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Årsmøde og generalforsamling er overstået dejligt med et så stort fremmøde til dette
arrangement, som der fra flere sider er langt
mange kræfter i at få afviklet.
Generalforsamlingen forløb, vanen tro, i god
ro og orden.
Der er stor aktivitet på skolerne.
Flere af skolerne har haft eller får besøg af
store kapaciteter fra udlandet - dejligt at
skolerne har så gode kontakter, at de gang på
gang kan trække disse undervisere til

Deadline for stof til september nummeret
af Muskeltrykket er den 5. august 2015.
Dette nummer udkommer kun elektronisk

Synspunkter og meninger i artikler og annoncer er skribentens og ikke nødvendigvis
udtryk for foreningen Danske Kinesiologers meninger og holdninger.
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Nyt fra Forretningsudvalget (FU)
Formand
Vibeke Rønne Sørensen
Kinesiolog RAB

Jeg har måske oplevet det værste, der kan ske
for en formand – nemlig at være fraværende ved
årsmøde og generalforsamling. I forhold til afvikling
af generalforsamlingen var det intet problem, Helle
og Jette klarede det på fornemmeste vis, og jeg er
dybt taknemmelig. Det er også givende, når de
tilstedeværende medlemmer møder op for at arbejde
for vores forening. Tak for det.
Tak til lokalafdeling Midt- og Sydjylland for et flot,
veltilrettelagt og dejligt årsmøde. FU vil tage de
mange tanker og informationer med i vores videre
arbejde.
Tak til lokalafdeling Sjælland, der har taget udfordringen og arrangerer årsmøde 2016.
Forretningsudvalgets sammensætning og
konstituering efter generalforsamlingen
den 22 marts 2015 er som følgende:
Formand: Vibeke Sørensen,
næstformand: Jette Kruse Larsen,
menigt FU medlem: Helle Lyngholm.
Suppleanter Lene Jespersen og Zidsel Rosing.
Etisk Råds sammensætning og konstituering efter
generalforsamlingen er som følgende:
Formand, Annemarie Goldschmidt,
næstformand Annette Bau Christensen.
Øvrige medlemmer er Inge Harris, Solveig
Rasmussen og Frank Lange.

Sundhedsrådet.
Jeg nævnte i beretning at Sundhedsrådet ville
være repræsenteret ved folkemødet på Bornholm.
Det er besluttet, at Sundhedsrådet vil deltage med
en event.
Der sættes fokus på RAB og det er lykkes at få
en rabber til at lave en tekst, som fortæller om
RAB. Der vil blive arrangeret en traktor og vogn
der køres gennem folkemængden ved folkemødet,
samtidig med at den unge mand synger/rabber sin
tekst. Alt sammen for at gøre opmærksom på, at
alternativ behandling/RAB er godkendt i det
etablerede danske sundhedssystem og bør
anerkendes.
Vognen vil blive pyntet med banner med
Sundhedsrådets medlemmers logo.
Der er indkaldt til repræsentantskabsmøde i
Sundhedsrådet her primo maj, så jeg kan i
skrivende stund ikke nævne noget herfra.
Facebook.
Der er rigtig mange flotte opslag på vore Facebook
side. Flot arbejde. Mange er rigtig aktive med at
dele og synes godt om. Endnu flere kan gøre det.
Husk du kan kontakte Zidsel eller Jette (fra FU),
hvis du lige har brug for en guide til hvordan man
gør. Ellers er det bare at gå ind på Danske
Kinesiologers side på Facebook. Klikke på synes
godt om og del. Vi er nu oppe på 413 likes!
Betragter månens bue, den kun er halv at skue og er
dog hel og rund; så er vel flere sager, som nu vort
hjerte vrager, fordi vi halvt dem skuer kun!
Vibeke

Referat fra generalforsamlingen kan du læse inde
på vores hjemmeside,
www.kinesiologi.dk/medlemsinformation/
årsmøde-og-generalforsamling. (kræver login)
Formandens beretning kan læses i dette blad.
HUSK - HUSK – årsmøde/generalforsamling
2016 afholdes i uge 10, weekenden
den 12. & 13. marts 2016.
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ÅRSMØDE - GENER ALFORSAMLING 2015
Forretningsudvalgets beretning.
Anne Strårup har forladt denne verden tirsdag
den 30.december 2014. Anne Straarup var,
sammen med Grethe Fremming, stifter af
Kinesiologiforeningen 1983.
Lad os i lys og hengivenhed holde 1 min. stilhed…
Ære være Annes minde.
Først vil jeg gerne takke for jeres tillid, ved at
vælge mig til formandsposten. Tak til de medlemmer, der gennem året har givet udtryk for deres
tillid og støtte. Tak til Sekretariatet / Jan for påmindelser, støtte og hurtig sagsbehandling, jeg håber
du holder til det. Tak til Jette og Helle for gode
dialoger og diskussioner. Helle, for hele tiden at
huske mig på, at det hele behøver ikke at laves på
en gang. Jette for gode analyser og sparring. I gør
begge et stort stykke arbejde. Tak til suppleanterne
Zidsel og Lene for at bidrage, når I får og har
mulighed for det. Tak Zidsel for dit arbejde i
forbindelse med foreningens Facebook side.
Jeg vil også rette en tak til Birgit, vores
uddannelsesvejleder, jeg er utroligt glad for din
støtte, energi og viden.
Derudover skal der lyde en tak for indsatsen til
medlemmerne i Etisk Råd, til medlemmerne i
Meritudvalget, til Inge der melder tilbage fra I-ASK,
og til repræsentanterne vi har siddende i Sundhedsrådet, samt en tak for udført arbejde til Frank
vores revisor. Kisser skal have en stor tak for
hjælpen, altid er du parat med hurtige svar og
støtte. Tak fordi jeg må trække på dig og din
viden.
Jeg skal lige oplyse jer om, at den største
kommunikation imellem os i FU foregår via mail
eller på Skype. Skype er en god opfindelse - så vi
bruger meget tid foran computeren.
Medlemsstatus.
Vi vil også her i beretningen sige velkommen til
nye medlemmer i vores forening. Til trods for at vi
har medlemstilgang, så er der en netto medlemsnedgang på 8 medlemmer i det indeværende generalforsamlingsår.
Det er ikke en rar oplevelse for et nyt FU og ny
formand. Vi har derfor forespurgt skolerne om vi fra
FU må komme på besøg og fortælle om foreningen. Et tiltag der er taget godt imod. Vi tror på, at
det giver noget, det er en person fra foreningen,
der kommer og fortæller om fordelene ved at være
medlem. Det har Jan bevist, idet han har skaffet 3
nye medlemmer fra Vejle Kinesiologiskole.
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Til det arbejde har vi, på Jans foranledning,
udarbejdet nye hvervefoldere. På instruktørmødet
i går, fik skolerne nogle stykker med sig hjem.
Senere viser Jan aldersfordeling inden for de
enkelte grupper. Heldigvis er det sådan, at vi
arbejder længere, så alder behøver ikke at være
grunden til at stoppe kinesiologigerningen. Men
vi vil gerne have en større medlemsskare der er i
alderen +/-30 og +/-40.
Forretningsudvalget vil også sige stort tillykke til
de medlemmer, der har taget og bestået eksamen.
God vind fremover.
Hjemmeside
Som I kunne læse i Muskeltrykket var det først i
september 2014, vi var klar til at lancere vores nye
hjemmeside. Et arbejde der har krævet meget fra
FU. Det er ganske interessant, som sådan et arbejde
kræver energi. Det var først, da vi var færdige i
august, og klar til at lancere siden, at vi kom i gang
med andet foreningsarbejde.
Hvorfor blev det så besværlig en proces? For det
første ville vi have, at al tekst skulle være rigtig
og opdateret. Jeg er noget forskrækket over, hvor
lang tid sådan noget tager, og faren er her, at man
begynder at læse det, man ved, i stedet for at læse
det der er skrevet. Så vi var alle i gang med denne
opgave. Der var mange rettelser hen over tiden, og
vi kan stadig finde noget, der skal rettes.
Dernæst skulle vi være enige omkring udformning og udseende. Arbejdsopgaven blev yderlige
vanskeliggjort af, at det ikke var nuværende FU,
der havde lavet oplægget, så der var ind imellem
udfordringer for det firma, der lavede hjemmesiden
til at løse de ønsker, og krav vi havde.
Spørger nogen mig i dag om, hvad der skal til for
at gå i gang med at lave en hjemmeside, er mit
svar: Forarbejde, forarbejde og endnu mere
forarbejde, samt fuld enighed om hvilket resultat
der skal nås frem til.
Forum
Der er desværre endnu ikke kommet gang i Forum.
Vi hører fra medlemmer, at det ikke er så godt, og
ikke så smart som group-care. Hvis foreningen
skal bruge group-care – koster det et betragteligt
beløb, og dengang var det ikke engang 50 % af
vores medlemmer der var tilmeldt ordningen.
Solveig Rasmussen har undersøgt, at det er muligt
privat at mødes på group-care op til et bestemt
antal personer ganske gratis.

Ulempen er, at så når vi ikke den effekt, at alle
har tilgang til den erfaring og ekspertviden, der
kan gemme sig her. En viden både studerende og
såvel nystartede som gamle kollegaer kan gøre
brug af.
Derfor vil vi gerne opfordre jer til, at øve jer på at
logge ind på FORUM og skrive indlæg. Der kan
ganske enkelt skrives, at dette er en prøve, og så
kan man øve sig i at svare på indlæg samtidig.
Husk der er en grundig beskrivelse af, hvordan
man gør i Muskeltrykket nr. 136/December 2014.
Kun I kan få FORUM til at virke som et arkiv af
Kinesiologisk viden og et erfaringscenter. Vi skal
have jer til at logge ind og skrive indlæg.
Vi holder fast i denne udgave af FORUM, fordi det
kan fungere. Hvis vi alle en gang om ugen logger
ind på Forum, vil det give os rutine og tryghed.
Log in proceduren og Forum vil komme til at sidde
på rygraden, så det bliver trygt og nemt at skrive
og svare på indlæg.
Muskeltrykket.
Muskeltrykket er jer medlemmers blad. Tusind tak
til jer der utrætteligt skriver indlæg, MEN der må
gerne være flere endnu. Er der flere der er aktive
med at skrive indlæg, bliver bladet også mere
afvekslende. FU har mange andre opgaver end
Muskeltrykket, så det vil være en stor hjælp fra
alle jer, der skriver et indlæg til bladet. Redaktøren
vil også blive rigtig glad for at have lidt at arbejde
med. PÅMINDELSE: husk at læse bladet, det er
her FU giver information til medlememrne.
Marketing
Der er mange af vores medlemmer, der til dagligt
og lokalt gør en stor indsats for at udbrede
kendskabet til Kinesiologi. Stor tak og godt
arbejde. Jeg må her lige opfordre jer til at skrive
et indlæg om, hvordan du markedsfører dig og
kinesiologien til Muskeltrykket, så det bliver mere
synligt for alle - det kan jo også være en inspiration
til dine kollegaer.
FU vil gerne udbrede kendskabet til kinesiologi,
komme ud over kanten og gøre kinesiologbehandling synlig i samfundet. Vi skal bare gøre
det rigtige. Og hvad er det? Der kommer mange
mails, om ikke det vil være en god ide, at købe en
annonce i diverse blade. Sådan en annonce koster
typisk 4.000 til 5.000 kroner og vores budget ligger
på kr. 20.000,- om året. Det er mange penge for
en annonce, samt det er svært at måle effekten af
den.
Jeg/vi arbejder for at opnå et ønskescenarie: Jeg
har eksempelvis fået en henvendelse fra Gigtforeningens Medlemsblad; de har hørt fra et gigtforeningsmedlem, at det ville være godt at gå til en
kinesiolog. Vil vi ikke annoncere i deres blad?

Her er det så, at jeg gerne vil have fat i dels det
medlem, der går hos en kinesiolog, og dels Kinesiologen, for at udnytte deres erfaring til at lave
en artikel omkring gigt og kinesiologibehandling,
samtidig med at vi annoncere i Gigtforeningens
medlemsblad.
Dernæst er det ønskeligt, at når så artikel og
annonce har været i medlemsbladet, at vi er en
gruppe kinesiologer, der følger op på denne annonce. Gigtforeningen har 22 lokalkredse, så
vi skal på en eller anden måde have 20 -30 kinesiologer, der retter henvendelse lokalt omkring brug
af kinesiologi og måske holder foredrag m.v. Så får
vi noget for pengene.
Vi har også vendt i FU (og på et stormøde hvor
suppleanterne, formænd i lokalforeningerne, uddannelsesvejlederen, formand for etisk råd, Inge
som repræsentere I-ASK og Solveig som vores
kontaktperson for sundhedsrådet var inviteret til
at deltage i), om det er en mulighed at deltage
i Folkemødet på Bornholm. Det koster mange
penge, stort forberedelsesarbejde og en aktiv indsats fra flere af foreningens medlemmer.
FU kan ikke gøre det alene. Da jeg deltog i Sundhedsrådets medlemsmøde, var formand Charlotte
Yde interesseret i, at vi via Sundhedsrådet kan
være aktive på Folkemødet på Bornholm i 2016.
Arbejdet hermed har dog været på standby på
grund af andre opgaver.
Endnu en mulighed er at lave små fim og lægge
disse på Youtube. Det er sådan i dag, at hvis du
googler kinesiologi på Youtube kommer Kisser
frem, rigtig godt og en enkelt anden dansk film,
ellers er det tyske og norske indlæg og noget knap
så godt. Det tænker vi alvorligt på at gøre noget
ved.
Vi vil arbejde for at finde muligheder, der gør at
kinesiologi bliver et gængs ord, på lige fod med
zoneterapi og akupunktur.
Det er dog glædeligt at kunne fortælle, at vores
facebookside Danske Kinesiologer er blevet meget
aktiv. Vi har nu 362 likes.
Fremadrettet vil FU henstille ubrugte midler fra
markedsføringskontoen, for på den måde at spare
op til evt. store tiltag på området.
Sygesikring danmark
På sidste generalforsamling, blev det vedtaget, at
FU skulle arbejde for at Kinesiologibehandling kan
blive optaget på Sygesikring danmarks liste over
tilskudsberettigede behandlinger.
Kun medlemmer af ”danmark” kan stille forslag til
nye tilskudsberettigede behandlinger. Som I kunne
læse i Muskeltrykket har vi udarbejdet et lille notat,
hvilket I kan have liggende i klinikken til udlevering
til de klienter, som er medlem af ”danmark”. Her
opfordres de til at stille forslag til ”danmark”.
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Vi har sat det på hjemmesiden, hvorfra det kan
printes ud.
Der er også udarbejdet forslag (også omtalt i
Muskeltrykket) til en ”lille tale”, som med lidt
ændringer kan gøres personlig og benyttes, når
der skal argumenters ved medlemsmøderne i
Sygesikring danmark.
Vi ved, at der tidligere år er stillet forslag, og det er
der også i år. Så vi håber, der kommer flere, som
stiller forslag og møder op på medlemsmøderne,
for på den måde at sende et signal til Sygesikring
Danmark, som så forhåbentlig til sidst må acceptere, at der er mange medlemmer, der vil have
tilskud til dækning af behandling hos en Kinesiolog.
Bliver Kinesiologibehandlinger ikke optaget i år,
kan vi kun opfordre til, at I bliver ved med at
arbejde for optagelse. Det kan I gøre ved fortsat
at opfordre medlemmer af ”danmark” til at stille
forslag og møde op på medlemsmøderne og
stemme for kinesiologien.
Ny gruppe medlemmer: sundhedspersonale
med autorisation
Den 8.april 2014 fik vi brev fra sundhedsstyrelsen
omkring Registrerede Alternative Behandlere.
Sundhedsstyrelsen havde erfaret, at personer med
en sundhedsautorisation af brancheforeningerne
blev registreret som Registreret Alternativ
Behandler.
Dette har aldrig været hensigten fra sundhedsstyrelsens side, idet sundhedspersonale med
autorisation er underlagt etiske regler og klagemulighed under patientklagenævnet - også når der
udføres kinesiologibehandling.
Der har fra flere sider været rejst indsigelser mod
styrelsens udmelding, uden dog at der er sket
ændringer. Vi har fået indtil 1.april 2015 til at
annullere RAB registrering hos de af vores
medlemmer, der har en sundhedsautorisation,
og som vil beholde denne.
Vi må lige nævne, at Danske Kinesiologer på
ingen måde er den eneste Brancheforening,
der har fejltolket RAB-loven (LOV nr.351 af
19/05/2004)
Som I kan se under indkomne forslag, stiller FU
forslag om, at vi nu får en ny medlemskategori
under gruppe 3+4+5. Nemlig Kinesiologer med
sundhedsautorisation. Det er FUs opfattelse og
holdning, at en Kinesiolog med sundhedsautorisation kan opnå ligestilling med Kinesiolog RAB.
Det vil blive gennemgået under punktet på dagsordenen.
Tak fordi I lyttede.
Vibeke Rønne Sørensen
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Fra årsmødet 2015
Lørdag d.21 marts blev vi guidet gennem
Familieopstilling ved Liv Dhanyo.
Liv har enpsykoterapeutisk grunduddannelse,
og er bl.a. uddannet indenfor Familieopstilling.

Familieopstilling er er skabt af den tyske præst
og psykoterapeut Bert Hellinger.
Bert Hellinger arbejdede mange år som præst,
inden han begyndte sit terapeautiske arbejde.
I systemiske Familieopstillinger betragtes familien
som et system, hvor alle er forbundet med
hinanden. Det der holder sammen er den særlige kærlighed, der kommer af at være samme
kød og blod.
Konsekvensen af dette er så også at sker der
noget i familien, sygdom, dødsfald eller andet
voldsomt, så påvirkes alle medlemmer, og den
påvirkning kan vare i generationer.
Grunden til dette er særligt barnet kærlighed.
Et barn tror sig almægtig i sin kærlighed, og
tager sine forældres og slægtninges lidelser på
sig.Det gøres for at udligne,bringe balance
i familien.
Når barnet forsøger at bringe balance, så sker
der det modsatte, der opstår ubalance og når
barnet bliver voksen,ja så bliver opgaven at
”vikle” sig ud igen og så træde ind i sit eget liv.

I Hellingers filosofi, så er denne mekanisme en
naturbegivenhed. Nye generationer vil altid forsøge
at genoprette og reparere på hvor kærligheden
gik i hårdknude ved at tage tidligere familiemedlemmers skæbne på sig.
Først når vi formår at ære vore forældre, vore
aner og alle der hører med til vor familiesystem,
bliver vi virkelig frie til at leve vores eget liv.
Vi arbejdede med opstillingen i forhold til
kinesiologien, til udbredelsen, kunder, fremtid
og fik også prøvet det i små grupper.

Det mest slående ved dagens arbejde synes
jeg,er den måde som de forskellige roller
påtages og føles i kroppen.
Følelserne kommer og ”tages” på så hurtigt at
det næsten er ufatteligt. Så det bliver virkelig
spændende at se hvad som kommer til at ske i
fremtiden.
Om søndagen gennemgik Jarle Tamsen
materiale og forskellige test til ”The Healing
Code” så vi kan bruge det i vort daglige arbejde.
Så det må virkelig siges,at vi havde en
arbejdsweekend, og vi kunne tage hjem efter
generalforsamlingen,med megen ny viden lagt
ind.
Så endnu engang stor tak for en dejlig weekend.
Helle Lyngholm.

Det var utroligt spændende at se hvordan der
var sket noget i forhold til det arbejde som blev
lavet sidste år i Vejle.
Der kunne de to stiftere af kinesiologien næsten
ikke være i samme rum, men i år kunne de stå
ret tæt på hinanden, og blot betragte hvad som
foregik.

MOM S
LØ NSUM

Så ud fra dette må vi sige at der også fremover
vil/må ske noget i forhold til kinesiologien, og
den måde som den udbredes på.

SKAT

CVR
?

www.rabrevision.dk
- unikt regnskabskoncept
til behandlere

Tast din kassekladde ind via nettet
- og lad os, dit revisionsfirma, om
resten. Vi laver dine kvartalsregnskaber
og dit årsregnskab som en “pakke” til en
fordelagtig medlemspris på 410 kr. + moms
om måneden.
Start gerne her og nu - med regnskabet fra den 1. januar
2013. Der er ingen startomkostninger - og det koster intet at
skifte revisor.
Ring til revisor Bjarne Nybo og få en uforpligtende snak om
dit regnskab, eller send en e-mail, så kontakter jeg dig.
www.rabrevision.dk  U dsigten 17  U ggelhuse  8960 Randers S Ø
e-mail: bn@rabrevision.dk  telefon 8649 6595 eller 4046 1380
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FR A KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
Fra viden til visdom - kinesiologien i Vandbærerens Tidsalder
af Helle Bøving, DK-Transformationskinesiolog, Kinesis Center Skårup Fyn og Polaris Skolen, Sjælland

Universet er styret af universelle love og principper, der gælder for alle ting, både stjerner, planeter, mennesker, dyr, planter, celler, atomer osv.
Der er fx Loven om Kærlighed, Loven om tiltrækning,
Karmaloven, Loven om Økonomi og mange andre
love og desuden en mængde forskellige principper.
Uanset om vi mennesker er bekendt med disse
love eller ej, er vi underlagt dem!
Mennesket er ligesom alt andet i Universet
egentlig bare energi - i fortættet form.
Men vi er naturligvis helt særlige på
den måde, at vi har en bevidsthed. Vi
har vores egen fri vilje, i mod-sætning til fx planter og dyr. Planter
og dyr er nok højt udviklede, men
ikke bevidste som individuelle
sjæle og har ikke deres egen fri
vilje - endnu.
Men da vi mennesker med vores
fysiske øjne ikke kan se andre væsener,
som i vores forstand kan overgå os her
på Jorden, bilder vores naive, konkrete hjernes
begrænsede forståelse os ind, at vi som art er
aldeles suveræn og ikke behøver underlægge os
hverken naturens eller Universets kræfter. Vi ser
generelt sagt ikke den større sammenhæng. Vi
ser kun den konkrete, horisontale, fysiske verden,
hvor den stærkeste overvinder den svagere, og
hensynet til den enkelte (altså til mig selv og mit)
er i højsædet.
Vi tror endda, at vi skal betvinge og overvinde
naturen - at det er vores livs opgave.....
Videnskaben - den konkrete naturvidenskabelige
videnskab - har igennem århundreder kortlagt og
beskrevet masser af fysiske love, der beskriver
den fysiske verdens principper og regler. Dem
accepterer vi nutildags uden videre - heldigvis.
Selvfølgelig var der i tidernes morgen nogen,
der syntes, at det lød helt skørt, at Jorden skulle
være rund, når nu den så flad ud, men med tiden
og med opfindelsernes og udviklingens gang og
ved hjælp af vedholdende videnskabskvinder og
-mænd, der modigt har holdt fast overfor magthavernes forstokkede og bagstræberiske forståelse,
er selv de mest skeptiske folk efterhånden blevet
overbevist.
Èn ting er dog at have viden om verden - en anden
ting er at vide, at vi faktisk ikke ved så meget.
Nu er vi kommet til det punkt, at de fysiske
forklaringer kommer til kort, og vi må acceptere, at
det ikke kun er de fysiske love, der styrer Universet.
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Der er jo mere mellem Himmel og Jord, som man
siger.
Det er tid til at løfte blikket fra de grovere strukturer og
fokusere på de finere ætere og de finere strukturer.
Og det foregår allerede på rigtig mange måder i
den konkrete verden. Tænk på udviklingen af
computere, bits and bytes, nanoteknologi osv.,
som er eksempler på kendskab til og udvikling af
de finere strukturer.
Fra ydre til indre lederskab
Det er samtidigt også tid til en anden
forståelse af ‘lederskab’. I Fiskenes
Tidsalder, som vi er godt på vej
ud af, har det været almindeligt
at følge en mere eller mindre
karismatisk leder og så at sige
nærmest lægge sit liv i vedkommendes hænder, uden at stille de store
spørgsmål ved, om det var den rette
vej eller ej. Men det var dengang!
Nu er det ikke længere tiden til at tro blindt
på dem, der siger, de kender svaret. Vi kan lytte,
vi kan studere, vi kan slå følgeskab med andre,
men vi skal selv søge vores viden, selv finde vores
vej, selv tage ansvaret for udvikling af vores egen
bevidsthed og selv vælge til og fra.
Ingen af os har jo patent på sandheden. Det, der
er rigtigt for mig, er ikke rigtigt for min nabo eller
min søn eller min ven. De må selv finde det, der er
rigtigt for dem.
Dette er den nye tids lederskab: Ikke ydre, men
INDRE lederskab! Det er Vandbærerens Tidsalder,
frihed til at være sig selv, følge sin egen vej sammen med alle de andre, i samarbejde med alle
andre.
Kinesiologien er - som I ved - genial.
Ikke mindst i denne sammenhæng.
Når vi tester et andet menneske, er det netop
vedkommendes egen sandhed, der kommer frem.
Det er ikke min mening som tester/kinesiolog, ikke
mine valg, mine forestillinger osv., der er afgørende for min klient. Det er hans/hendes eget liv, egne
erfaringer og egne valg.
Jeg har som kinesiolog ‘blot’ til opgave at være
tovholder på den ydre proces. Jeg kan ridse en
mængde muligheder op, med min viden kan jeg
anskue en problematik fra forskellige vinkler og
have en formodning om, hvad der er i spil, men det
er ikke MIG, der har sandheden.
fortsættes side 9

Det er personen selv. Det er personens eget
energisystem. Og det kan vises med kinesiologien.
Testen, som jeg er tovholder på, viser vejen til
personens energi og indre visdom til gavn for
vedkommende selv først og fremmest.
Hvis jeg kender til (bare nogle af) den universelle
visdoms love og principper, hvis jeg er bekendt
med den måde, disse kommer til udtryk i vores liv
og i vores personligheders mange indbyrdes spil,
og hvis jeg er tro imod den etik, der ser ethvert
menneske som autoriteten i sit eget liv, har jeg
med kinesiologien mulighed for at vække
vedkommendes kontakt med egen indre viden,
som sjovt nok altid er i fuldstændig samklang med
de universelle love.
Det viser sig gang på gang, at enhver klient - uanset
alder, køn osv. - genkender lovene, genkender
principperne, ved godt inderst inde, hvordan det i
virkeligheden er. Genkender igennem testen af sit
eget energisystem - ikke igennem mig og mine ord.
I samklang med Universet
En klog mand sagde engang: ‘Menneske, kend dig
selv og du vil kende Universet’.
Ethvert energisystem kender sin samhørighed med
de universelle planer. Vores Sjæl ved, hvor den
kommer fra og ved, hvor den hører til. Det er kun
min personlighed, der ikke helt forstår og ikke helt
tør være med.
Kinesiologien kan hjælpe enhver til at erkende
forskellen på sin personlighed/de ydre planer og på
sit inderste/sin Sjæl. Det gør kinesiologien så unik
og det fineste redskab til igennem den indre kommunikation at komme i samklang med Universet.
Vi kan bruge kinesiologien til at vise, hvordan
Sjælen i os selv blot venter på at komme til orde
og holde den urolige, vanestyrede personlighed i
ro. Vores Sjæl er hævet over det personlige plan,
hævet over krop, tanker og følelser og er vores
højere bevidsthed, ikke vores konkrete tankesind,
men langt mere end det.
Den Tidløse Visdom handler om ‘Som foroven,
så forneden’, altså sammenhængen imellem de
universelle planers energi og min egen indre
energi.
Den Tidløse Visdom er her i Vandbærerens
Tidsalder den nye videnskab - Åndsvidenskaben som nødvendigvis må - hvis ikke afløse, så supplere den konkrete videnskab om den fysiske verden.
Vi har brug for at løfte vores bevidsthed for at
forstå lovene bag alt. Når vi kan se syntesen og
sammenhængen i de store linier, kommer
sammenhængen i det små - ikke omvendt.

Og alligevel - når vi er i stand til som iagttager af
vores eget liv at se symbolsk på alt, der sker, kan
vi begynde at forstå de universelle love, og vi kan
begynde at se, at det hele hænger sammen.
Kinesiologien hjælper os til som den sjæl, vi hver
især er, at skelne - vælge - sætte mål - og handle.
Og så er vi allerede godt på vej!
God rejse i Vandbærerens Tidsalder!
Helle Bøving

Læs gerne om TK-uddannelsen, som tager udgangspunkt i
Den Tidløse Visdom og gør den til praktisk kinesiologi, på
www.tkpolaris.dk eller på www.kinesis.dk

NY CD

BALANCE NOW

indspillet af Jane Winther

Lydsekvenserne på cd`en har en særlig gavnlig
virkning på krop, psyke og sind, og kan bruges
til forvandling og forandring i en given situation.
Balance Now er skabt så man kort og målrettet
kan forstærke hensigten og intensivere den
følelse, man ønsker at slippe eller få kontakt
med, og er med til at hjælpe os ind i den nye
tids energi. Perfekt til afbalancering.

Pris kr. 195,- for CD inklusiv booklet med
beskrivelse af numrene.
Ved køb af 5 stk. er prisen kr. 125,- pr. stk.
Prisen er excl. evt. forsendelse.
Bestilles hos:

Karins Helse Klinik - tlf. 4046 1356
mail: karin@karinshelseklinik.dk

Jeg afholder også workshops, hvor du lærer
at få optimal udnyttelse af CD’en.
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FR A KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
Udbredelse af hjernegymnastik.
I december måned sidste år læste jeg i dagspressen,
at den lokale skole ville sætte et projekt i gang, der
kunne sikre høj grad af motivation, koncentration
og engagement. Med det samme tænkte jeg, det
er da hjernegymnastik! Jeg overvejede nogle dage,
om jeg skulle foretage mig noget i den anledning,
men så ringede jeg til inspektøren og spurgte, om
de ville inddrage hjernegymnastik i deres undervisning, for disse små øvelser sikrer jo netop
motivation, koncentration og engagement.
Selvfølgelig vidste inspektøren ikke noget om
hjerneøvelser og paraderne var med det samme
oppe: jeg vil ikke have noget alternativt eller
religiøst! Det forsikrede jeg ham om, at hjernegymnastik ikke er. Vi havde en god samtale, og
det endte faktisk med, at han spurgte, om jeg dog
ikke havde lyst til at komme til møde på skolen og
fortælle noget om disse øvelser.
Til mødet var inspektøren og viceinspektøren. Jeg
nævnte intet om kinesiologi, som jo for nogle kan
virke alternativt, men de ville dog begge gerne
have ”Livgivende samtaler”. Inspektøren foreslog,
at jeg kunne deltage i en workshop på skolen for
forældre, hvilket jeg takkede ja til.

Så gik tiden og intet skete. Skulle jeg ikke have
givet dem vores brochure om kinesiologi for inspektøren havde jo frabedt sig alt alternativt? Nej,
tænkte jeg, den gode stemning fra mødet kan jeg
ikke lade dø hen, så jeg ringede til inspektøren og
blev mødt med et ”hej Jette”, så jeg var ikke glemt!
De ville gerne have jeg kom til workshop både med
hjernegymnastik og kinesiologi.
Det blev en rigtig god aften med positive forældre,
hvor mange på egen krop til stor forundring for
dem selv mærkede, at de ikke kunne finde ud
af enkelte af disse simple øvelser. Samme aften
spurgte inspektøren mig, om jeg dog ikke havde
lyst til at komme og arbejde med børnene, og allerede næste dag blev jeg kontaktet af en af lærerne,
som fra flere forældre havde hørt, at min workshop
var så spændende. Så nu ville læreren gerne lave
et eller andet sammen med mig.
Sådan kan vi på en meget let måde få hjernegymnastikken til at vokse. Så grib endelig chancen, når
den byder sig for dig.
Jette Kruse Larsen

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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S tafetten
Tak for stafetten.
Efter en længere pause i min uddannelse, begyndte jeg igen i august 2014. Jeg valgte at deltage
i TFH ved Birgit Nielsen, for at repetere og for at
give mig selv en kickstart til Kinesiologiverdenen
igen. Det skulle vise sig at være en rigtig god
beslutning.
Gensynsglæden var rigtig stor og mine afbalanceringer fungerede endnu bedre end tidligere,
energien var høj og min tillid til egne evner voksede i kraft med de fantastiske afbalanceringer
jeg udførte. Kirsten Bjerregård (Kisser) og jeg fik
tjekket mine kurser igennem, og som ud af det blå
viste det sig, at jeg faktisk ikke manglede særligt
mange kursustimer, førend jeg kan skrive speciale
og gå til eksamen.
Lidt overvældet af alt det nye, tog jeg fra kurset
med fornyet lyst og energi til at gå mod målet,
kurser, opgave og eksamen. I den forbindelse blev
det oplagte valg for mig at tage med på et nyoprettet kursus i meridianer. Det er et kursus der i
høj grad læner sig op ad TFH, som en slags overbygning om man vil. Man tester på de muskler, der
hører til den pågældende merian for dagens mål
og afbalancering. Men ud over det, arbejder man
dybere og mere intenst med den eller de pågældende meridianer.
På selve kurset var vi med Kisser som instruktør 6
personer. Denne fine gruppe havde to fantastiske
weekender med ny viden og indlæring. Der var
plads til at være lige netop så sansende som man
nu engang er, samt til at udforske og udfordre sig
til netop også at udvikle sin sans. Vi kom alle med
forskellige niveauer i sanselighed, og vi gik derfra
med styrket og øget bevidsthed på hver vores felt.
Den smukke rummelighed er vidunderligt givende
for at udvikle sig selv og sine evner.
Afbalanceringerne på mig selv på kurset, var en
fantastisk oplevelse. Jeg oplevede, med alle mine
sanser, hvor dybt en afbalancering går, samtidig
med, at det er en meget blid behandling.
I og med jeg jo sådan set allerede var i gang med
mine klienter, i forhold til at lave test og samle data,
var det jo oplagt at gå i gang med at bruge meridian
afbalanceringer i mit arbejde.

Selvom beslutningen var truffet synes jeg alligevel
at det var vigtigt at være tro mod kinesiologien, så
jeg testede hver gang med håndtegn for meridianer
(hold blidt på klientens øjenlåg med tommel og
pegefinger).
Det skulle vise sig at samtlige test og afbalanceringer jeg efterfølgende har lavet, kom til at
handle om meridianer. Det har været, og er stadig,
enormt dejligt at se og fornemme den effekt, som
mine klienter har fået ud af, at få lavet meridian
afbalanceringer. Jeg har sammen med klienterne
afbalanceret med at holde på merianpunkter med
en/flere fingre eller stemmegaffel. Som støtte i
afbalanceringen, har jeg i stor grad brugt farve/duft
(olie/parfume) med fantastisk effekt. Desuden har
vi været omkring egen lyd, lys, farver og cellesalte.
Afbalanceringerne er vidunderlige, nærværende og
tillidsfyldte, og jeg får virkelig gode tilbagemeldinger.
For 11 år siden, var det Ulla Balle Laursen, der
første gang sendte mig afsted på en kursusweekend.
Det startede en personlig proces, som nu udmønter sig i at jeg giver kinesiologi behandlinger,
og om meget snart, kan tage eksamen og kalde
mig DK-Kinesiolog.
Som tak for dette lille kærlige puf, sender jeg
stafetten videre til Ulla.
Kærlig sommer til jer fra
Vibeke Schmidt Nielsen, Herning.

De fleste af os får, hvad vi fortjener,
men kun dem, der har succes,
vil indrømme det.
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UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME
Eksamen
Eksamen – ordet har måske ikke den bedste klang
og vækker måske heller ikke de bedste minder,
men læs alligevel videre, for måske kunne det
være aktuelt for dig. Eksamen kunne jo også
kaldes en prøve, hvis det virker mindre afskrækkende.
Danske Kinesiologer har mange medlemmer i
gruppe 2, som faktisk kunne være i gruppe 3 og
dermed opnå alle de fordele, som det fører med
sig.
Har du styr på dine timer og din uddannelse?
Det er noget af det, som jeg har hjulpet mange
studerende med, og flere gange har det vist sig,
at den studerende havde timer nok til at kunne gå
til den første eksamen, som finder sted efter 250
timers kinesiologi samt alle de obligatoriske fag.
Denne eksamen består af en praktisk prøve, hvor
du viser en afbalancering.
Den eksamen er nødvendig, hvis du stiler efter at
blive Kinesiolog RAB/SA, og de fordele, det fører
med sig, er så absolut værd at tage med, hvis du
gerne vil arbejde professionelt med kinesiologi og
åbne egen klinik.
Der er mange bare pletter på Danmarkskortet, når
man søger efter en kinesiolog. Måske bor du på en
af disse pletter. Jamen, så er det da bare med at
komme i gang, for der er brug for dig.

Den anden og afsluttende eksamen giver dig titlen
DK-Kinesiolog, og den eksamen er større, idet der
både er en skriftlig og praktisk prøve.
Hvornår skal du så gå til eksamen, hvis du både vil
være Kinesiologi RAB og sidenhen DK-Kinesiolog?
Vi anbefaler, at du går til eksamen efter 250
timer, for så har du allerede klaret første trin af
uddannelsen til DK-Kinesiolog, og så er den store
eksamen slet ikke så skræmmende, når man har
prøvet det en gang tidligere. Det kan også være en
god idé at forberede dig til eksamen sammen med
en anden studerende. Det er altid nemmere, når
man har én at sparre med.
Det er altså op til dig, hvad du vil, men hvis du er
tæt på eller allerede har mulighed for at gå til den
første eksamen, så vil jeg anbefale dig at komme
ud af busken og aflægge prøve og blive medlem af
gruppe 3. Du skal være hjertelig velkommen.
Send en mail eller ring torsdag aften mellem 18 og
19, så er jeg parat til at hjælpe dig videre.
Birgit Nielsen
Uddannelsesvejleder

NYT fra IASK (International Association of Specialized Kinesiologists)
IASK medlemskab
Du kan nå det endnu!
Det koster kun 20 Euro at blive personligt medlem
i IASK (International Association of Specialized
Kinesiologists) og blive en del af et internationalt
fællesskab af kinesiologer.
Gå ind på hjemmesiden www.iask.org
‘join us’ og tryk på betaling via PayPal eller overfør
beløbet til IASK bank kontoen:
IASK bank account: 00010053273 64
BANK : BNP Paribas - France
BIC / SWIFT: BNPAFRPPMEL SORT CODE:
02043
IBAN: FR76 3000 4020 4300 0100 5327 364
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Med et personligt medlemskab kan du følge med i
hvad der sker indenfor kinesiologien internationalt,
deltage i internationale møder med kinesiologer
fra mange andre lande f.eks. i Amsterdam 16.
januar 2016 og være repræsenteret på IASK´s
hjemmeside.
Hvis du har nogen spørgsmål,
så kontakt Inge Harris,
mail@ingeharris.dk

BOGANMELDELSE
Anmeldelse af bogen ’Vågne celler’
af Barbara Wren
Anmeldt af Kisser Bjerregård, Kinesiologi-Akademiet.

Vand er uundværligt for os, og vi skal værne om
vores rene vand. Vi skal tænke på, at også kommende generationer skal have adgang til rent
vand, og vi skal agere derefter. Derfor er det også
en skændsel mod befolkningen og fremtidige
generationer, at der fra politisk hold er givet grønt
lys til, at der bores efter skifergas i Nordjylland.
Især når vi ikke har sikkerhed for, om den de kemikalier, der bruges i forbindelse med boringerne,
trænger ned i og forurener vores grundvand.
Det er godt at miljøorganisationen
Greenpeace og en kærne af vedholdende borgere/miljøforkæmpere bliver
ved med demonstrere og kæmpe for,
at resten af Danmark skal få øjnene
op for, hvad der sker og hvad der er
truslen ved det, der sker. Demonstrationen har indtil nu varet i mere end 280
dage i træk, og er dermed den demonstration, der har varet længst. TAK!
Og vi kan stille kritiske spørgsmål til
vore politikere, og håber de vil vågne.
Rent vand er forudsætningen for resten
af indholdet i denne artikel, altså for liv:
Bogen ’Vågne celler – Hvordan kroppen skaber og holder på lys’ udkom
på dansk i 2013. Den er en god bog, der bl.a.
beskriver, hvad der foregår på celleplan og også
i den dehydrerede krop. Vi har jo altid i vores afbalanceringer taget væskebalance og væskefordeling
alvorlig. Det er også en af
Raffertys kæpheste, og de effektive afbalanceringer
af dehydrering har reddet mange fra alvorlig sygdom. Derfor har jeg lyst til at anbefale bogen her:
Barbara Wren beskriver hvordan vi rummer og
omsætter lys, hvordan vi besidder evnen til at
holde på lyset i og omkring alle kroppens celler,
og hun beskriver kroppen og dens forbindelse til
det omgivende univers. Mikro- og makrokosmos.
Hun opfordrer os til at tage kontrollen over eget liv
og begive os ud på en rejse til dybere niveauer af
sundhed, lykke og frihed.

Der er flere ting jeg kunne sætte fokus på og skrive
om, men i denne anmeldelse vil jeg koncentrere
mig om vand og fravær af vand. Hvad gør i første
instans, at vi bliver dehydreret?
Enhver form for stress viser sig i kroppens vandkomponent i form af dehydrering og i samme
øjeblik, at kroppen dehydreres, udtrykkes det
som stress. En ond cirkel er i gang. Ydre stress
bevirker dehydrering af cellerne, som bliver til
indre stress. Hjernen består af 80 procent vand,
så hjernen er et af de første steder, dehydreringen
viser sig. Forfatteren henviser til opdagelser om,
at man i nogle tilfælde af dyb depression kan være
dehydreret helt ned til 40 procent af den normale
kapacitet. Altså er personen i sådan en tilstand
langt fra sit oprindelige potentiale og evnen til at
opleve den fulde universelle visdom.
Kroppen gør det altid så godt, den kan,
den kloge krop!
Mennesker, der lever i regnfattige områder, har også en måde at opretholde kroppens hydrering i deres kultur.
Markarbejdende kvinder i Marokko tager
næsten ingen vand med sig på arbejdet i markerne, men i stedet medbringer de friskpresset arganolie, da man
åbenbart har bevaret en gammel viden
om, at olie, der indeholder essentielle
fedtsyrer, er med til at holde kroppen
hydreret.
I bogens afsnit om ”dehydreringsalarm” beskrives,
hvad der sker på celleniveau i den dehydrerede
krop. Også når vi er dehydrerede, beskytter kroppen os, men reagerer vi ikke på dehydreringen,
standser kroppen, da det er en af dens forsvarsmekanismer. Når kroppen registrerer en dehydrering, går den ind i en øget årvågenhed, en såkaldt
”dehydreringsalarm”.
Gennem leveren øges produktionen af kolesterol,
som transporteres til de
dehydrerede celler. Det ekstra kolesterol placeres i
cellemembranen for at
beskytte mod yderligere væsketab. Hermed bliver
cellemembranen mindre gennemtrængelig, og det
forstyrrer cellenæringen og cellestofskiftet i øvrigt.
Kolesterolets funktion er at holde på væsken inde i
cellen, så vi ikke dør af dehydrering.
..... fortsættes side 14
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Det første der sker er, at ladningen i cellen forandres, og vi er ikke længere i harmoni. Det fører til
mangel på velvære, som er sygdomsprocessens
første manifestation.

Er det mærkeligt, at hjernen reagerer med bevidsthedstab (læs demens) ved sådanne længerevarende tilstande? Er det underligt at kolesterolniveauet stiger og i traditionel medicinsk forstand
behandles med kolesterolsænkende medicin?
Og at kroppen dernæst holder på væsken, (den
kloge krop!) men den får et modsvar med vanddrivende medicin!

Det, der forstyrres, er døgncyklussen. Om dagen
klarer lyset at trænge natrium, kalcium og lipider
igennem den mindre porøse kolesterolholdige
cellemembran, men det er værre med den proces,
der sker om natte, hvor udvekslingen af elektrolytter
hæmmes pga. den mindre porøse membran. Det
betyder, at magnesium og kalium har svært ved at
bevæge sig ind i cellen om natten, og derfor bliver
rester af natrium og kalcium efterladt i cellen med
en ophobning af positiv ladning til følge.
Sker denne afladning ikke, er der stor risiko for
at udvikle sygdom. Kalcium ophobes forskellige
steder i kroppen, da magnesium er en vigtig faktor
for omsætningen af kalcium.

Barbara Wren påpeger også vigtigheden af, at den
dehydrerede krop skal aflastes for angst og stress,
så cellerne kan optage vandet. Bogen indeholder
mange praktisk råd og redskaber til at udrense og
afgifte kroppen, fjerne følelsesmæssige blokeringer
og hæve bevidstheden.
Jeg havde ikke fået afbestil bogen fra bogklubben,
og havde den liggende i flere måneder. En dag i
oprydningen faldt jeg over den. Og sikke en perle
til oplysning på en meget genkendelig måde, både
jordnær og spirituel!

Denne tilstand ser Barbara Wren hos mennesker,
der lider af kronisk træthedssyndrom /ME.
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2. del af Jarle Tamsens artikel fra Muskeltrykket nr. 136 - december 2014
vedrørende generationstraumer.
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Test for
i allei 4alle
miasmer:
Test
forubalance
ubalance
4 miasmer:
Derbruges
bruges ordet
omom
fingerstilling,
se billede.
Der
ordet”kattepote”
”kattepote”
fingerstilling,
se billede.
Hold 5 fingerspidser som en kattepote mellem øjenbrynene og test IM.
Hold 5 fingerspidser som en kattepote mellem øjenbrynene og test IM.
• Hvis IM holder, er der balance i alle miasmer og ingen grund til at gå dybere.
• Hvis IM holder, er der balance i alle miasmer og ingen grund til at gå dybere.
• Hvis IM slår fr
• Hvis IM slår fra, så test hver af de 4 miasmer og gå dybere i aspekterne.
”Test med en kattepote” på de respektive chakras, der er knyttet til de 4 sygdomme.

”Test med en kattepote” på de respektive chakras, der er knyttet til de 4 sygdomme.
IM holder
kan være
der være
belastning,som
som ikke
• Hvis• IMHvis
holder
kan der
belastning,
ikkeereri prioritet.
i prioritet.
slårså
fra,gå
såvidere
gå videre
testbelastning
belastning i i%%(ofte
mellem
0,1-6%).
• Hvis• IMHvis
slårIMfra,
ogogtest
(ofte
mellem
0,1-6%).
TB-miasme / Test: hold 5 fingerspidser ud for halschakra og test IM.

TB-miasme

hold
5 fingerspidser
ud for halschakra
og testplexus
IM. og test IM.
Test:

Cancer
miasme
/ Test:
Hold 5 fingerspidser
på solar

Syfilis
miasme
5 fingerspidser
hara chakra
Cancer miasme

HoldHold
5 fingerspidser
på solarpå
plexusog
test IM. og test IM.
Test:
 / Test:
Psoria miasme / Test: Hold 5 fingerspidser på pineal chakra og test IM.
Syfilis miasme

og test IM.
Test:


Psoria miasme

5 fingerspidser på pineal og test IM.
Test:
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Jarle Tamsen
www.jamur.dk

NYT fra SundhedsRådet
Noter fra SundhedsRådets Repræsentantskabsmøde 7.maj 2015 i Brandts Klædefabrik
Odense
18 punkter ifølge vedtægterne blev behandlet.

• Kontingentet bibeholdes på 2014 niveauet.
Under dette punkt blev bestyrelsen opfordret til at
arbejde på foreningernes afgift til SST i forb. med
RAB registrering også blev differentieret som en
del af kontingentet til SR er.

• Bestyrelsens beretning herunder beretning fra
udvalg, råd og nævn blev godkendt

• Fastsættelse af bestyrelsens honorar/godtgørel
se blev godkendt

• Charlotte Yde (Dansk Selskab for Klassisk
Homøopati) blev genvalgt som formand for de
næste 2 år.

• Peter Madsen (SAB) fortsætter som intern revisor

• Kassererposten deles de næste 2 år af Bente
Skovgård (Foreningen for Kraniosakral
Terapeuter / kursuscenteret Dig i Centrum) og
Britta Andersen.(SAB)

• Handleplan for SundhedsRådets arbejde 201516 blev godkendt:
Bestyrelsesmøder 10 årlige møder
Forretningsudvalgsmøder (FU) efter behov.

• Flg. blev valgt til bestyrelsen: Solveig Rasmussen,(Danske Kinesiologer) Lise Windfeld Borne
rup, ( Dansk NLP Psykoterapeutforening )Mette
Melgaard (DET) Gunna Højgård (Massagesko
len Skolen for Kropsbehandling) George
Laudikos (Dansk Heilpraktikerforeningen)

SRAB møder 2 pr. år.

• Flg. blev valgt til PR udvalg Charlotte Yde, Lise
Windfeld, Solveig Rasmussen

Hjemmesiden.

• Flg. blev valgt til uddannelsesudvalg: Charlotte
Yde, Gunna Højgård (Massageskolen) og Sonja
Thrane (Danske Kinesiologer)
• Flg. indkommen forslag blev vedtaget: SR´s
formand er født medlem i det Rådgivende råd i
SRAB
• SR´s repræsentanter i SRAB: Mette Melgaard,
Charlotte Yde, Gunna Højgård, Bente Skovgård,
suppleant Anni Simonsen
• SRAB´underudvalg: Det Rådgivende udvalg:
Charlotte Yde og Berit Faber.
Det internationale udvalg: Bente Skovgård og
Charlotte Yde.
Forskningsudvalget: Bente Skovgård.
Fremover vil bestyrelsen foreslå at de der
vælges til SRAB (Sundhedsstyrelsens Råd vedr.
Alternativ Behandling) går ind i et underudvalg,
for t få så stor en sammenhæng i arbejdet som
muligt.
• Der blev besluttet at der nedsættes et ad hoc
udvalg i forb. med revidering af SR´s etiske
regler.

SRAB underudvalgsmøder 2 – 3 årlige møder.
Brobygningsmøder 2 pr. år. Foreslås at overgå til
mailkorrespondance, eller evt. Skype møder.

Nyhedsbrev.
Optage ny medlemmer. Arbejdet vil fremover
udføres af optagelsesudvalget. Hidtil har hele
bestyrelsen været involveret i arbejdet.
Arbejde videre med lovgivningsområdet efter
behov.
Medlemsmøder i København og Århus. Hidtil
har der været afholdt i alt 4 medlemsmøder som
har været 2 indholdsmæssige enslydende mø
der. Fremover foreslås et møde i København og
et møde i Århus enten før eller efter jul.
Derudover møder efter behov som f.eks. mødet
om afregistrering.
Folkemødet på Bornholm. Vi deltager i juni 2015.
Implementering af europæiske fag standarder for
alternative og komplementære behandlere.
Opbygning af fælles register over RAB behandlere.
Gennemgang af de etiske regler
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• Sundhedsrådet har optaget flg. nye medlemmer:
Massageskolen v/Gunna Højgård
Dansk Fysiurgisk Massage og
Akupunkturskolen i Aalborg v/ Kirsten Mogensen
Dig i Centrum Kursus –Klinik- Webshop
v/ Bente Skovgård
Akupunkturskolen – skolen hos Pons v/ Kjeld
Bruun –Jensen
Kostakademiet /v skoleleder Bodil Byskov

• Regnskabet blev godkendt med et årsresultat på
kr. 3.676,Budget for 2015 med et resultat på kr. 206,- blev
godkendt
• Flg er nye støttemedlemmer:
Foreningen af Registrerede Fysiurgiske
Massører (FRFM)
Foreningen Alma
• Den nye bestyrelse vælger datoen for
repræsentantskabsmødet 2016
Sonja Thrane

MANGE KURSER I DETTE FORÅR
UHA, uha – et dejligt travlt forår med mange kurser
med forrygende dygtige undervisere.
Der har været mange spændende kurser i dette
forår, og hvor er vi heldige, at der udbydes kurser
med så mange dygtige undervisere, danske som
internationale. Og så er det altid skønt at møde
en masse dejlige kollegaer på kryds og tværs af
landsdele og skoler.
Jeg startede ud en februar-weekend med Enhedsterapi med Audun Myskja, arrangeret af Kinesiologiakademiet. Super gode energiøvelser og skønne
meditationer, som betyder utrolig meget for mig. Vi
er nu i gang med sidste år, og det bliver lidt underligt, når vi ikke skal afsted mere.
I marts var Grethe Fremming i Vejle med 2 kurser
Prana og Auriske Indgreb. Som altid på Grethes
kurser var det en rigtig stor oplevelse med et stort
udbytte og et samvær med en fantastisk kærlig og
stor personlighed.
Så havde jeg 2 dejlige oplevelser på årsmødet
i marts, hvor Liv Dhanyo tog os igennem nogle
fantastiske opstillinger i forhold til kinesiologiens
fremtid. Det var spændende og helt sikkert noget
vi kan arbejde videre med. Der var meget omkring
foreningen, kinesiologien, vigtigheden af forskning,
vores vision og vores fælles fremtid. Men alt sammen gav et indtryk af en lys og spændende fremtid
med kinesiologien.
Om søndagen kursus med Jarle Tamsen, der havde lavet manualer og førte os igennem en seance
med materialet fra ”The Healing Code”, som han
har udfærdiget med grundlag i bogen af samme
navn. En meget intens og inspirerende afbalancering.
Sidst i marts var det så 4 skønne dage på Sjælland
til Sylvia Marinas Transforming DNA Memories.
Anne Marie Goldschmidt havde fået en aftale i
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stand med hende, og det var et fantastisk godt
kursus med en dejlig blid personlighed og nogle
fantastiske test og meditationer. Helt sikkert noget
der flytter, og som varmt kan anbefales.
I april var der Hjernekursus med Carla Hannaford i
Vejle, arrangeret af Edel Hovgaard fra Vejle Kinesiologiskole. Vi fik en masse om hjernens basale
fysiologi og allervigtigst, at vi testede vores helt
grundlæggende dominansprofil, som dannes langt
før vores fødsel. Denne grundlæggende dominans
vil vi altid vil falde tilbage på, når vi bliver stressede
og udfordret. Mange enkle men effektive øvelser
fra Brain Gym kan anvendes for at optimere både
indlæring og den måde, man håndterer stres og
udfordringer på. Og så rigtig godt at kunne, når der
skal stoppes så meget nyt materiale fra så mange
kurser ind i min lille hjerne.
Edel har fået Carla Hannaford til at komme til Vejle
igen i maj 2016, hvor der er mere læring fra hende.
Jeg har i april selv haft den glæde at afholde Workshop i det nordjyske. Mange test og afbalanceringer tilrettelagt omkring cd`en Balance Now, som jeg
har haft den glæde at være med til at lave sammen
med Jane Winther. Jane har indspillet cd`en efter
vores fælles arbejde, og den kan varmt anbefales
til os kinesiologer i arbejdet med klienter og som
hjemmearbejde. Jeg svarer gerne på spørgsmål
omkring Balance Now.
Men kurserne i dette halvår er ikke slut endnu.
Der bliver i Vejle afholdt BNT den 4. juli med Phillip
Rafferty og så skal jeg selvfølgelig med når Phillip
Rafferty afholder Kinergetic 4+6 i Vejle.
Så er kursusbudgettet vist også godt og grundigt
overskredet, og der er en masse nye input, som
skal implementeres i det daglige klinikarbejde.
God sommer til alle I kære kinesiologikollegaer
Karin Jensen

NYT fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®
Vi har haft et forrygende forår, som vi glæder os
over, og vi glæder os også til tiden fremover.
I marts arrangerede vi et kursus med Sylvia
Maria fra Australien. De, som var deltagere på
IASK konferencen i maj 2014, oplevede Sylvia
og hendes hjertevarme udstråling i forbindelse
med det foredrag, hun holdt. Vi var derefter 20
kinesiologer, som i marts i år deltog på kurset om
”Trans-forming DNA Memories”, og alle drog
hjem en stor personlig oplevelse rigere og med et
godt arbejdsredskab til brug for vores arbejde med
klienterne.
En aftale er allerede truffet med Sylvia, så vi ved,
at hun kommer igen i 2016 og holder kursus om
”Return to Love”, foruden at hun gentager succes´en med ”Transforming DNA Memories”. Så
er vejen banet for, at vi kan få uddannet en gruppe
mennesker til selv at kunne undervise i Sylvias
kursus. I er meget velkomne til allerede nu at give
udtryk for jeres interesse i at være med.
Susan har undervist i Kathie Guhls kurser om
”Hjernen, vor største ressource 1 og 2”, og så
kom Kathie Guhl herself og underviste på kurset
”Hjernen, vor største ressource 3”. Susan har nu
fået sin instruktørudddannelse, så hun nu også
kan undervise i såvel ”Hjernen 3” som ”Hjernen 4”
(om Neurotransmittere), hvilket er til stor fordel for
skolen.
Kathie Guhl holdt i forbindelse med ovenstående
kursus et en dags kursus om ”Go with the Flow”,
som også er meget anvendeligt for de af os, som til
daglig arbejder med klienter i vores praksis. Dejligt
at få en let måde at få energien til at flyde på hurtigst mulige måde gennem hele vort system.
Knapt var Kathie rejst, før end Adam Lehman
kom flyvende fra Californien. Også Adam holdt et
spændende foredrag plus en en dags workshop på
kinesiologikonferencen i 2014 samt et kursus om
Holografisk Touch for Health. Super godt, så det
måtte gentages, og vi måtte have uddannet nogle
instruktører. Som sagt, så gjort, så i skrivende
stund er vi nået til vejs ende med såvel et nyt
”Holografisk Touch for Health 1” samt med
det omtalte instruktørkursus. Alle ser frem til et
Ho-lografisk TFH 2, som vil finde sted inden for det
næste år. I kan følge med på skolens hjemmeside
og i vores Nyhedsbrev, så I kan se, hvornår næste

Holografisk TFH 1 bliver afholdt. Denne gang med
Annemarie som underviser. Alle materialer er på
dansk!
Når vi nu havde fået Adam til Danmark, så greb
vi muligheden for at arrangere såvel et kursus om
HeartMath (læs mere på www.HeartMathInstitute.com), som et foredrag om Global Coherence
Initiative. Der har heldigvis været stor interesse
for begge dele, så vi vil holde også denne kontakt
med Adam, så han inden for det næste år igen kan
holde sit foredrag om Global Coherence Initia-tive
og et udvidet kursus om HeartMath her i Danmark.
Glæd jer.
Disse gode begivenheder har gjort foråret til et
spændende forår og ”den røde løber” er rullet ud til
brug for næste sæsons oplevelser og videreførsel
af den eftertragtede undervisning og velstrukturerede uddannelse på skolen.
4. – 7. juni afholder Annemarie kursus om ”Blueprint, vort genetiske blåtryk”, og i samarbejde
med Edel Hovgaard holdes – endnu en gang –
Kropsafbalanceringskursus nu i juni og august
(11. – 14. juni samt 6. – 9. august 2015).
Sidst, men ikke mindst, går vi lige efter sommerferien i gang med næste sæson af ”Pædagogisk
Kinesiologi 1 og 2”, som strækker sig over fire
weekender. Det har været en glæde at ”søsætte”
dette helt nye kursus og at opleve de studerendes
processer og fine resultater.
Kort sagt, der er meget på ”paletten”, og farverne
er mangfoldige.
Jeg er meget glad for mine dejlige og engagerede
medarbejdere, og for at Susan kan gå mere og
mere ind i uddannelsen af nye kinesiologer.
Hav en dejlig sommer, hvor I kan samle gode
kræfter til at gå i gang med nye kurser, repetere
gamle og supplere den uddannelse, I allerede har.
Gode forsommerønsker fra Susan og Annemarie
samt øvrige sam- og medarbejdere fra indland og
udland
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NYT fra Kinesiologi-Akademiet
Aktiviteter i foråret.
Vi har i foråret haft en del kursusaktiviteter i alle
afdelinger af Kinesiologi-Akademiet. ’Farvefrekvenser,
lys og lyd - Farvedufte’ i både Thy og på Frederiksberg.
’Shamanistisk Grundkursus’ og ’Shamakinese’ i Gl.
Havdrup, ’Kommunikation med den intelligente krop’ i
alle afdelinger, ’Meridiankursus 1 og 2 i Silkeborg,
’Magnetisme, polaritet og enhed’ på Frederiksberg.
På alle kurser har vi mødt entusiastiske og glade
kursister, der er sultne efter at lære mere, vilde med
at undersøge de mange muligheder og boltre sig i
forskellige afbalanceringsteknikker.
Efter vores uddannelsesforløb i Enhedsterapi med
Audun Myskja er det naturligt at tage flere og flere
elementer med herfra, bl.a. lyd og toning, som både er
en stor udfordring og åbenbaring.
Som en af kursisterne på Magnetismekurset udtrykker det:
”Det var nogle simple og gode afbalanceringer, vi fik
med os på magnetisme kurset. Mange af dem kan
bruges hvor man går og står, uden at have redskaber
ved hånden. Jeg får helt sikkert brugt mange af dem
fremover.”
Og så er vi startet på tredje og sidste uddannelsesår
i Enhedsterapien med forberedelse af afslutningsopgave, aktiviteter i studiegrupper og kursus med Audun
Myskja. Til efteråret vil 37 enhedsterapeuter være
færdiguddannet i Danmark, som det ser ud nu.
’Ny tids biologi’
Vi har også alle fire selv været på kursus. Da vi fik
kursusrækken ”Ny tids biologi” anbefalet med Peter
Lund Frandsen fra Touch-Point som underviser, vidste vi alle fire med det samme, at det ville vi med på.
Det foregik som 3 heldags seminarer på Aarhus
Universitet og 6 x 3 timers seminarer i København.
Vi deltog alle i Aarhus, hvor en gruppe på 35 behandlere fra mange forskellige behandlingsformer
nysgerrigt fulgte de spændende timer om kvantefysik,
bevidsthed, lyd, frekvenser mv. alt sammen teorier,
der beskriver det, vi arbejder med og vi fik alle lyst til
mere! Vi har de varmeste anbefalinger!
Da Birgit er international instruktør i Kropsafbalancering 1-4/Touch for Health 1-4 og Metaforer, forestår
hun undervisningen i disse kurser på både Fyn, Sjælland og i Jylland. I forbindelse med Adam Lehmans
besøg i DK har Birgit netop været på kursus hos ham.
Hun er nu også instruktør i Holographic Touch for
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Health. Dette kursus vil herefter også blive slået op i
Kinesiologi-Akademiet, første gang d.15.-16.august
på Fyn. Det er kursus, hvor de 14 muskler plus to
mere bruges på en helt ny måde, hvor der arbejdes
med musklernes relationer.
I vil på www.kinesiologi-akademiet.dk kunne se datoer for kurser og forløb. Vi er i gang med at få ændret
design af hjemmesiden, så den skulle blive mere
brugervenlig. Vores dygtige webmaster gør i hvert
fald et ihærdigt og dygtigt arbejde. Den skulle blive
lettere at finde rundt i. Vi modtager gerne respons fra
vore brugere!
’Find din indre kraft’ og ’Helbred dig selv’
Bogen ’Find din indre kraft’ af Audun Myskja har fået
en meget fin modtagelse i Danmark. Vi har holdt
workshops 6 forskellige steder i landet i øvelserne fra
bogen. Har du ikke allerede stiftet bekendtskab med
den, kan den varmt anbefales. Den kan lånes på dit
lokale bibliotek eller bl.a. købes i bogklubben Psyke
og Sjæl.
Bogen ’Helbred deg selv’, som er en naturlig fortsættelse fra Myskja, udkom i Norge i 2014. Oversættelsen til dansk er netop afleveret til
forlaget, og den udkommer i sensommeren/efteråret
på forlaget Klim. Det er en perle af en selvhjælpsbog.
Bl.a. beskrives flere psykologiske værktøjer i bogen:
EFT, PEAT og Fingertipmetoden. PEAT og Fingertipmetoden er udviklet af den serbiske psykolog Zivorad
m. Slavinski. PEAT er en forkortelse af Primordial
Energy Activation and Trancendence. En metode som
aktiverer vore dybeste konflikter og har til hensigt at
overskride dem. Fingertipmetoden løsner et traume
fra tid og rum. Begge er meget effektive og dybe
metoder. Mette og Kisser drager til Norge og møder
ophavsmanden på et intensivt kursus i begyndelsen
af juni.
Phillip Rafferty
Birgit har sammen med Edel Hovgaard fra Vejle Kinesiologiskole tilrettelagt Phillip Raffertys besøg i DK.
Birgit står for kurserne Kinergetics 1-3 i maj,
Edel Hovgaard står for kurserne i juni og juli med
Kinergetics 4+6 og BNT. (Kursusopslag er sendt
rundt).
Han har behandlerdage i forbindelse med, at han er
her i landet. Det foregår i Åbyhøj, Ringe,
Frederiksberg og Vejle. Det var vildt at se ham
arbejde sidst han var her, og vi glæder os til at
følge ham igen. Det er muligt at booke tider i juli ved
henvendelse til Edel Hovgaard.

Hjemmesidestatistik
Antal besøg

Sidevisninger

3836
2805

2860

2819

2757

945

1122

1172

1120

09.14

10.14

11.14

12.14

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.

3776
3075

1579

01.15

3074

1468

1246

02.15

03.15

1334

04.15

Vi kan glæde os over, at det er lykkedes at fastholde en stor del af den fremgang, der har været i
besøgstallet.
Ifølge Google Analytics, som leverer statistikken er
andel af nye besøgende på 70%.

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

22 medlemmer
93 medlemmer
29 medlemmer
58 medlemmer
26 medlemmer

Fordelt geografisk er medlemstallet fordelt således:

Velkommen til:
Navn

By

Brita Larsen
Grethe K. Ballegaard
Bodil Damgaard Høegh
Bjerne Hansen
Tina Lumbye Lötzsch
Lise-Lotte Gundersen
Charlotte Troen
Lydia Løvstrøm
Peter Jessen
Birgit Quaade

Haslev
Odense NV
Mårslet
Københanv Ø
Højby
Frederiksværk
København Ø
Nykøbing F
Nykøbing F
Helsinge

Gruppe:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Sjælland
Fyn
Nordjylland
Midt- og Sydjylland
Udland

92 medlemmer
35 medlemmer
23 medlemmer
77 medlemmer
1 medlemmer

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

RAB-registrerede
Genvej til sundhed

71 medlemmer
32 medlemmer

Prøv at snakke med dine medstuderende om
fordelene ved medlemskab af Danske Kinesiologer
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NYT FRA
Kontaktperson Ellen Serup
Pollen indsamling:

Pinsefrokost:

Nu er vi midt i pollen sæsonen, så det er tid til at
samle pollen, så du kan være med til at udveksle
pollen til efteråret, hvor vi igen afholder en
pollenaften hos Rikke i Osted. Vi vil til den tid
udveksle alt fra græs til hund og kat, håber vi på.
Da pollen kan være lidt svære at fange, vil vi
anbefale at du, for at være sikker på at få pollen
med hjem - vælger at indsamle selve rankerne fra
birk og el samt masser af græsstrå med blomster.
Og så tørre det efterfølgende. Ranker evt. i et
glas, hvor der er luftigt, så det ikke mugner. Efter
grundig tørring og ryst kan det gule pollen sies fra
og derefter kommes på pose.
Græs kan tørres i en plastpose, som man lader stå
åben. Så kan man bruge hele posen til test. Saml
gerne så mange forskellige slags græs og bland
dem.
Se pollenkalenderen på www.astma-allergi.dk for
størst mulighed for pollenhøst.

Det er så dejligt at Inge Harris fortsat har lyst til
at ligge hus til endnu en Pinsefrokost, som er en
rigtig hyggelig tradition.
I år vil det blive onsdag d. 27. maj
Alle medbringer en lille ret til det store fællesbord.
Det glæder vi os til, og I vil høre nærmere i løbet af
maj.
Årsmødet:
Det vil til næste år være vores tur til at afholde
årsmøde for hele landet. Vi er i gang med den
praktiske planlægning, men efterlyser ideer til indslag af faglig karakter. Har du nogen ideer så kom
endelig frem med dem. Vi har en hel dag og en
formiddag der skal fyldes med noget rigtig interessant så man kan komme beriget derfra. Så skriv
endelig igen, hvis du har et forslag. Det vil være
meget velkomment.
Mange dejlige solskinshilsner…. 1 af 1
Susanne Rud
Børneergoterapeut, DK Kinesiolog SA
Mindfulnessmentor for børn
Mob: 21202133
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NYT FRA
Formand Lene Jespersen

De 5 kærlighedssprog

Pris for medlemmer 125 inkl. kaffe/te/brød.

Hvorfor er det nogen gange så svært med den
kærlighed?

Pris for ikke medlemmer/gæster 175 kr. inkl. kaffe/
te/brød.

Måske du kan nikke genkendende til noget af denne historie, enten fra dig selv eller fra klinikken. Du
føler dig ikke elsket, altså ikke sådan som du gerne
vil have det. Når du viser din ægtefælle/kæreste at
du elsker vedkommende ved at give et dejligt knus
eller kærlig berøring, bliver det måske misforstået.
Enten føler han/hun, at du er klistrende eller måske
tror han/hun du lægger op til sex. Selv hungrer du
efter knus og kærtegn, for så forstår du virkelig, at
du er elsket. Hvis du brokker dig til ægtefællen/
kæresten og siger, du ikke føler dig elsket, ligner
de et stort spørgsmålstegn og siger, at han/hun
da har købt en masse gaver til dig, så selvfølgelig
elsker de dig.

Tilmelding til Lene Jespersen senest d. 1. juni,
mail energiarbejder@gmail.com eller
tlf. 28 60 44 47 og samtidig indbetaling til konto
0800 0000171190 med angivelse af navn.

Sådan kan vi på hver vores måde vise kærlighed
og misforstå andres tegn på kærlighed.
Kom og deltag i kinesiolog Tove Nielsens spændende workshop om de 5 kærlighedssprog , som
er opfundet af den amerikanske parterapeut Gary
Chapman. Bliv klogere på de mennesker, du omgås, når de forsøger at vise dig, at de elsker dig.
Dette er virkelig for mange en aha-oplevelse
af de gode.
Tove kommer til Højby Sundhedscenter,
Hollufgårdsvej 10A, Højby, 5260 Odense S,
d. 4. juni kl. 19 - 22.
Først fortæller Tove om de 5 kærlighedssprog.
Derefter finder vi ud af, hvad dit primære kærlighedssprog er, altså det sprog du bedst forstår og
føler dig hjemme i. Til sidst afbalancerer vi hinanden, så vi bedre forstår de 5 kærlighedssprog
og kan tage imod kærligheden uanset på hvilken
måde kærligheden bliver erklæret.
Som medlem må du invitere 3 personer med.
Kinesiologerne hjælper gæsterne med at teste
kærlighedssprog frem, mens afbalanceringen kan
foretages af alle.

Vi glæder os, til vi ses.
Kærlig hilsen
Lene og Jette

Når du sidder med bladet, er vores arrangement
med De 5 kærlighedssprog d. 4. juni sikkert
overstået, men..
Reserver allerede nu datoen 15. september
kl. 19. Da kommer Kirsten Magdavius og holder
foredraget: Knogleskørhed – hvad kan vi selv
gøre?
Kirsten Magdavius udgav i 2014 bogen af
samme navn, som hendes foredrag. Dette skrev
læge Carsten Vagn Hansen om bogen på sin
egen hjemmeside: Jeg kan også anbefale bogen
”Knogleskørhed” af Kirsten Magdavisu, der selv
i 2008 fik konstateret osteoporose i svær grad
med to sammenfald i ryggen. Hun bestemte sig
at klare sig uden kemisk medicin og gik i gang
med at samle vide om hvordan. Den er virkelig
god og forklarer godt, hvad det drejer sig om.
Jeg er sikker på, at den vil hjælpe mange og
overflødiggøre medicin.
Om foredraget skriver Kirsten Magdavius:
Foredraget handler om, hvad vi selv kan gøre for
at opbygge sunde knogler. Både hvis vi har fået
konstateret knogleskørhed – eller hvis vi ønsker
at forebygge, at vi udvikler det. ”Ingredienserne”
til et sundt knoglevæv består for mig at se af
naturlige byggesten, dvs. vitaminer, minealer,
sund kost, motion og tanker/følelser.
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NYT FRA
formand Helle Lyngholm
Intet nyt til dette nummer!

NYT FRA
formand Lene Pia Rehardt
Vi takker jer alle, som deltog i weekenden i marts i
forbindelse med vores årsmøde.
Tak for god opbakning, god energi og stemning på
Castberggaard. Det bliver spændende, hvad de
udførte familieopstillinger udretter for kinesiologien
i fremtiden.

Carla fortalte også om de spændende indlæringsprogrammer, der bliver arbejdet med i andre
lande. Men det var dejligt at høre, at hun var
meget, meget begejstret for de danske skovbørnehaver, som hun roser alle de steder, hun holder
foredrag rundt om i verden.

NYT:

Edel har nogle ret gode
evner til at få hevet nogle
gode aftaler i land. Det
gjorde sig også gældende
i foråret, da hun fik Carla
Hannaford til at holde kursus
i Vejle om Fysiologisk baseret indlæring. Men ud over
kurset fik hun sandelig også
Carla Hannaford til at holde
et foredrag i Vejle.
Og vi havde på trods af kort tid
til indbydelser et godt fremmøde til en spændende aften,
hvor vi alle blev noget klogere
på hjernen og hvor få og ret
enkle øvelser, der nogle gange
skal til, for at tingene bedrer
sig.
Edel takker Carla for
et godt kursus
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Vi har fået en aftale i hus
Så sæt kryds i kalenderen
den 23. september 2015.
Da kommer den kendte
Peter Lund Frandsen til Vejle
og holder et spændende
foredrag.
Peter Lund Frandsen holder foredrag for fulde
huse, og er yderst spændende, så vi håber at se
rigtig mange af jer. Med hensyn til indhold, vil det
blive slået op i god tid.
Vi arbejder hele tiden på at finde spændende
indslag, og skulle vi få andre aftaler i hus inden
sommerferien, så hører I fra os.
Mange hilsner
Bestyrelsen i Midt- og Sydjylland

UDDANNELSE

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

•
•
•
•
•

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

Kurser i 2015
Jylland Fyn Sjælland
KA 1-4 / Kropsafbalancering 1-4/ Touch For Health 1-4
Metaforkursus
Holographic Touch for Health
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
Psykologikurser 50 timer
Se kursusbeskrivelser, priser og tidspunkter for afholdelse af aktuelle kurser
www.kinesiologi-akademiet.dk
Helbred dig selv af Audun Myskja, oversat af Kisser Bjerregård udkommer i efteråret 2015 på forlaget Klim
Klik ind på vores nye hjemmeside og tilmeld dig vores nyhedsbrev

Mette Pedersen, 36 35 12 05, Birgitte Rasmussen, 46 18 68 38, Sjælland
Birgit Nielsen, 62 62 30 62, Odense. Kisser Bjerregård, 97 93 74 14, Jylland
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KINESIOLOGISKOLEN
I VEJLE

AKTIVITETSKALENDER
Edel Hovgaard, (e)
Skøn Valborgs Vej 47, 7100 Vejle,
Tlf. 7583 2638
kinesiologiskolen@vindinggaard.dk

www.kinesiologiskole-vejle.dk
www.jamur.dk
KURSUSPLAN 2015-16

OBLIGATORISKE KURSER UNDER KINESIOLOGIUDDANNELSEN
KURSUS
DATO
Basis 1 (e)
5-6 sep 2015
6-7 feb 2016
3-4 sep 2016
Basis 2 (e)
3-4 okt 2015
5-6 mar 2016
1-2 okt 2016
Basis 3 (e)
31 okt-1 nov 2015
2-3 april 2016
29-30 okt 2016

Jarle Tamsen (j),

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

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

Biokinesiologi 1 (j)

8-9 aug 2015
5-6 nov 2016
29-30 aug 2015
26-27 nov 2016
8-9 okt 2016

Biokinesiologi 2 (j)

29-30 okt 2016

24-25 okt + 14 nov 2015
12-13 nov + 3 dec 2016
12-14 juni 2015
10-12 juni 2016
Indlæringskinesiologi 2 (e)
21-23 aug 2015
12-14 aug 2016
Kost og ernæring 1+2 (Frede) 9-10 apr 2016 + 28-29 maj 2016

Psykologiske redskaber 1 (j)

9-10 jan 2016

Psykologiske redskaber 2 (j)

6-7 feb 2016

Psykologiske redskaber 3 (j)

2-3 april 2016

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

30 jan 2016

Basis 4 (e)

28-29 nov 2015
30 apr-1 maj 2106
26-27 nov 2016

Avanceret kinesiologi
1+2 (e)
Indlæringskinesiologi 1 (e)

SUPPLERENDE KURSER
KURSUS
DATO
Kursus i vægtkontrol (e) 5-6 dec 2015
Overbygning i kost og
ernæring

Homøopati 2 (j)

KOMMENTARER
Kursus i vægtkontrol baseret på Wayne Toppings materiale. Kursuspris 1800 inkl. materiale

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
IndlæringsKursuspris 1900 kr. - kursus i de 7 dimensioner, der gør IK til et endnu stærkere redskab i
kinesiologi 3 (e)
afbalanceringen.
Carla Hannaford
Overbygning på hjernens fysiologi med Carle Hannaford USA, en af de største pionerer
inden for indlæringskinesiologien
Fastløste følelser (e)
10 okt 2015 Fokus på psykisk og massiv omvendthed, korrektion af fobier, tvangsbetinget adfærd,
16 apr 2016 depression og ængstelse m.m.
15 okt 2016 Kursuspris 1000 kr. inkl. manual på dansk. Forudsætning for at deltage KA og Stress I
Hvordan overkommer
4-5 juni 16
Dette kursus fokuserer på, hvilke personlighedsmønstre, der kan svække immunsystemet
man modgang (e)
eller svække stressberedskabet, og hvad der skal til for at styrke vores mulighed for at
håndtere stress og forbedre vores helbred. Kursuspris 1700 kr. inkl. manual på dansk.
Forudsætning for at deltage: KA og Stress I
TFT / EFT 4 kurser
Forhør dig
Pris 1500 kr. pr. kursus. Lær denne enkle teknik, som går meget dybt.
nærmere
TFT har vist sig at være særdeles effektiv ift. mange negative psykiske tilstande som f.eks.
2095 4699
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
Forhør dig
Bogen ”THE HEALING CODE”, af de 2 læger Loyd og Johnson, beskriver en metode til at finde
1 dags Workshop
nærmere
koden til alle sygdomme. Systemet er meget enkelt at anvende. På kurset introducerer vi
Arrangeres efter behov 2095 4699
metoden og viser, hvordan den kan omsættes til praksis.
Du får mulighed for at prøve det af på dig selv og udveksle erfaringer med andre. Og du
lærer em metode til at kunne anvende den på klienter.
SJÆLSTERAPI
Nyt hold
I 8 weekender lægges vægten på at integrere den åndelige verdens principper med det
starter op
personlige daglige liv. Kurset er sammensat af: Foredrag om esoteriske emner, arbejde i
9 weekendkurser
når der er 12 grupper med kinesiologi og coaching, arbejde med forskellige terapeutiske teknikker (TFT,
deltagere
Meditation, Qi gong, mm.) samt fælles meditationer og øvelser.
Kursusrækken er godkendt af Danske Kinesiologer.
Kursuspriser er pr. weekend fra 1500 kr for kropsafbalancering. Kurser over 3 dage: 1700 kr.
Ved kursusforløb over 3 dage undervises: fredag aften kl. 18-22 og lørdag og søndag fra 9.00-17.00.
FORLAGET KINESE tilbyder nu at du kan downloade en del af kursusbøgerne samt andet materiale. Tilmelding på www.jamur.dk
eller bestilling på 2095 4699.
Øveaftener med Edel Hovgaard, kl. 18.30-21.30. Næste øveaften kan altid ses på hjemmesiden.
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20-21 aug +
10-11 sep
2016
20-22 nov 15
18-20 nov 16
21-22 maj 16

Homøopati 1 (j)

DATO
28-30 aug 2015
16-17 jan 2016
27-28 aug 2016
16-18 okt 2015
23-25 sep 2016

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

Forsommeren er ”over os”, og inden næste nummer af Muskeltrykket udsendes, er
starten gået på den næste sæson.
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 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)
”SEEING THINGS DIFFERENTLY” 27. – 30.august 2015 m. KATHIE GUHL som underviser Dette kursus
efterfølges af kursus om ”Neurotransmittere” og ”Dysleksi” i 2016

Næste uddannelsesforløb begynder med
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
HJERNEN, vor største ressource - 1. del: 4. – 7. februar 2016)
NYT: HOLOGRAFISK TOUCH FOR HEALTH – 1 m. Annemarie Goldschmidt 23. – 24. okt. 2015
Samtlige kurser giver dig også timer til at vedligeholde din RAB registrering, og de kan indgå som
del af din uddannelse til DK Kinesiolog og til Professionel Praktiserende Kinesiolog®

Foredragsrækken fortsætter kl. 19 - 21:
26. august 2015 med Introduktion til kurset ”Pædagogisk Kinesiologi – en metode” samt
”Bevægelsesvitaminer” og 16. sept. 2015 ”Motorisk udvikling og læseindlæring” m. Annemarie
Goldschmidt
30.sept. 2015: ”Byt og lær med kinesiologiøvelser” m. Hanne Freil og Pernille Bank
”21. okt. 2015: ”Ansigtssprog” /”Hvad du kan se i dit eget og i andres ansigter”,
og 18. nov. 2015: ”Fri for Stress og Fuld af Energi” m. Annemarie Goldschmidt.
Tilmeldinger til info@kinesiologiuddannelse.dk eller på 25 78 56 36

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
Skriv så hurtigt som muligt og sig om du er interesseret i at deltage på kurserne i 2016 med
KATHIE GUHL (”Dysleksi”), SYLVIA MARINA (”Return to Love” + ”Transforming DNA Memories”).
og ADAM LEHMAN m. ”Holografisk Touch for Health – 2” + ”HeartMath”-workshop.
Tilmeldinger til info@kinesiologiuddannelse.dk eller på 25 78 56 36
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Muskeltrykket

Kontaktpersoner

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

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

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

Der gives 40 %
rabat til prof.
medlemmer af DK

Bemærk at DK ikke er momsregistreret.

KONTINGENTSATSER:
Kontingentåret løber fra 1. april til 31. marts. Ved
indmeldelse i løbet af året gradueres kontingentet
forholdsvis. Medlemsskabet løber videre til det
skriftligt opsiges, eller medlemmet er i over
3 måneders betalingsrestance.
Årskontingent
Grp. 1 Støttemedlem
kr. 700,Grp. 2 Studerende
kr. 700,Grp. 3 Kinesiolog (med ret til RAB)
kr. 2300,Grp. 4 DK-Kinesiolog (evt. RAB godkendt) kr. 2300,Grp. 5 Instruktør (evt. RAB godkendt)
kr. 2700,Kontingent for grp. 1 + 2 opkræves 1/4 eller 1/5.
Kontingent for grp. 3, 4 & 5 opkræves ad 2 gange,
1/4 eller 1/5 og 1/10.
Ovennævnte satser er gældende indtil den 31/3 2016
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Elevrepræsentanter i instruktørkredsen:
pt. ingen
Kontaktperson i I-ASK:
Inge Harris, tlf. 4581 8156 / 2818 8467
E-mail: mail@ingeharris.dk
Salg af pjecer, hæfter og PINs:
Sekretariatet
E-mail: sekretariat@kinesiologi.dk,
Tlf. 2928 9723 (træffes bedst aften)
Tovholder for instruktørkredsen:
Birgit Nielsen, Tlf. 62 62 30 62
E-mail: birgit@kinese.dk
Uddannelsesansvarlig:
Birgit Nielsen, Tlf. 62 62 30 62
træffetid torsdag 18 - 19, eller læg en besked
E-mail: birgit@kinese.dk
Danske Kinesiologers Etiske råd:
Formand: Annemarie Goldschmidt,
tlf. 2578 5636
E-mail: dkpaed@yahoo.dk
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
Solveig Rasmussen. tlf. 7542 2416
E-mail: kinesiologi.billum@gmail.com
Repræsentanter i SundhedsRådet:
Solveig Rasmussen, tlf. 7542 2416
E-mail: kinesiologi.billum@gmail.com
Inge Harris, tlf. 4581 8156
E-mail: mail@ingeharris.dk
Sonja Thrane, tlf. 3324 7680
E-mail: sonja-thrane@mail.dk

Forretningsudvalg & Lokalafdelingsformænd
Formand
Vibeke Rønne Sørensen
Nøddekrigevej 2
9800 Hjørring
Tlf. 5198 9391
Mail: vibeke@vienergi.dk

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

Næstformand
Jette Larsen
Kragemosevej 17
5683 Hårby
Tlf. 20122494

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

Mail: jette@kinesiologi-i-halmhuset.dk

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

Lokalafdeling Fyn
Lene Jespersen
Sangdrosselvej 3
5700 Svendborg
Tlf. 2860 4447

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t34....
Mail: energiarbejder@gmail.com

10928149_361922043988197_814818281_n.jpg (JPEG Billede...

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

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

Sekretariat

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

Henvendelse vedr. kinesiologi:

Henvendelser vedr. administration og økonomi:
Sekretariatet
Myntevej 22, 8722 Hedensted
Tlf.: 2928 9723 - evt. indtal på telefonsvarer
E-mail: sekretariat@kinesiologi.dk

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

Tlf. 70 21 41 21 eftermiddag og aften
1 af 1

13-01-2015 09:10

Muskeltrykket nr. 138

39

A FS E N DER:
Danske Kinesiologer
Sekretariatet
Myntevej 22
8722 Hedensted

Returneres ved varig adresseændring

D
E
H
NY
Den naturlige vej til

en normal hjerte-kar funktion

Købes i Matas,
helsekostforretninger og på
udvalgte apoteker

Et innovativt kosttilskud med

4 dobbelt virkning
Der er udført
humane kliniske
undersøgelse
i 2013/14
v/universitetet
i Tartu.

Kombination af 4

aktive ingredienser:

• Bidrager til vedligeholdelse af et normalt kolesterolniveau i blodet – Rød Ris
• Bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress – Vitamin E
• Bidrager til en normal omsætning af homocystein – Vitamin B6, B12, Folsyre
• Bidrager til en normal hjertefunktion – Vitamin B1
Indeholder en patenteret stamme af mælkesyrebakterier Lactobacillus fermentum ME-3
www.naturenergi.dk

