik set mere af den 
dejlige by, Lissabon 
og bagefter spiste 
vi sammen på en 
hyggelig restaurant, 
hvor vi lyttede til 
”fado”, portugisisk 
musik og sang, ind 
i mellem retterne og 
livlig konversation. 
Det var som at være 
en stor international 
familie.

Selve mødet om lørdagen handlede om at finde 
de vigtigste emner at samarbejde om. 20 emner 
var allerede i spil fra vores første internationale 
foreningsmøde til konferencen i København i maj 
2014. Vi brugte kort effektiv tid på i 4 grupper at 
inddele disse 20 emner i tre grupper: 1) hurtig 
beslutning, 2) til diskussion i forum på dagen 3) lad 
emnet gå til ”IASK network” for derefter at behand-
le emnet dybere i netværk f.eks. via Skype eller 
Google Hangout.

Et emne som var relevant at diskutere var ønsk-
værdigheden af at have standardiserede krav in-
denfor uddannelsen af professionelle kinesiologer 
i de forskellige lande. 

En fælles definition på f.eks. hvor lang en under-
visningstime er. Et andet emne: hvordan vi får den 
bedst mulige platform for udveksling af information. 
Et tredje: hvordan vi bedst arbejde hen imod aner-
kendelse og udbredelse af kinesiologi.

Annemarie Goldschmidt fortalte om forsknings-
projektet vedrørende knæbehandling og opfordrede 
interesserede til at deltage.

Det var en konstruktivt og udbytterigt møde, og 
der blev knyttet mange gode kontakter medlem-
merne i mellem, som bliver videreudviklet ved 
interne netværk. 

Der blev foreslået og vedtaget en International 
Kinesiology Day, March 21st 2015. 

Alle kan bidrage 
med at organise-
re “events” rundt 
omkring, åbent hus 
arrangementer eller 
informationsaftener, 
så vi hver især alle 
bidrager til at sprede 
kinesiologi over hele 
verden. IASK kan 
lægge evt. arrange-
menter ind på deres 
hjemmeside, så man 
kan se, hvad der 
sker.

Som kasserer får 
jeg nu kontakt med 
medlemmer fra hele 
verden, det finder jeg 

meget inspirerende. P.t. er der medlemmer fra 23 
lande. Hvis du skulle have lyst til at blive medlem 
af IASK, så kontakt mig. Da Danske Kinesiologer 
er foreningsmedlem, koster det dig kun 20 Euro 
om året at være personligt medlem. Du kan se 
mere på www.IASK.org.

Inge Harris
mail@ingeharris.dk
info@iask.org
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Ved hjælp af jurist Berit Faber, som har været SR 
en uvurderlig støtte, blev e-learningsvejledningen 
vedtaget i efteråret. Forhåbentlig med de ændringer, 
der kan være til glæde og gavn for mange i under-
visningssammenhænge.

I ’SRAB’ (Sundhedsstyrelsens Rådgivende Ud-
valg for Alternativ Behandling)  mødes SR med 
LNS, RAB-forum, Orthomolekylær forening, m.fl. 
med repræsentanter for Sundhedsstyrelsen (SST) 
2 gange årligt. Gennem vores medlemskab af SR 
har vi ’direkte adgang’ til SST. Møderne er gensidig 
orientering til hinanden om de tiltag, der har fundet 
sted, hhv. er planlagt. 
På sidste møde i nov. 2014, havde SR bl.a. emnet 
”KAM på plejehjem” med. Det drejer sig om, at 
der allerede i mange år har været en mulighed for 
denne anvendelse under hospitalsindlæggelse, og 
et medlem havde gjort opmærksom på, at denne 
mulighed nærmest er ikke eksisterende på pleje-
hjem. SST er positiv overfor at undersøge/drøfte 
denne mulighed.
Interessant for os alle, at dette emne nu også er 
nået ind på plejehjemmene. Det viser jo blot, at 
KAM bliver en mere og mere integreret mulighed 
for mange mennesker.

RAB-afregistrering
SR har inviteret alle foreningerne, samt LNS og 
RAB-forum til et møde vedr. afregistreringen af 
’sundhedspersonale’. Sygeplejerskerne er også 
inviteret, - mange af deres medlemmer er berørte. 
Mødet finder sted den 26. feb. i Odense. Det 
ville være rigtig dejligt, hvis den komplementære 
behandlerverden kunne blive enige om en ’titel’, 
der kan godtgøre den RAB-titel, som mange nu må 
opgive. Det ville jo også være et stærkt signal at 
udsende med en fælles betegnelse.

Nye tiltag
En gennemgang af de SR tilknyttede foreninger 
viser, at SR faktisk repræsenterer omkring 1000 
behandlere. Det er en vægtig gruppe. Efter at den 
nye hjemmeside er kommet i stand, vil vi være 
mere udadrettede mod vore medlemmer om, 
hvordan siden kan bruges. Vi tænker her bl.a. på 
annoncering/links til kurser/uddannelser/foredrag 
osv.

NYT fra SundhedsRådet
På generalforsamlingen i 2014 besluttedes det, 
at Danske Kinesiologer skulle genindmeldes i 
SundhedsRådet. Sonja Thrane (Fyn), Inge Har-
ris (Sjælland) og jeg (Jylland) sagde ’ja’ til at 
repræsentere Danske Kinesiologer.
På SR’s repræsentantskabsmøde i maj 2014 
sagde jeg ’ja’ til at blive bestyrelsesmedlem i SR’s 
bestyrelse.

SundhedsRådet er en paraplyorganisation for 
behandlerforeninger og skoler med baggrund i 
komplementær sundhedsforståelse. Erhvervsor-
ganisationer og brugere, med samme baggrund, 
kan optages som støttemedlemmer.
Rundt regnet repræsenterer SR nu omkring 
1000 behandlere, hvilket dog må siges at være en 
ikke helt ubetydelig ballast.
SR er inde i en rivende udvikling: Ny hjemmeside, 
nye optagelsesskemaer for skolerne, for forenin-
gerne samt interesseforeningerne, osv.
Det virker som om SR pludselig har fået tilført ny 
energi og derved større idérigdom.
Selvom bestyrelsen desværre måtte vinke farvel til 
et medlem (flytning til udlandet), prøver vi alligevel 
at få realiseret forskellige nye tiltag. Vedtægterne 
giver mulighed for både at nedsætte ad hoc-ud-
valg, samt at uddelegere opgaver. Sådan prøver vi 
at klare opgaverne indtil næste repræsentantskab-
smøde i maj 2015. 
Fx har Sonja Thrane sagt ’ja’ til at være med i opta-
gelsesudvalget. Tak, Sonja!

Vi kinesiologer forsøger at tage et ansvar, også 
uden for Danske Kinesiologer. Fx har jeg sagt ’ja’ til 
at være SR’s repræsentant i NSK (Nordisk Samar-
beidsKomite for Komplementær Behandling). I den 
sammenhæng var jeg til møde i Oslo i 4 dage i 
november, med deltagelse af de 5 nordiske lande.  
– Charlotte Yde har været ’ude i Europa’ og tage 
del der, i den europæiske komplementære verden. 
Hun havde nedslående nyheder med hjem: Bel-
gien har forbudt homøopater, der ikke samtidig har 
en sundhedsfaglig baggrund (læs: læge) at prak-
tisere. I Tjekkiet er de langt fremme med lignende 
tiltag. Og flere andre steder i EU/Europa bliver 
der barslet med forskelligt, som vil kunne lægge 
restriktioner for vores udøvelse. . .

I SR joker vi med mottoet: ”SundhedsRådet – 
hele tiden et skridt foran. . .” 
Vi håber inderligt, at det vil være muligt. Men selv 
Finanskrisen i 2008 kom for mange ’som en tyv om 
natten’. . .
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På medlemsmødet i efteråret i KBH, fik Inge 
Harris god kontakt med flere deltagere fra andre 
foreninger og aftalte, at vi skal være bedre til at 
informere hinanden om foreningernes arrange-
menter. – Via vores sekretariat har vi allerede 
modtaget flere invitationer til arrangementer med 
bl.a. Biopatforeningen. Godt initiativ, Inge!
Forskningsresultater skal også frem i lyset og – og 
– og.
Og selvfølgelig flere medlemmer.
Mange ideer er kastet frem – nogle er allerede på 
’tegnebrættet’ – og endnu flere vil komme frem, 
efterhånden som de bliver bearbejdede.

Frivillig indsats
I SR er kun formanden på ’lønningslisten. Vi andre 
må få tid til indsatsen, mellem ’kliniktid’, familietid, 
osv.
Vi har et godt team i bestyrelsen. Det betyder 
meget for energien, og dermed for det fremtidige 
og fortsatte arbejde, jvnf. SR’s vedtægter, til glæde 
for hele KAM-området i Danmark, bestående af 
brugere/klienter, behandlere, uddannelsesinstitu-
tioner/skoler, m.m.
Jeg ser det som en fantastisk mulighed for Dan-
ske Kinesiologer at være med i ’forreste række’: 
At være med til fremtidsrettet at sikre standarden i 
den komplementære verden. Vi har meget at give!
Det har vi mulighed for i SundhedsRådet!  www.
sundhedsraadet.dk 

P.S. Lige nu er SR også i gang med at undersøge 
skatteforhold for brancheforeningerne. Også en 
sag, der vedr. alle foreningerne. Nærmere følger. 
. . 

Solveig Rasmussen

En aften på tværs 
Til sidste sundhedsrådsm
øde blev der lagt op til at det ville være dejligt 
med nogle flere arrangementer på tværs, så vi 
fik et godt netværk foreningerne i mellem. Det 
blev fulgt op af Biopat- og Naturopathforeningen, 
der i samarbejde med Natur Energi arrangerede 
en aften 3. februar, hvor Søs Wollesen kom og 
holdt foredrag om fordøjelsen og Dorthe Hummel 
fortalte om relevante produkter fra Solaray i den 
sammenhæng. Der blev også sørget for den gode 
fordøjelse med sund mad fra Sund Sult.

Det blev en rigtig hyggelig informativ aften med 
ernæringsterapeuter, biopater og naturopater, 
kinesiologer, zoneterapeuter, fysioterapeuter og 
kraniosacralterapeuter. 

Biopat- og Naturopathforeningen fortsætter 
successen med en aften om urter 10. marts i 
Kildeskovshallen kl. 18-22.

Hvis du er interesseret så henvend dig til Inge 
Harris, som kan videresende en invitation. 
mail@ingeharris.dk
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Hvad er det mest spændende, der er sket for 
dig fra 2005 til nu?

Der er mange ting. Det har været spændende at 
opleve, at professor Bo Jacobsen på Københavns 
Universitets Institut for Psykologi og Eksistens 
fattede interesse for mit arbejde og satte et forsk-
ningsprojekt i gang, finansieret af ViFAB (Videns- 
og Forskningscenter for Alternativ Behandling). 
Det var spændende at have fire forskere med på 
kursus om ”One Brain” / ”Pædagogisk Kinesiolo-
gi” og ”Hjernen, vor største ressource” og at læse 
den rapport, som blev resultatet af dette og af de 
besøg, forskerne efterfølgende havde hos nogle 
for mig ukendte kinesiologer.

Det har også været spændende at igangsætte 
projektet ”CASESTUDIE til beskrivelse af Pædago-
gisk Kinesiologi som metode til sundhedsfremme 
og forebyggelse af stressrelaterede lidelser”. Også 
her bevilligede ViFAB de nødvendige midler, og 
det var et fint samarbejde med Birgit Nielsen, som 
arbejdede med klienterne, og de to deltagende 
praktiserende læger. Projektet var et delprojekt un-
der Center for Crossdisciplinary Evaluation Studies 
in Complimentary and Alternative Medicine (Cces-
cam) på Syddansk Universitet. Fint at blive bedt 
om at være med i disse to forskningsmiljøer.

Begge projekter har været medvirkende til at skabe 
større respekt om kinesiologien som helhed.

Jeg har også haft den store glæde, at mit arbejde 
med Pædagogisk Kinesiologi er blevet omtalt og 
beskrevet i bogen ”Kinesiologie”, som er skrevet 
at Andreas og Claudia Niklas fra Tyskland. Jeg er 
meget taknemmelig for at stå side om side med de 
”store” kinesiologer, som har udviklet de mange 
forskellige kinesiologigrene.

       NYT fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®                                                                      

Endnu et hjørne rundes!
Dansk Pædagogisk Kinesiologiskoles leder,

Annemarie Goldschmidt, runder 80 år den 14. april i år.
Der skal lyde et stort til lykke fra os, som har den glæde at være 
blevet undervist af Annemarie og af de kapaciteter, hun gennem 

årene har fået til Danmark.

Vi har bedt Annemarie om at besvare nogle 
spørgsmål om sit liv med kinesiologien i de 
seneste 10 år.

Regnede du for 10 år siden med, at du nu i 2015 
fortsat ville være i gang med såvel din skole, 
Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole som med 
så mange klienter?

Jeg tænkte ikke så langt. Følte bare, at det var og 
er nødvendigt at være opmærksom på, om jeg fort-
sat gør et godt arbejde, som både de studerende, 
kursisterne og mine klienter er glade for, og som 
jeg selv er tilfreds med. 

Hvad er for dig kendetegnende ved en god 
kinesiolog?

En god kinesiolog er for mig et menneske, som 
møder klienten dér hvor hun / han er, som er god 
til at lytte, til at tie stille og lad klienten komme til 
orde. Et menneske, som forstår og efterlever 
Søren Kierkegaards ord om ”Når det i sandhed 
skal lykkes en at følge et menneske til et bestemt 
sted, må man først og fremmest passe på at finde 
ham dér, hvor han er og begynde dér”. Der har vi 
en god hjælp i vores lette, blide og præcise mu-
skeltestning. En god kinesiolog er god til at an-
vende sit værktøj, muskeltestningen, og følger alle 
regler for god etik.

Hvad skal der til for at blive en god kinesiolog?

Respekt, accept, empati, indlevelse, selvværd, 
selvtillid, godt humør, omsorg for eget helbred, 
fysisk så vel som psykisk, evne til at følge klienten 
dér, hvor hun eller han er på sin spirituelle vej. Der-
til kommer en god uddannelse og vedligeholdelse 
af den samt øvelse, øvelse, øvelse.



Muskeltrykket nr. 13724

Med til det spændende i mit liv hører også, at min 
flok af børnebørn er blevet forøget med endnu en, 
at jeg er blevet begavet med to oldebørn, og at jeg 
har rejst og vandret i Nepal, Peru og på Camino de 
Santiago i Nordspanien og har deltaget i og holdt 
foredrag på flere konferencer. Jeg er dybt taknem-
melig over både at have lyst og at kunne at kunne.

Du har i 2014 udviklet og fået godkendt et 
omfattende undervisningsmateriale i 
”Pædagogisk Kinesiologi – en metode”. 
Hvad er baggrunden for, at du så sent i din kar-
riere laver dit eget helt nye materiale?

Baggrunden var ”nødvendighed”. Helt tilbage 
i 1986 inviterede jeg Gordon Stokes fra Three 
in One Concepts her til Danmark, fordi jeg blev 
fascineret af hans metode ”One Brain” og de 
fantastiske resultater, de gav i mit arbejde med 
skolebørnene i Gentofte kommune. Jeg fik tilladel-
sen til at benævne deres to grundlæggende kurser 
”Pædagogisk Kinesiologi”, og jeg blev uddannet 
til at kunne undervise andre i en hel række af 
kurserne i One Brain regi. Vi fik rigtig mange One 
Brain Facilitators (instruktører) her i Danmark, og 
metoden blomstrede side om side med bl.a. Touch 
for Health / Kropsafbalancering. Da Gordon døde 
i 2006, begyndte mange forandringer hos Three 
in One Concepts, og trods flere møder med den 
nuværende leder, er det ikke lykkedes mig at få 
videreført samarbejdet, hvilket betyder, at der ikke 
kan blive uddannet flere One Brain instruktører i 
Danmark. I flere år har jeg været den eneste aktive 
instruktør i Danmark

Med inspiration fra vores universelle kinesiologi 
og fra Gordon Stokes, Charles Krebs, Richard Utt, 
Kathie Guhl har jeg derfor udviklet og skrevet mit 
eget, helt nye materiale, som hedder ”Pædagogisk 
Kinesiologi – en metode”, som ikke længere er 
en dansk udgave af One Brain systemet. Kurset 
strækker sig over 120 timer. Jeg er glad for, at jeg 
har fået lov til at anvende et par illustrationer fra 
Edel og Jarles bog ”Kropsafbalancering”. 

I løbet af 2014 har jeg afholdt et instruktørkursus 
og uddannet nogle superdygtige kinesiologer til at 
varetage undervisningen i tiden, der kommer, og 
den ene har sammen med mig undervist på de fire 
weekender, som kurset omfatter. Jeg giver mate-
rialet og rettighederne til at anvende det videre til 
disse fire, således at de fremover selv vil kunne 
uddanne andre til at anvende metoden, og jeg er 
meget glad for, at de har taget imod det.

Hvad gør kurserne på din skole til noget 
specielt?

Det spørgsmål skal I vel selv besvare. Men jeg kan 
da erindre os alle om, at ordet ”pædagog” kommer 
fra græsk, og at det er navnet på den slave, som 
ledsagede drengen til skole. Drengen vidste, hvor 
han skulle hen, skolen var hans mål, og slaven gik 
bare ved siden af ham for at gøre vejen let og tryg. 
Det er præcis den intention, som altid har ligget i 
alle kurser her på min skole, som derfor fra 1987 
har heddet Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole. 
Vi arbejder altid målrelateret, altid kontekstuelt. De 
studerende får en uddannelse, som er lige anven-
delig til voksne som til børn, kort sagt til mennesker 
i alle aldre, med alle former for problemer, OGSÅ 
skoleproblemer. Det samme sker efter alt at døm-
me på også de andre kinesiologiskoler i Danmark.

På hvilken måde adskiller Dansk Pædagogisk 
Kinesiologiskole sig fra andre skoler?

Jeg ved ikke, hvor stor forskellen er i dag ud over 
sammensætningen af kurser til uddannelsen. 
Men da jeg i 1995 startede et helt og samlet 
uddannelsesforløb på 2 år, senere udviklet til 2½ 
år, var min skoles uddannelse sammensat af kur-
ser, som dækkede såvel det fysiske og kemiske, 
det mentale og det emotionelle område, Når disse 
områder var i balance, kunne mennesket efter min 
mening videreudvikle sig i overensstemmelse med 
sit formål, dvs. essentielt eller/og spirituelt. 
Uddannelsen, som var på ca. 500 timer, blev 
afsluttet med specialeskrivning og eksamen, og 
så vidt jeg er orienteret gennem mit internationale 
arbejde, så var det første gang noget sådant blev 
”sat på skinner”. Senere er idéen taget op mange 
andre steder, og i dag bliver man DK-Kinesiolog 
med 400 timers kinesiologi (foruden de andre lov-
bestemte fag).

Hvad er kendetegnende for de instruktører, 
som inviteres til at komme til skolen og afholde 
kurser?

Dygtighed, kompetence og etisk standard samt 
lysten til at dele viden med andre.  Edel Hovgaard 
underviser her i Kropsafbalancering 3 og 4, og 
vi har haft et godt samarbejde om et kursus med 
Wayne Topping og et andet med Matthew Thie. 
Derudover kan jeg sige, at valget altid er faldet på 
instruktører, hvis dygtighed, etik, professionalisme 
og nytænkning har været fremtrædende. Det gæl-
der også for dette forårs instruktører: Sylvia Marina 
fra Australien, Kathie Guhl og Adam Lehman fra 
USA. Jeg kan kun opfordre alle til at komme og 
møde dem og selv opleve kvaliteten og få noget 
yderst brugbart med hjem. (Se annoncen)
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Der skal også nye kræfter til i såvel nationale som 
internationale sammenhænge, så jeg har valgt at 
træde ud af bestyrelserne for SundhedsRådet og 
International Association of Specialized Kinesiolo-
gists. Andre kan overtage repræsentationen begge 
steder, lige som de kan videreføre samarbejdet 
nationalt og med alle de internationale kapacite-
ter, jeg har lært at kende og har bragt til Danmark 
gennem årene.

Der er også et arbejde i Netværk for Integreret 
Behandling (NFIB) og i et fortsat forskningsarbej-
de, som kalder på mine efterfølgere. Jeg vil rulle 
den ”røde løber” ud for dem at gå på til gavn for 
kinesiologien nationalt og internationalt, og jeg vil 
indtil videre selv påtage mig de opgaver, jeg bliver 
bedt om og sige ja til de klienter, som kommer via 
”mund-til-øre metoden”. Jeg ved, at jeg vil få hjælp 
til kun at fortsætte, så længe der er brug for mig.

Samarbejde, kommunikation og gensidig respekt 
plus hjertevarme må være nøgleord for en frugtbar 
udvikling i tiden, der kommer.

Tak for jeres spørgsmål, som jeg har besvaret efter 
bedste evne.

Hvordan ser du fremtiden for Dansk Pædago-
gisk Kinesiologiskole og for kinesiologien??

Jeg ser lyst på fremtiden, fordi jeg har medarbej-
dere og samarbejdspartnere, som er klar til at føre 
skolen videre. Jeg har sørget for at give plads til 
dem, så jeg gradvist kan trække mig tilbage. Susan 
Lunddahl underviser i flere af Kathie Guhls kurser 
om ”Hjernen, vor største ressource” og i ”Pæda-
gogisk Kinesiologi – en metode”. Hanne Freil og 
Pernille Bank har udviklet et pædagogisk værktøj 
baseret på øvelserne fra min bog ”Fri for stress 
og fuld af energi”, præsenteret på kinesiologikon-
ferencen i maj 2014, og Hanne er i gang med et 
pilotprojekt, som ser på effekten af kinesiologi til 
mennesker, som ønsker at forøge deres læse-
hastighed. De er begge lærere, og vil med deres 
kompetence fint kunne gå ind i et arbejde med at 
lære andre lærere, hvorledes skolereformens krav 
om ”en times bevægelse hver dag” kan opfyldes. 

Mit mål er at give alt det videre, som jeg selv har 
lært, så de kan bruge det i den kontekst, som de 
finder den bedste. Jeg ejer ikke noget af det, og 
der skal udvikling til. Det er et koncept, som kan 
videreudvikles og der vil fortsat blive arbejdet kon-
tekstuelt og problemløsende. 

”Lav din egen ingefær”toddy” på den lette 
måde.

Her i vinterperioden er det godt med 
varme drikke, der giver varme helt 
ind til det inderste i kroppen.

En ”hot toddy” med ingefær, citron 
og honning er et godt bud. Solaray 
forhandler ingefær i kapsler, der let 
kan skilles ad, hvorefter indholdet 
hældes ud i en kop, der overhæl-
des med kogende vand. En skvat 
citron og en lille teskefuld honning 
tilsættes og …vupti har du en varm 
og sund drik, som din krop vil takke 
dig for, når kulden bider sig fast i 
muskler og led. Du kan selv vælge 
hvor stærk du vil have din toddy, alt 
efter om du bruger 1 eller 2 kapsler. 

En kapsel indeholder 550 mg
 ingefærrod.

Solaray Ingefær forhandles i 
helse-kostbutikker. 

Kr. 119,95 for 100 kapsler”

Bedste novemberhilsner,

Inge Harris
Natur Energi
tlf: 4816 1213

inge@naturenergi.dk
www.naturenergi.dk
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                                      NYT fra Kinesiologiskolen i Vejle

Hjernekursus på Kinesiologiskolen i Vejle

En meget stor appelsin faldt 
i min turban, da det lykkedes 
for mig at få den største kapa-
citet inden for Brain Gym til at 
komme til Vejle i 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.
Med Carlas kursus kan vi markere vore 30 års 
jubilæum på kinesiologiskolen i Vejle.
 

Den fysiologiske baggrund for indlæring
  

Tidspunkt: 18.-19. april 2015
Kursuspris: 1.900 kr.

Kursuskompendium på dansk: 150 kr.
Alle kan være med, - der kræves ingen 

forudsætninger på forhånd.
Forhåndstilmelding til Edel senest 15. marts 
på www.kinesiologiskole-vejle.dk  eller på mail til 

kinesiologiskolen@vindinggaard.dk

Carlas Kursusbeskrivelse:
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 indlæringspro-
cessen 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 væsentlig bag-
grundsviden til alle, som virkelig ønsker at hjælpe 
sig selv, deres børn og elever/studerende, ligegyl-
dig 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 ind-
lærings og adfærdsmæssige vanskeligheder uden 
brug af medicin. 

Carla har tidligere undervist på kinesiologiskolen i 
Vejle, senest i 2010 i forbindelse med vores 25 års 
jubilæum. Da var mit største ønske at få Carla til 
komme her for at introducere sin bog om den 
dominante faktor, som Inge Lise 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.
Se sidste muskeltryk for en nærmere beskrivelse 
af Carlas baggrund. Du kan også læse mere på 
hendes hjemmeside  www.carlahannaford.com 

Edel Hovgaard

Hjernekursus med Carla Hannaford  
Af Inge Lise G. Kahr
Det er fantastisk at Edel igen har fået Carla Hanna-
ford til at komme til Vejle og afholde kursus. Denne 
gang om den fysiologiske baggrund for læring. 

Carla er et fantastisk vidende, inspirerende og 
dedikeret menneske at være sammen med. Hun 
har en meget behagelig energi – og energier 
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 uhøj-
tidelig og forståelig måde. 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. Til de af jer, der endnu ikke har haft for-
nøjelsen af at opleve en så stor kapacitet indenfor 
læring som Carla, kan jeg kun varmt anbefale at 
benytte muligheden den 18. – 19. april 2015. 

Jeg vil samtidig benytte lejligheden til at anbefale 
Den Dominante Faktor af Carla Hannaford. 
ViaSystime udgav den i dansk oversættelse i 2011. 
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Se sidste Muskeltryk for en  beskrivelse af 
Philip Raffertys kursus i maj-juli i Danmark.

Bogen indeholder blandt andet teorien bag domi-
nansprofilerne 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. 

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 plan¬lægge under-
visning ud fra den enkelte elevs profil. Bogen 
bør stå på landets skolebiblioteker og er meget 
relevant på læreruddannelsen.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KINESIOLOGI-SHOPPEN 
 

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

KINESIOLOGI – Livgivende samtaler gennem kroppen. 
 
Pris: kr. 15,- pr. stk. 
ved køb af 25 stk. er prisen kr. 10,- pr. stk og 
ved køb af 100 stk. er prisen kr. 8,- pr. stk. 

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

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

Hjernegymnastik 1 & 2 

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

1 sæt bøger eller plakater kr. 50,- 

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

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

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

 
NYT HJERNEGYMNASTIK-MATERIALE. 
 
Lotte Sieg har været i gang med at bearbejde  hjernegymnastik-bøgerne,  
så hver øvelse nu findes på et A3 ark, som vil kunne printes ud i A3 eller A4 format. 
Flotte og meget brugervenlige materialer. START-plakaten kan ses på vores hjemmeside. 
   
Resten af materialet kan købes via et link til download via Dropbox. 

Som behandler har du mulighed for at købe en personlig licens til 500 kr. 
Du vil få tilsendt et link til download via Dropbox. 
Licencen er personlig, og dit navn vil stå nederst på hver side. 
Det er din personlige licens, som du kan bruge i din klinik eller i din undervisning.  
Du kan printe de sider ud, du har behov for og give dem til dine klienter eller kursister. 
 
Institutioner har mulighed for at købe en institutionslicens til 1.200 kr. Institutionen vil få tilsendt et link til download via Dropbox. 
Institutionens navn vil stå nederst på materialet. 
Med denne licens har institutionens brugere (pædagoger, lærere m.m.) ubegrænset mulighed for at kopiere øvelserne til børn, 
elever og forældre, eller materialet kan lægges på institutionens intranet. 
 
Bestilles hos Birgit Nielsen - birgit@kinese.dk  - tlf. 62 62 30 62. 



Muskeltrykket nr. 13728

Lidt information om medlemstallet i 
Danske Kinesiologer:

Fordelt efter medlemsgrupper ser tallene således ud:

Gruppe 1         24 medlemmer
Gruppe 2         84 medlemmer
Gruppe 3         31 medlemmer
Gruppe 4         58 medlemmer
Gruppe 5         28 medlemmer

Fordelt geografisk er medlemstallet fordelt således:

Sjælland                     87 medlemmer
Fyn                             35 medlemmer
Nordjylland                 23 medlemmer
Midt- og Sydjylland     78 medlemmer
Udland                          2 medlemmer

RAB-registrerede       73 medlemmer
Genvej til sundhed      36 medlemmer

Velkommen til: 

Navn       

Bente Damgaard Bæk
Jan Jensen            

                                        

By

Kr. Hyllinge
Hedensted

Gruppe:

      2
      2

Dejligt at byde nye medlemmer velkommen, men
vi har plads til mange flere.

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

Oversigt over medlemstal

Så er der igen kommet liv i hjemmesidestatistikken 
efter lanceringen af vores nye hjemmeside.

Statistikken dækker denne gang perioden fra      
opstart af den nye hjemmeside.

Vi kan glæde os over, at starten af det nye år har 
vist en pæn stigning i besøgstallet.

Ifølge Google Analytics, som leverer statistikken er 
andel af nye besøgende på 70%.

945 1122 1172 1120
1579

2805 2860 2819 2757

3836

09.14 10.14 11.14 12.14 01.15

Hjemmesidestatistik
Antal besøg Sidevisninger
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Messeudvalg.
Rikke har sendt anmodning til FU om tilskud,  og 
de har lovet 5.000 kr i underskudsgaranti og 250 
stk. brochurer Livgivende samtaler.

Der er mulighed for at få en stand i Øksnehallen, 
men en anden placering end sidst. Messen er 
sidste weekend i oktober.

Messegruppen består af Rikke, Inge Harris og 
Omaya.

Det blev testet, at der er energi nok i Sjællands-
gruppen til at afholde messen. 
Prisen pr behandling på messen blev sat til 160 kr. 
og der bliver 3 brikse.

Hvis der bliver underskud, gav forsamlingen ok til, 
at der tages af Sjællandsafdelingens kasse.

Valg af bestyrelse.
Ellen Serup        (ikke på valg)
Susanne Rud     genvalgt
Mie     genvalgt 
Bente Bæk   valgt
Karin      genvalgt
Kasserer:  Ellen K fortsætter 
Revisor:    Lena   fortsætter

NYT FRA 
  

Kontaktperson Ellen Serup

10928149_361922043988197_814818281_n.jpg (JPEG Billede... https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t34....

1 af 1 13-01-2015 09:10

Generalforsamling 17. januar 2015     
i Sjællandsafdeling.

Dagen indledtes med et meget spændende og 
inspirerende foredrag af Karsten Snitkjær, der er 
landbrugs konsulent, og arbejder med kinesiologi.

Han fortalte om sin vej fra konventionel landbrugs-
konsulent, til erkendelsen af bl.a. energiers betyd-
ning for kvaliteten af vores fødevarer. Om hvordan 
kinesiologien kan bruges indenfor landbruget til 
forbedring af afgrøder og husdyrhold og hvordan 
dette leder til bedre og mere ernæringsrige føde-
varer samt sundere og gladere dyr. Vi fik testet ind 
på forskellige mælketyper, som er mere forskellige 
end vi vist troede. 

Karsten er en pioner, med stort mod. Vi siger stor 
tak til ham for hans arbejde for dyr og planter.

Efter en meget lækker vegetarisk frokost indledtes 
generalforsamlingen.

1. Årsberetning.

2. Det reviderede regnskab blev godkendt.

3. Forslag og evt.
Ulla C. var ked af, at der ikke er et godt fungerende 
kommunikationsorgan efter GroupCare, hvilket der 
var bred enighed om.
Facebook-gruppen fungerer ikke. Kan vi få den til 
det? Ulla vil gerne være organisator, så hun kan 
sende medlemsindbydelser ud. 
Hvordan bliver hun det?

Susanne R. sender deltagernavne til sekretariatet 
for RAB-registrering for kurset i dag.

Forslag til fremtidige emner:
    •   Klinik-crawl
    •   Allergenaften 2
    •   Spa/gruppeafbalancering hos Ulla C.
    •   Hvordan bruger man lettest facebook?
        (Susanne R sender mail til AM Thomsen)
    •   Ernæringsterapeut-kurser
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Vi er pt. 35 medlemmer på Fyn, nogle mere aktive 
end andre.

Bestyrelsen fik mange gode ideer af de fremmødte, 
til nye spændende arrangementer.

Lone Halsted valgte, at træde ud af bestyrelsen, 
mens Jette og Lene fortsætter alene, da ingen 
andre havde lyst eller tid til bestyrelsesarbejde. 

Hvis nu der skulle sidde nogle medlemmer på 
Fyn, der gerne vil gå ind i arbejdet, så skal de 
ikke holde sig tilbage med, at kontakte Lene 
Jespersen (2860 4447).

NYT FRA 

Formand Lene Jespersen

Vi var en lille sluttet flok til årets generalforsamling, 
hvor der blev trakteret med forskellige lækkerier. 

Der var et ønske om, at vi tog en runde, så vi kun-
ne lære hinanden lidt bedre, at kende. 

Så gik vi ellers punkterne på dagsordenen igennem. 

Formanden, Lene Jespersen, berettede om året 
2014, hvor den  nye bestyrelse på 3, Lone Halsted, 
Jette Larsen og Lene  Jespersen, har holdt liv i 
lokalafdeling Fyn, bl.a. med 2 arrangementer, hos 
shamanen Tananayia Schanne og  hos clairvoyant 
og auralæser Christa Frederiksen.

Regnskabet var overskueligt, da der ikke har været 
så mange aktiviteter. Og Jette gennemgik det  for 
os med et resultat på  +3.092,00 kr.

Alle har en rangordning i tid-førstefødte frem for 
anden og tredje.

Familien skal være balanceret-uretfærdigheder 
mod et tidligere familemedlem skal være balanceret 
af et senere medlem.

Forældre giver, barn tager-kærligheden flyder 
bedst når forældre er forældre, og børn er børn.

Der er stærke båndmellem forældre og børn-børn 
er loyale.Moden kærlighed kræver at man opgiver 
barnlig kærlighed.

Der ses bl.a på hvem er ekskluderet i familien.
Hvem er behandlet respektløst. Hvem ønsker at 
forlade familien.

For at bringe orden skal de ekskluderede inkluderes.

Inden generalforsamlingen havde vi Else Rantzau, 
som arbejder med Familie konstelleation til at 
fortælle om dette.

Familie konstellation er udviklet af en tysk terapeut 
som hedder Bent Hellinger.

Principperne er bl.a at et barn sjældent tør leve 
lykkeligere dets forældre.

Barnet forbliver tro mod familiemønstret. På 
den måde forbliver lidelser,depression, angst,           
vrede, sorg i familien gennem generationer.

Klienten er ikke et individ,men en del af noget 
større. Klientens opførsel,følelser og attitude skal 
forståes i kontekst af forældre, bedsteforældre, 
børn, søskende,etc.

Alle har ret til at høre til i familiesystemet.

NYT FRA 
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Ære de ikke respekterede.

Give slip på de som ønsker at forlade systemet.

Efter indføring i denne behandlingsform havde vi 
i gruppen demonstration af dette.

Det blev en uforglemmelig oplevelse, og vi vil 
huske hvad der kan ske når man arbejder med       
Familie konstellation. Det vil blive spændende for 
os senere at høre hvad der er sket for de involve-
rede.

Der efter gik vi over til resten af aftenens program, 
spisning og efterfølgende generalforsamling. 

Velkommen til Lokalgeneralforsamlingen 
i Nordjylland 29. jan 2015.

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent. 
Bodil Ottesen er valgt.

2. Formandens beretning.
Det har været et stille år.

Vi kommer dog 6 til generalforsamlingen.

Der var afbud fra Kisser Bjerregård, som var 
optaget af andet arrangement.

Ebba Thomsen er igen indmeldt og vil undervise i 
KA på Vendsyssel Helseskole (nu med nye ejere) 
så vi kan håbe at der vil komme nye i Nordjylland 
med interesse for kinesiologien.

Så vil jeg igen minde om vor DVD samling,som 
bestyres af Vibeke Sørensen.

Vi har også stadig en Dawson erfagruppe, og en 
anden lille erfagruppe.

De bedste ønsker om at vi må få et godt år,og 
at der vil være medlemmer som melder sig til en 
spændende Landsgeneralforsamling.

3. Valg af stemmetællere.
Anni og Bettina er valgt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Regnskab godkendt

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2015
Der er ingen planlagte aktiviteter. 
Budget godkendt. 
6. Behandling af indkomne forslag.

6. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelse.
Anni Hasselgren og Bodil Ottesen er valgt.

8. Valg af revisor.
Vibeke Sørensen er valgt.
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NYT FRA 
  

formand Lene Pia Rehardt

Som behandlere er det interessant at se på Arvins 
planche over de 7 stadier i en Behandlingsstategi:

Level 1. Vores Identitetskerne- indre 
              værdisæt

Level 2. Kognitiv kompetencer – 
              perception – epigenetik

Level 3. Automat-adfærd, vaner og 
              overbevisninger

Level 4. Emotionel grundtilstand
Level 5. Gruppeværd – eget 
              værd, sociale 
              relationer

Level 6. Basale behov –    
              mad, søvn, 
              motion osv

Level 7. Fysisk miljø – 
              genetik og 
              dispositioner

MANIFESTATIONER / SYMPTOM

Man må forestille sig at arbejde oppefra og ned 
spiralformet gennem lagene. 
Hvis vi for eksempel vil undersøge level 5 er det 
relevant at spørge ind til den plads du har i hierar-
kiet hjemme, på arbejdet… Har man evt fravalgt at 
være bevidst om, eller gøre noget ved problemet. 
Der er tale om at stå ved sin plads i et fællesskab 
kontra ” at befinde sig i randområderne – fyldt med 
betændelse”. Hvis vi bevæger os videre op i Level 
4 ses den emotionelle grundtilstand som en ke-
misk tilstand og på Level 4 findes feks løgnen: Jeg 
er syg. Man er syg fordi man har en overbevisning. 
På Level 3 findes evnen til at ændre og indse at 
vaner er etableret fordi der er en fordel. På Level 
2 kan stille de spørgsmål, der kan ændre den 
løgnehistorie, der fastholder og på Level 1 under-
søges spørgsmålet om det vi præcist ikke længere 
synkroniserer med, det vi virkelig tror på.

Det var en fantastisk rejse i dette forunderlige uni-
vers, med en meget levende foredragsholder, fyldt 
med dejlige historier og eksempler. Også eksem-
pler der tager brodden af hvis man tænker at det 
er hårdt arbejde. 

Den 10. Januar holdt vi vores årlige general-
forsamling i skønne lokaler i Den Gl. Arrest i Vejle. 

Vi havde inviteret Arvin Larsen til at komme og tale 
om Epigenetik og på fuldkommen indlevende og 
humoristisk vis, førtes vi gennem en dag med den 
ene A-ha – oplevelse efter den anden.

Ofte er det banalt hvorfor vi bliver syge. Og vi er 
massivt ramt af div. Folkesygdomme, indledte 
Arvin og konkluderede umiddelbart efter at der 
egentlig slet ikke tale om ”aparat-fejl”. At ansvaret 
er vores eget og at vi lader 
os blive til ofre og slaver 
af gener, familie og fortid. 
(Dem, der kendte Bruce 
Liptons bøger, tror jeg kunne 
nikke genkendende).

Derefter hæftede jeg mig 
specielt ved vores reakti-
oner på vores plads i de 
hierarkier vi nu befinder os 
i – og særligt den stress vi akkumulerer, når vi af 
forskellige årsager må ændre plads. Vi hørte om 
et abe-forsøg hvor en abe tages ud af sin gruppe 
og repladseres. Den må starte forfra og tilkæmpe 
sig sin nye position. Altså slikke sin sår, reparere 
og derefter finde et nyt udtryk, ændre sit udtryk – 
og det lykkedes såmen 1/6 af dem på blot 2 uger. 
Dem det ikke lykkedes for begyndte at danne 
betændelse. Hvilket ofte er starten på div. af vores 
folkesygdomme.

Vi hørte om flere dyreforsøg og mange begyndte 
efterhånden, opfordret af Arvin, nu at reflektere 
over vores respektive pladsering i de hierarkier vi 
er i. Hvad er vores pladsering ? Nr. 1? 2? Er vi evt 
slet ikke pladseret? Har jeg en autoritet, viger jeg, 
står jeg op for min plads?

Så den automat adfærd vi har efterlignet os til 
fra vores forfædre – som vi dog har en mulighed 
for at ændre og Arvin konkluderer at ændring af 
adfærdsmønstre/følelser = genændring! Sygdom 
når kroppen ikke længere magter at tilpasse sig og 
oplever sig i et truet miljø, som det udstødte dyr, 
der er klar over at det er ”løveføde”!
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Og vi kan se vores land som kroppen. Alle disse 
helheder er afhængig af trivslen i de forskellige 
organer.  Afhængig af vores følelser og tanker og 
dermed påvirkningen til de forskellige organer, 
hormonsystem, nervesystem o.s.v.
Med baggrund i disse betragtninger valgte de for-
skellige deltagere et organ, de ville arbejde med og 
afbalancere, og dermed gavne både de tilstedevæ-
rende, foreningen og længere ud i helheden. 

Det gav nogle spændende gruppetest og vi samle-
des til sidst i en stor kreds, hvor der blev tjekket op 
på hele ”gruppen/kroppen” inden vi sagde farvel til 
kinesiologerne fra de andre lokalforeninger. 

I Midt- og Sydjylland fortsatte vi lidt endnu med en 
forholdsvis kort generalforsamling. 

Vi gennemgik regnskab og budget efter beretnin-
gen, og det blev godkendt uden særlige kommen-
tarer. Der var genvalg af bestyrelse og revisor. Til 
sidst under eventuelt kom der flere gode forslag til 
aktiviteter, som vi i skrivende stund arbejder på. Vi 
har kontakt til nogle af emnerne, og er spændt på, 
om det er noget, vi har mulighed for at få stablet på 
benene.

Det er dejligt, at der kom så konkrete og spænden-
de forslag. Tak for det. 

Vores næste projekt er jo ÅRSMØDET DEN 21. 
OG 22. MARTS, som vi håber, at I alle vil deltage i. 

Har du ikke allerede tilmeldt dig, så er det NU. 

VI SES I MARTS.

Mange hilsner

Bestyrelsen for Lokalafdeling Midt- og Sydjylland

Edel, Tove, Lene og Karin     

Feks den unge pige, der er blevet mobbet og der-
for udvikler migræne som isolation. Hendes opga-
ve blev at etablere et netværk og hjemmearbejdet 
startede med at hun ugentligt skulle kontakte 10 
personer. Hun slap migrænen.

Efter det fantastiske foredrag af Arvin Larsen, hvor 
vi var godt 80 tilhørere fortsatte kinesiologerne i 
gruppearbejde og workshop, hvor vi arbejdede 
med afbalanceringer af de forskellige organer og 
følelser, som vi hørte om i Arvin Larsens foredrag. 

Vi var opdelt i ”organ-grupper” (en gruppe, der ar-
bejdede med et bestemt organ) og fik afbalanceret 
en masse forskelligt i forhold til de enkelte organer. 

Organerne er en del af kroppen og hele kroppen er 
afhængig af, hvordan de enkelte organer fungerer 
og trives, for at hele kroppen er i balance og har 
det godt.  

På samme måde som kroppen, kan vi se lidt bre-
dere på det og f.eks. betragte vores kinesiologifor-
ening som en ”krop” med forskellige organer. 
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UDDANNELSE
Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole® 

v. Annemarie Goldschmidt – telefon 25 78 56 36 

Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte 

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

HUSK AT 
 

I stadig kan nå at melde jer til disse spændende kurser med fascinerende undervisere: 
 

SYLVIA MARINA, Australien med ”Transforming DNA Memories”: 26. – 29 marts 2015 
 

SUSAN LUNDDAHL, Danmark med ”Hjernen, vor største ressource – 2” – 12. – 15. marts 2015 
 

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

KATHIE GUHL, med “Go with the flow”: 20. – 21. april 2015 
 

KATHIE GUHL med Neurotransmitterkursus: 26. august 2015 
 

KATHIE GUHL med kursus om ”Dysleksi”: 27. – 30. august 2015 
 

ADAM LEHMAN, USA med ”Holografisk Touch for Health”: 1. – 2. maj 2015 
 

ADAM LEHMAN m. instruktørkursus i ”Holografisk TFH”: 3. maj 2015 
 

ADAM LEHMAN med “Applied Physiology 1 / Agape Quest”: 7. – 10. Maj 2015 
 

Der er kort sagt MANGE chancer og uanede muligheder for at lære mere om dig selv og for at få 
nye færdigheder til dit arbejde med dine klienter, nye såvel som gamle 

 
Læs mere på www.kinesiologiuddannelse.dk og send din tilmelding så hurtigt som muligt. Vores 

udenlandske instruktører har brug for GOD TID, når de skal booke flybilletter. 
 

Vær desuden opmærksom på at vi afholder 
 

BLUEPRINT- 1: 4. – 7. juni 2015 (sidste gang m. Annemarie Goldschmidt som underviser) 
 

BLUEPRINT – 2: 24. – 27. sept. 2015 (sidste gang m. Annemarie Goldschmidt som underviser) 
 

KROPSAFBALANCERING 1- 2: 11. – 14. juni og KROPSAFBALANCERING 3 – 4: 6. – 9. august 2015 
 

PÆDAGOGISK KINESIOLOGI -  en metode, del 1: 3. – 6. september 2015 
 

PÆDAGOGISK KINESIOLOGI – en metode, del 2: 1. – 4.10, 5. – 8.11 og 26. – 29.11 2015 
 

Samtlige kurser giver dig timer til at vedligeholde din RAB registrering, og samtlige kurser kan gå ind 
som del af din uddannelse til DK Kinesiolog og til Professionel Praktiserende Kinesiolog® 

 
 

Foredragsrækken fortsætter  
4. marts med ”Motorisk udvikling og læseindlæring” m. Annemarie Goldschmidt 

18. marts med ”Bevægelsesvitaminer” og ”Byt og lær med kinesiologiøvelser” m. HANNE FREIL og 
PERNILLE BANK 

8. april med ”Ansigtssprog”m. Annemarie Goldschmidt. 
 

Tilmeldinger til info@kinesiologiuddannelse.dk eller på 25 78 56 36 
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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 

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

 
OBLIGATORISKE KURSER UNDER KINESIOLOGIUDDANNELSEN 

KURSUS DATO  KURSUS DATO 
Basis 1 (e) 5-6 sep 2015 Stressfrigørelse/Stress 1 (e) 28-30 aug 2015 
Basis 2 (e) 
 

7-8 mar 2015 
3-4 okt 2015 

Personlighedsmønstre/Stress 2 (j) 16-18 okt 2015 

Basis 3 (e) 
 

11-12 apr 2015 
31 okt-1 nov 2015 

Homøopati 1 (j) 20-21 juni 2015 

Homøopati 2 (j) 15-16 aug 2015 

Basis 4 (e) 9-10 maj 2015 
28-29 nov 2015 

Biokinesiologi 1 (j) 7-9 aug 2015 

Biokinesiologi 2 (j) 9-11 okt 2015 

Avanceret kinesiologi  (e) 24-25 okt + 14 nov 2015 Psykologiske redskaber 1 (j) 2015 
Indlæringskinesiologi 1 (e) 12-14 juni 2015 Psykologiske redskaber 2 (j) 2015 
Indlæringskinesiologi 2 (e)    21-23 aug 15 Psykologiske redskaber 3 (j) 2015 
Kost og ernæring 1+2 
Frede Damgaard 

Nye kurser i 2016 Psykologi er nu opdateret med de nyeste 
teorier inden for energimedicin! 

 

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

Næste kursus i 2016 Test af kosttilskud (e) baseret på Wayne 
Toppings materiale. Kræver KA og Stress 
I. Kursuspris 1000 kr., materiale 120 kr. 

27 feb 2015 

 
SUPPLERENDE KURSER 
KURSUS DATO KOMMENTARER 
Kursus i vægtkontrol (e) 5-6 dec 2015 Kursus i vægtkontrol baseret på Wayne Toppings materiale. Kursuspris 1800 inkl. materiale 
Metafor-kursus (e) 7-8 nov 15 Supplement til teori om de 5 elementer.  Kursuspris 1500 kr.+kursusmateriale 
Overbygning i kost og 
ernæring 

Nye kurser i 
2016 

Underviser: Frede Damgaard (e).  Disse 2 kurser er et vigtigt supplement til grundkurserne. 
Forudsætning for deltagelse er grundkursus i kost og ernæring. Behøver ikke at have været 
hos Frede Damgaard  

Indlærings- 
kinesiologi 3 (e) 

23-25 jan 15 
20-22 nov 15 

Kursuspris 1900 kr. - kursus i de 7 dimensioner, der gør IK til et endnu stærkere redskab i 
afbalanceringen. Kurset kan også tages som instruktørkursus, der giver kompetence til at 
undervise i IK 1 og 2, hvis man i forvejen er instruktør i KA/basiskurserne. 

Den fysiologiske 
baggrund for indlæring  

18.-19. april 
2015 

Kursus med Carla Hannaford fra USA, en af de helt store udviklere af 
indlæringskinesiologien. Læs mere på www.carlahannaford.com 
Alle kan deltage. Kursuspris 1900 kr., kursusmateriale 150 kr. 

Fastløste følelser (e) 10 okt 2015 Fokus på psykisk og massiv omvendthed, korrektion af fobier, tvangsbetinget adfærd, 
depression og ængstelse m.m. 
Kursuspris 1000 kr. inkl. manual på dansk. Forudsætning for at deltage KA og Stress I 

Hvordan overkommer 
man modgang (e) 
 

25-26 apr 15 
 
 

Dette kursus fokuserer på, hvilke personlighedsmønstre, der kan svække immunsystemet 
eller svække stressberedskabet, og hvad der skal til for at styrke vores mulighed for at 
håndtere stress og forbedre vores helbred. Kursuspris 1700 kr. inkl. manual på dansk.  
Forudsætning for at deltage: KA og Stress I 

TFT  / EFT hold opstart 
af kursus 1 
 

25-25 okt Pris 1500 kr. pr. kursus. Lær denne enkle teknik, som går meget dybt. 
TFT har vist sig at være særdeles effektiv ift. mange negative psykiske tilstande som f.eks. 
depression, fobi og angst. Men også folk med fysiske smerter reagerer positivt på behandling 
med TFT, fordi de er forbundet med psykiske blokeringer. Certificering mulig. 

Healing code 
1 dags Workshop 

20 marts Bogen ”THE HEALING CODE”, af de 2 læger Loyd og Johnson, beskriver en metode til at finde 
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 
(Esoterisk kinesiologi) 
(j)  
9 weekendkurser   
 

Nyt hold 
starter op 
når der er 12 
deltagere 

I 8 weekender lægges vægten på at integrere den åndelige verdens principper med det 
personlige daglige liv. Kurset er sammensat af: Foredrag om esoteriske emner, arbejde i 
grupper med kinesiologi og coaching, arbejde med forskellige terapeutiske teknikker (TFT, 
Meditation, Qi gong, mm.) samt fælles meditationer og øvelser.  
Kursusrækken er godkendt af Danske Kinesiologer. 

Kursuspriser er pr. weekend fra 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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KINESIOLOGI - AKADEMIET ®    
 

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

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

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

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

 
Kurser i 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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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 
 

ALLE TIDERS UDDANNELSE 

KROP - SIND - SJÆL - ÅND 

Transformations-Kinesiologi (TK) 

samarbejde - glæde - frihed 

NY BEGYNDELSE 
 

 

Polaris Skolen inviterer også i 2015 til 
 

  

 

 

 

 

 

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 

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 
Instruktører: 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 
Instruktører: 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. 
Instruktør: Grethe Fremming i samarbejde med Tove Nielsen og Helle Bøving 
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KONTINGENTSATSER: 

Kontingentåret løber fra 1. april til 31. marts. Ved 
indmeldelse i løbet af året gradueres kontingentet 
forholdsvis. Medlemsskabet løber videre til det 
skriftligt opsiges, eller medlemmet er i over                 
3 måneders betalingsrestance.
                                             Årskontingent
Grp. 1 Støttemedlem                               kr.   700,-
Grp. 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

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

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

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

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

Deadline: 
Den 5. i måneden før udgivelsen.

Tryk:  
Digisource Danmark A/S, Blytækkervej 3,  
8800 Viborg, Tlf. 86 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. Der gives 40 % 
1/4 side 610,- kr. rabat til prof.
1/8 side 400,- kr. medlemmer af DK

Bemærk at DK ikke er momsregistreret.
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Forretningsudvalg & Lokalafdelingsformænd
Formand
Vibeke Rønne Sørensen
Nøddekrigevej 2
9800  Hjørring
Tlf. 5198 9391
Mail: vibeke@vienergi.dk

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

FU-medlem
Jette Larsen
Kragemosevej 17
5683  Hårby
Tlf.  2012 2494
Mail: jette@kinesiologi-i-halmhuset.dk

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

2. suppleant
Zidsel Rosing 
Vroldvej 129 B
8660  Skanderborg
Tlf. 5155 9199
Mail: forvandlingsstier@gmail.com

Lokalafdeling Nordjylland
Helle Lyngholm
Aldershøjvej 31
9800  Hjørring
Tlf. 9890 3305
Mail: helle.lyngholm@mail.dk

Lokalafdeling Midt- og Sydjylland
Lene Pia Rehardt
Eskimovej 12
7100  Vejle
Tlf. 2848 2305
Mail: lene-pia@astro-kinese.dk

Lokalafdeling Fyn
Lene Jespersen
Sangdrosselvej 3
5700  Svendborg
Tlf. 2860 4447
Mail: energiarbejder@gmail.com

Lokalafdeling Sjælland
Ellen Serup
Ålykken 23
4360  Kirke Eskildstrup
Tlf. 5918 0036
Mail: ellvet@hotmail.com

Sekretariat
Henvendelse vedr. kinesiologi:

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

Tlf. 70 21 41 21 eftermiddag og aften

Foreningens mail og hjemmeside:
E-mail: formand@kinesiologi.dk 
Hjemmeside: www.kinesiologi.dk

Henvendelser vedr. administration og økonomi:
Sekretariatet
Myntevej 22, 8722  Hedensted
Tlf.: 2928 9723 - evt. indtal på telefonsvarer
E-mail: sekretariat@kinesiologi.dk
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Lav en sund smoothie med Svane
Svane´s Smoothie

DK-ØKO-200

Nyhed

Multidophilus
3 mia. mælkefrie 
tarmflorabakterier I 1 kapsel:
Lactobacillus acidophilus, Lactoba-
cillus bulgaricus, Bifidobacterium 
bifidum.

Ultra Omega
3 sunde olier i 1 kapsel
Fiske-, hørfrø- og hjulkroneolie 
(1200 mg). (2 kapsler).

Spektro Multi-Vita-Min
det optimale kosttilskud med 
urter og sporstoffer
alle vigtige vitaminer og mineraler 
i kun 1 kapsel. Kapselform for hurtig 
og optimal optagelse. Fås i 2 varianter: 
med eller uden jern og vit. K

alle ingredienserne blendes og
serveres derefter i glas med sugerør.
alle Svanes økologiske juicer kan bruges. 
Hvis man benytter frisk frugt skal der 
blendes med isterninger.

Smoothie (2 pers.):
1/2 banan
3 dl. (300gr.) frossen frugt
ca. 4 dl. Svanes økologisk juice

Grapenol SkinToner
Kollagen - hud - Blodkar
SkinToner med vitamin C bidrager til 
normal dannelse af kollagen, der har 
betydning for normal fungerende hud 
og blodkar samt bidrager til at beskytte 
cellerne mod oxidativ stress. Unik sam-
mensætning af vindruekerne-ekstrakt, 
citronfrugtekstrakt og vitamin C. Beriger 
huden og de små blodkar indefra.

Svane Økologisk 
Tahiti noni juiceSvane Økologisk 

Hyldeblomstsaft

Svane Økologisk 
Granatæblejuice

Svane Økologisk 
Tranebærsaft

Svane Økologisk 
Granatæble med     
aronia Drik

AFSENDER:
Danske Kinesiologer
Sekretariatet
Myntevej 22
8722  Hedensted

Returneres ved varig adresseændring


