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Redaktørens spalte
Kære læser.
Sommeren udeblev næsten i år!, men det gør
Muskeltrykket ikke.
Jeg håber, at I alle har fået ladet energireserverne op, så I er klar til den forestående
efterårssæsson.
Der er flere arrangementer på vej i lokalafdelingerne, og der er masser af kursusudbud fra
skolerne.
Hvis der så også er masser af klienter i jeres
klinikker, bliver det svært at finde noget at
brokke sig over - og hvorfor skulle vi også
bruge energien på det? Der er masser af
problematikker, som I kan hjælpe jeres klienter
med, og det er da langt mere positivt.
Skulle du have en klient, som vil bringe sin
”historie” her i bladet, er det meget velkomment.
Skulle du selv have en oplevelse, som du har
lyst til at dele med dine kolleger, er dit indlæg
herom også velkomment.
God eftersommer til jer alle.
Sekretariatet
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Nyt fra Forretningsudvalget (FU)
Formand
Vibeke Rønne Sørensen
Kinesiolog RAB

På denne tid for et år siden, kunne jeg skrive om
et fantastisk sommervejr vi havde haft – det er lidt
svært denne gang. På trods af almindeligt dansk
sommervejr i år - håber jeg, at I har fået afholdt en
dejlig ferie. Jeg kan forstå på meteorologerne, at
når I sidder med dette blad, så er det en mulighed,
at vi har glemt juli måneds kulde og kan se tilbage
på en august måned med mange varme og solrige
timer. Spændende om det holder stik.
Kære medlemmer. Tak for alle jeres artikler og
andre bidrag til Muskeltrykket. Et stort ønske er,
at det må fortsætte. Det er os tilsammen, der kan
gøre vores blad inspirerende at læse. Som Jette
udtrykte det efter at have skimmet Muskeltrykket
juni 2015 – og jeg citerer: ”Nu har vi så endnu en
gang fået et godt medlemsblad. Fint spark fra Birgit, meget spændende læsning fra Helle Bøving,
en sprudlende stafetskriver, Karin skriver kære
kinesiologikollegaer og der sker noget i Lokalforeningerne. Vi kan godt tillade os at være glade og
stolte”☺
Stafetten blev givet videre til Ulla Balle Laursen.
Ulla vil rigtig gerne skrive et indlæg og har meget
på hjertet – dog på grund af sommerferie kan stafetten først læses i næste blad. Stor forventning til,
hvad der kommer fra Ullas hånd.
Lad os være fælles om at være Kinesiolog.
Vi er mange forskellige slags kinesiologer i vores
forening, og jeg ser intet problem i det.
Med de holistiske briller på, vil jeg ønske, at vi
kunne få et fælles fodslag og kalde os alle for
Kinesiolog. Jeg vil gerne arbejde for at vi får det
fælles fodslag. Idet vi alle benævner os/sig selv
Kinesiolog, skal menig mand ikke forholde sig til
alle vores specialer. Det gør det også nemmere,
at vi alle er enige, når vi skal fortælle om, hvad
Kinesiologi er for noget. Kommer der en videre
dialog, ser jeg her muligheden for at nævne, hvad
ens speciale er.
Jeg sammenligner det med sygeplejen. I vores
samfund kender alle til betegnelsen sygeplejeske.

Inden for deres branche er der forskellige specialer,
men udadtil er de alle sygeplejeske. Menig mand
skal ikke forholde sig til om man er hjemmesygeplejerske eller narkosesygeplejeske.
Man er sygeplejeske.
Sådan må det også gerne være for kinesiologer.
På sin egen hjemmeside og facebookside er det
klart, at man her kan/skal fremhæve sine specialer.
Jeg vil bare ønske, at vi som kollegaer offentligt
lader være med at diskutere, hvilken behandlingsgren, der er god eller hvilken behandling, man
synes er bedre end en anden. Det er ikke godt for
kinesiologiens renommé.
Vi er også nødt til at erkende, at en behandling
kan være perfekt for en person mens en anden
behandling er bedre for en anden person. Lad os
beholde de holistiske briller på og respektere hinanden og støtte hinanden uanset hvilken behandling vi mener, er bedst.
Det vigtigste for mig er at fortælle alt det gode
Kinesiologien kan gøre for det enkelte menneske.
Som formand for vores forening, får jeg henvendelser fra privatpersoner om hjælp til at finde en
Kinesiolog. Enten i nærområdet hvor personen
har bopæl, eller man har et specifikt problem og
ønsker kendskab til en kinesiolog, der har speciale
inden for emnet. Den lette opgave er, når der bare
skal hjælp til at finde en kinesiolog. Her guider jeg
personen ind på vores hjemmeside til siden med
”Find en Kinesiolog”. (Jeg må lige her indskyde
en opfordring til at tjekke, hvad der står om dig på
denne side. Det er nemlig dig selv der bestemmer,
hvad der skal nævnes her. Ønsker du ændringer
skal du give vores sekretariat besked).
Når der er et ønske om specifik kinesiolog til
bestemt problemstilling, henviser jeg gerne til 4-5
Kinesiologer i nærområdet og opfordrer personen
til at læse Kinesiologens hjemmeside, rette henvendelse og tale med kinesiologen, for derved selv
få en fornemmelse af, hvem der skal give behandling.
Skal vi have en ny gruppe for studerende.
Jeg har været på kinesiologikurser her inden
sommerferien og mødte mange kinesiologistuderende og potentielle medlemmer af vores
forening. Der er mange og forskellige årsager til
at studerende ikke melder sig ind i vores forening
– og det kan altid være til diskussion om, hvorfor
man være medlem eller ej af Danske Kinesiologer.
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Det er svært at lægge formandskasketten, når jeg
er på kursus – men jeg øver mig. Jeg møder også
studerende som selv med mange timers kinesiologi
bag sig fravælger at være medlem.
På opfordring af formand for instruktørernes FU
Birgit Nielsen, drøfter vi i FU, om der skal være
gratis medlemskab for studerende i vores forening.
Kigger vi på andre alternative brancheforeninger er
der faktisk gratis medlemskab for studerende i op
til 5 år. Det er altid godt at drage sammenligninger.
For de andre foreninger er det gældende at den
studerende efter den gratis medlemsperiode skal
vælge medlemskab til ellers er man ude af foreningen.

Tør vi det?
Husk ændringer skal vedtages på den ordinære
generalforsamling. Kommer vi frem til en løsning vil det fremgå af indkomne forslag til næste
generalforsamling.

Hjernegymnastik.
Jeg ved, der ude i vores medlemsskare er aktiviteter omkring emnet ”Hjernegymnastik”. Skriv gerne
et indlæg til Muskeltrykket. Det kan give gode ideer
til dine kollegaer. Jette havde et dejligt indlæg i
sidste Muskeltryk om emnet. Har du glemt hvad
det handlede om, kan jeg kun opfordre til at læse
indlægget igen.
OBS – KØB licens til hjernegymnastikmaterialet.
Det giver dig frihed til at benytte materialet frit, hvis
du skal holde foredrag, lave workshops, på din
hjemmeside, eller hvad du nu lige finder på.
Husk også hjernegymnastik bøgerne og hjernegymnastikplakaterne Gå ind på vores hjemmeside – www.kinesiologi.dk – og klik på kinesiologishoppen – her bliver du guidet videre til køb af
materiale.
Vibeke Rønne Sørensen

I øvrigt møder jeg blandt mulige emner til nuværende
gruppe 1 eller 2, at det er dyrt at være medlem af
Danske kinesiologer. Jeg møder også modstand
mod det beløb, vi forlanger for at være støttemedlem
og når vi har den dialog – er det svært at lade
være med at nævne, at det faktisk kun er 2 kr. om
dagen. Det er jo i sidste ende en prioritering.
Men skal vi have en forening, der har et hurtigt
arbejdende sekretariat, varetager RAB-ordningen,
har studievejledning, sikrer gode uddannelser og
udbreder kendskab til Kinesiologi via hjemmeside,
så skal der penge til.

MOM S
LØ NSUM

Sundhedsrådet deltog i Folkemødet 2015 på Bornholm. På Sundhedsrådets hjemmeside
www.sundhedsraadet.dk ligger der en video af
Charlotte Ydes tale på Folkemødet. Der ligger
også en video af RAB sangen – tekst kan følges,
hvis du scroller længere ned på siden med RABvideoen. Der er efterfølgende sket en respons på
evt. samarbejde med andre råd og grupper, noget
der arbejdes med i Sundhedsrådets bestyrelse,
uden endeligt resultat endnu. Vi kan læse på
Sundhedsrådets hjemmeside, når der er mere nyt!

SKAT

CVR

Sundhedsrådet.

?

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
Med kinesiologi på holistisk sommerhøjskole.
Igen i år havde vi (Omaya og Rikke) den fornøjelse
at blive inviteret til at afholde workshop på Holistisk
sommerfestival på idrætshøjskolen Bosei ved
Præstø. Det er ulønnet arbejde, men vi får mulighed for at vise både, hvad kinesiologi og vi selv er
for nogle størrelser. Vi var også med sidste sommer, hvor vi havde en god oplevelse, så vi var ikke
sene til at takke ja endnu en gang.

Vi var vi på gulvet med Cooks og slappe af før pausen, og til allersidst endte vi også på gulvet med
Brasiliansk tåmassage. Vi rensede vores æg og
fortalte om, hvordan en afbalancering foregår.

Så søndag den 26. juni pakkede vi bilen med roll-ups,
vores minimalistiske pp præsentation, hæfter,
doneret af FU, hjemmelavet folder og 20 flasker
vand som havde været igennem Omayas hænder.
Vi havde næsten 3 timer til rådighed til vores
program, som var en række af vores fantastiske,
enkle og effektive afbalanceringer. Nogle af dem
peppet lidt op med musik.
18 aktive, veloplagte og spørgelystne deltagere var
straks med på noderne og lavede alle de forslåede
øvelser med grin og AHA oplevelser undervejs.
Holdet undrede sig over:
• hvor nemt det var at blive påvirket af hinandens energi,
• hvor meget ét menneskes ”grimme” tankegang
kan præge hele den store gruppe
• hvordan gruppens tankegang kan påvirke ét
menneske både positivt og negativt
• hvor meget vi bliver påvirket af TV/ billeder
• hvor let vi selv kan sørge for at komme i balance igen
• hvor let vi kan få vores følelser afbalanceret
• hvor let vi kan styre vores mentale sider
• hvordan vi kan hjælpe hjernehalvdelene med
at arbejde sammen
• hvordan vi lytter til kroppen
• hvordan vi kan støtte kroppen i dens arbejde
ved at lytte til den
Vores pp-præsentation bestod af Rikkes enkle
tegninger, som illustrerede de tests, vi gerne ville
vise, og sammen havde vi fundet frem til eksempler og tekst.
Undervejs havde vi frivillige
oppe for at teste, så holdet
kunne se, hvordan det
virkede, og hurtigt blev
holdet inddelt to og to,
så de selv kunne være
med til at teste.

Hver deltager havde fået en flaske vand med
reklamer for vores klinikker, en beskrivelse af
kurset, en hjemmelavet folder med instruktive
tegninger af de øvelser, vi gennemgik.
Vi havde selv en fest undervejs, og vi kan vist
beskedent sige, at alle deltagere var begejstrede
for kinesiologi, da vi sluttede.
Omaya Axø og Rikke Barbro Bendixen

Forsøg
at udvikle evnen
til at få det gjort, der
er nødvendigt, når det
er påkrævet om du kan lide det
eller ej og du vil finde
glæden.
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FR A KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
Hjernegymnastik igen…
I sidste Muskeltrykket skrev jeg om hjernegymnastik.
Jeg vil lige skrive en fortsættelse af historien.
Skoleinspektøren ville nemlig også gerne have mig
til at arbejde med hjernegymnastik med børnene,
så nu har jeg været på skolen igen.
Skolen havde arrangeret 2 temadage, hvor de
satte fokus på forskellige alternative aktiviteter,
der var bl.a. mindfulness, yoga, latteryoga og
selvfølgelig kinesiologi. Efter børnene havde
prøvet én aktivitet, skulle de efterfølgende lave
almindeligt skolearbejde, som læsning, matematik
osv. Børnene blev undervejs bedt om at komme
med vurderinger dels på aktiviteten, men også på,
hvordan deres hjerner arbejdede efter en aktivitet.
Børnene var fantastiske, de sugede hjernegymnastikken til sig og var fulde af begejstring. De syntes
især lynaflederøvelsen var fantastisk. Tænk, at
man kan få ro i kroppen i stedet for at blive sur
eller vred!
Nogle af børnene kom med tydelige tilbagemeldinger på, hvad de kunne mærke i kroppen. Nogle
mærkede varme, andre ro og en fortalte, at det
kildrede i fingrene, som løb der strøm fra den ene
hånd til den anden. Alle følelser var så naturlige for
dem.

De var alle var enige om, at hvis plakaterne hang
på gangen, ville de huske at bruge øvelserne igen,
når de havde brug for det.
Selvfølgelig hænger plakaterne nu på gangen,
hvor alle går hver dag! Ydermere fik jeg lov til at
lægge reklame for mig selv, for som inspektøren
sagde, alt der virker, skal have adgang til skolen.
Det var uden tvivl en god oplevelse for børnene,
men også en øjenåbner for mig. Selvfølgelig ved
vi som kinesiolog, at hjernegymnastikken er god,
men hvor blev jeg dog overrasket over, hvad den
gjorde for mig ved intenst at arbejde med den i
2 dage, for selvfølgelig gjorde jeg alle øvelserne
med sammen med børnene.
Men det, som er en selvfølge, bliver tit glemt i
hverdagen. Men for mig var det en reminder om,
hvor nyttig hjernegymnastik også er som hjemmeopgave – til børn og ikke mindst til voksne.
Jette Larsen
www.kinesiologi-i-halmhuset.dk

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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UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME
Sommeren er overstået, og inden længe skydes
en ny kursussæson i gang på flere skoler. Hvordan
rekrutterer vi nye studerende til vores uddannelser?
Spørgsmålet er aktuelt, fordi mange af vores medlemmer er i kategorien 50 +.

Er det svært at forklare? Så kunne du jo investere
i nogle eksemplarer af Livgivende samtaler og give
folk et hæfte i hånden, så de kan læse mere om
kinesiologien og dens fortræffeligheder. Det bliver
forklaret så godt i dette smukke hæfte.

Heldigvis er der mange, som fortsætter ud over
efterløns- og pensionsalderen, fordi de bare ikke
kan stoppe med at arbejde med kinesiologi, og
ikke vil undvære glæden ved at hjælpe andre
mennesker til at kunne træffe nye valg eller skabe
positive livsforandringer.

Tak for hjælpen.
Vi instruktører glæder os til at tage imod nye
studerende og dermed nye medlemmer til
foreningen.

Men vi mangler nye medlemmer, og dem får vi jo
blandt vores studerende.

Birgit Nielsen
uddannelsesvejleder

Jeg har en bøn til alle jer, som læser denne
klumme:

Jeg beder jer om at være gode
ambassadører for kinesiologien.
Hvad enten du er færdiguddannet eller i gang med
en uddannelse, så fortæl om, hvor godt det har
været for dig at tage et kursus eller en hel uddannelse.
Fortæl om, hvad det har gjort for dig og ved dig,
og hvorfor du overhovedet valgte at tage kurser i
kinesiologi. Det er der jo mange gode grunde til.
Men enhver positiv omtale af kinesiologi vil sprede
sig som ringe i vandet, og der er grund til at omtale
kinesiologien positivt, for den skaber jo forandringer, hvilket vi senest har set på DR 2: Alternativ
behandling – virker det?
Så fortæl alle dem, du kender, og også dem, du
ikke kender, at de har mulighed for at lære kinesiologi. De kan lære at hjælpe sig selv og at hjælpe
andre.
HELBRED DIG SELV af Audun Myskja udkommer
på forlaget KLIM den 17. august 2015.
Bogen anviser dig i at bruge Fingertipmetoden,
som er en metode, der giver traumerne koordinater, så angsten ikke længere skal styre dit liv.
Du lærer at forvandle de svære følelser med
PEAT, som er en nøgle til forvandling. .
Herudover indeholder bogen mere end 50
øvelser for energi, afspænding og mestring.
Fem minutter kan være nok til at starte en
positiv udvikling
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Sund Livsstil messe i Øksnehallen
25. - 27. september 2015

Så er det nu!
Har du lyst at være med og endnu ikke tilmeldt
dig, så skal du være MEGET velkommen.
Der er stadig brug for kinesiologer til at lave korte
behandlinger og/eller snakke med messens
besøgende.
Vi mangler folk alle dage, men særligt søndag er
det lidt tyndt.
Meld gerne tilbage med hvilke dage, som passer
dig bedst og om du vil lave behandlinger.
Messen er åben fra 10-18 alle dagene.
Hilsen Rikke
Du behøver naturligvis ikke være sjællænder
for at være med!
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Folkemødet på Bornholm - indtryk ...
Som du har set på SundhedsRådets site, har vi
været på Bornholm til Folkemødet 2015.

Folkemødet fungerer som et kæmpe ”lobby-marked”, hvor man har mulighed for at møde politikere, beslutningstager og andre personer fra
det mangfoldige danske foreningsliv og mange
andre mennesker. Alle kan deltage i debatter,
høre foredrag hvor man kan stille spørgsmål og
på mange måder komme i kontakt med evt. nye
samarbejdspartnere.
I bestyrelsen ser vi gode muligheder for at bruge
Folkemødet til at promovere KAM dvs. muligheder for at promovere vores medlemmers mærkesager, forklare om KAM og diskutere ideerne.

I bestyrelsen har vi haft det på vores dagsorden i
længere tid.
Britta og Charlotte var i 2014 på Bornholm for at
få en fornemmelse for, hvad vi kunne få ud af at
deltage. På repræsentantskabsmødet tidligere i år
var det et af de punkter der blev vendt. Vi fornemmede, at nogle af de deltagende repræsentanter
sympatiserede med ideen - derfor synes vi, at tiden
nu var moden til at tage til solskinsøen for at promovere komplementær og alternativ behandling.
Det gjorde vi så, og oplevede at vi var de første og
eneste med udelukkende det formål!
KAM var stort set usynligt og ikke eksisterende
på mødet.
Vi havde besluttet os for et overskueligt formål
med deltagelsen; nemlig at promovere RAB ordningen.
Charlotte holdt en tale fra Speakers Corner om
RAB ordningen se You Tube videoen her
og Fri–Tiden alias Frederik Friborg rappede om
RAB ordningen i Røgeriet til vores mini event om
komplementær og alternativ behandling.
Se videoen her

Udover vores planlagte events fik vi nye
kontakter.

Derfor:
Vi vil gerne høre fra jer, kære medlemmer, hvordan I vurderer at bruge ressourcer i forbindelse
med evt. deltagelse på Folkemødet 2016.
• Hvilke muligheder ser I?
• Hvilket udbytte forventer SR at kunne opnå ved
at deltage på Folkemødet?
• Hvordan ville det kunne hjælpe jer som med
lemmer og SR i det daglige og fremtidige
arbejde?
• Hvilke emner mener I det er relevant at
promovere på Folkemødet?
I bestyrelsen har vi diskuteret muligheden for at
I som medlemmer vil medvirke i afholdelsen af
forskellige arrangementer. Disse arrangementer
kunne være afholdelse af paneldiskussioner,
prøvebehandlinger - og ...?
Der er brug for jer til at være med i et udvalg der
kan samle trådene mellem foreningens medlemmer, SundhedsRådet og organisationen bag
Folkemødet

Vi har brug for alle ideer for at få Folkemødet til
at blive en succes.
Husk gode indfald og ideer avler nye ideer!
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De deltagende medlemmer samarbejder med
udvalget om hvor meget tid der skal bruges til ....
f.eks. en prøvebehandling eller rejse en debat med
udgangspunkt i KAM/RAB. Eller andre aktiviteter
der kan styrke SundhedsRådet i det offentlige rum
og gøre SR endnu mere synlige og attraktive som
samarbejdspartnere.
SundhedsRådet står for at leje teltet og udvalget
(medlemmerne) fylder rammerne ud med de
forskellige events.

Bestyrelsen vil meget gerne høre fra jer hurtigst
muligt så der kan komme gang i detailplanlægningen.
Kontakt os gerne for at høre mere, give os inspiration, deltage i udvalget der skal stå for arrangementet - for SundhedsRådet kan ikke, uden hjælp
fra jer, klare denne opgave.
Vi vil meget gerne høre fra jer inden
15. september 2015 - da SR skal give endeligt
tilsagn om deltagelse allersenest - allersenest 1.
november 2015
Vi glæder os meget til at høre fra jer, og beder jer
sende jeres kommentarer til mail@charlotteyde.dk

Så lad os få udbredt kendskabet
til jer og SundhedsRådet!
Hvis I ønsker at deltage på næste Folkemøde
bedes I sende bestyrelsen en mail. I mailen beder
bestyrelsen jer om at tilkendegive om I ønsker at
deltage i arrangementer på Bornholm.

Vi vil også gerne høre hvem der vil deltage
i planlægningsudvalget.
Der skal f.eks. bruges foldere der fortæller om
jeres forenings/skoles arbejde, et banner der præsenterer jer, visitkort, små gaver til besøgende så
SR ligger top of mind hos vores gæster.
På Folkemødet skal I derfor mindst deltage med
1 person fra jeres forening/skole - herunder også
selv sørge for transport, overnatning og forplejning
(det første er en stor udfordring, det sidste er nemt,
da der serveres både vand, frugt kaffe og mindre
måltider til flere events).

NYT fra IASK (International Association of Specialized Kinesiologists)

X
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Husk – sæt
i kalenderen til 15-16. januar 2016
i Amsterdam, hvis du vil med og opleve et internationalt møde (lørdag) og ellers hyggeligt samvær
med dine internationale kollegaer.

Og festligt er det – at være sammen med andre
kinesiologer, udveksle erfaringer og humor. Det
kan stærkt anbefales. Nærmere information
følger.

Også en god anledning til at opleve Amsterdam.

Bedste hilsner

Tag din mand eller kone med. De er måske ikke
interesserede i mødet lørdag, men kan deltage til
alt det festlige samvær.

Inge Harris
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NYT fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®
Så skal tasterne igen slås an til lidt NYT her fra
skolen, og det sker, mens kalenderen siger
”sommer”.
Jeg har lyst til at være lidt poetisk og tænke lidt i
Touch for Health metaforer, som vi jo alle kender.
Forhåbentlig giver det dig lyst til at læse videre i
denne elektroniske udgave af Muskeltrykket”.
Vi er fra sommer (ILD elementet) på vej ind i
sensommer (JORD elementet), det tidspunkt, hvor
frugterne af forårets spiring og sommerens vækst
modnes og skal høstes. ILD elementets lidenskab
og energi giver kraft og styrke til JORD elementets
centrering, og JORD siges at være tiden til omstilling.
I en omstillingsfase er det vigtigt at have god jordforbindelse og gode rødder, som kan sørge for god
udvikling og sikre tilstrækkelig stabilitet til at lade
drømmene få form.

Omstilling på Dansk Pædagogisk
Kinesiologiskole.
Det er jo ingen hemmelighed, at jeg nu har 8 gange
10 år ”på bagen”, og omstillingsfasen har været i
gang længe bl.a. ved at sørge for, at der er andre,
Susan Lunddahl og Hanne Freil, som nu overtager
undervisningen i mit nye kursus ”Pædagogisk Kinesiologi 1 og 2” (godkendt af Danske Kinesiologer
i 2014). Susan er desuden instruktør i Kathie Guhls
kursusrække om ”Hjernen, vor største ressource”,
og med Edel Hovgaard som instruktør i ”Kropsafbalancering”, ligger hele det modul klar, som
danner den kinesiologiske baggrund for at kunne
blive RABregistreret. Også de næste 150 timer til
DK Kinesiolog bliver let dækket af Susan og – indtil
videre i et mindre omfang - af mig.

Til stort held for skolen har to andre, Carina Olsen
og Dorthe Starberg Poulsen, som leder firmaet
”EnterFusion” og som er studerende her på skolen, valgt at ”plukke” den modne frugt, eller som de
selv siger: ”Der er en appelsin, som er faldet ned i
vores turban”.
Hvad mere kan jeg ønske mig som skoleleder
gennem 28 år end dygtige og engagerede undervisere og to stærke personer, som vil klare alle
ledelsesfunktioner? Jeg kan ikke komme på andet.
Drømmen, om at andre ville overtage ledelsen, er
nu gået i opfyldelse, og det er jeg rigtig glad og taknemmelig for, lige som jeg er glad og taknemmelig
for den opbakning, jeg hele tiden får og har fået af
skolens undervisere også i denne omstillings-fase.
Programmet for Foråret 2016 er fyldt med gode
tilbud.
Sylvia Marina kommer igen, denne gang med
”Return to Love”.
Adam Lehman underviser også igen. Nu med
”Holografisk Touch for Health 2”, og han vil fortsætte succes´en med kursus om ”Heart-Math”.
Også Kathie Guhl er på programmet med kurset
om ”Dysleksi”, et vigtigt kursus at kende og at
kunne bruge til de mængder af børn og voksne,
som har brug for specialundervisning pga. læsevanskeligheder og ordblindhed.
Så kom og vær med og find mere information på
www.kinesiologiuddannelse.dk
Kærlig hilsen fra Annemarie og alle medarbejdere
plus den nye ledelse af skolen.

Undervisningen på alle skolens kurser og uddannelsesmoduler med danske og udenlandske
instruktører fortsætter med samme høje kvalitet og
engagement som altid, nu bare med en ny ledelse.
Min drøm var, at skolens egne instruktører ville
overtage ledelsen sammen med undervisningen,
men da de alle har job ved siden af undervisningen
på skolen og deres arbejde med klienter, så har de
valgt at sige nej til at skulle klare det omfattende
arbejde med ledelse og administration ved siden af
undervisningen.

Muskeltrykket nr. 139
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NYT fra Kinesiologiskolen i Vejle

Synes du, at BNT er fantastisk, og at du har lært
rigtig meget blot på en dag?
Du har chancen for at lære endnu mere, hvis du
tilmelder dig kursusrækken KINERGETICS eller
et RESET kursus.
PHILIP RAFFERTY kommer til Danmark igen
i 2016 og underviser i
BNT: 30.april 2016 i København
(arr. Birgit Nielsen)
RESET 1 og RESET 2: 1.maj 2016 i København
(arr. Birgit Nielsen)
KINERGETICS 1-2: d. 5.-8.maj 2016 i Urlev v.
Hedensted (arr. Birgit Nielsen)
KINERGETICS 3-4: d.13.-16.maj 2016 i Urlev v.
Hedensted (arr. Birgit Nielsen)
KINERGETICS 5-6-7: d.25.-30.juni 2016 i Vejle
(arr. Edel Hovgaard)
RESET 1 og RESET 2: 2.juli i Vejle
(arr. Edel Hovgaard)
RESET instruktørkursus: 3.juli i Vejle
(arr. Edel Hovgaard)
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Det er fjerde gang, at vi får denne chance i Danmark. KINERGETICS-kurserne er lige relevante for
dem, der er i starten af deres forløb, så længe man
har KA 1-4, og også for de meget erfarne kinesiologer, fordi vi med Philips tilgang får nogle geniale
genveje til at anvende teknikkerne samtidig med,
at hans metoder giver meget store resultater.
BNT og RESET kræver ingen forhåndsviden, så
her kan alle deltage. Del gerne dette opslag, for at
så mange som muligt får chancen for at deltage i
et eller flere af Philip Raffertys kurser i 2016.
Du har mulighed for at tage KA 1-4 (Kropsafbalancering 1-4) på Kinesiologiskolen i Vejle eller
på Kinesiologi-Akademiet i Aarhus, Ringe eller
København. Kontakt os for flere oplysninger om
KA eller KINERGETICS.
Kinesiologiskolen i Vejle, Edel Hovgaard,
tlf. 7583 2638 kinesiologiskolen@vindinggaard.dk
Kinesiologi-Akademiet, Birgit Nielsen.
Tlf. 6262 3062 birgit@kinese.dk

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG

Hjemmesidestatistik
Antal besøg

Sidevisninger

4771
3836
2805
945
09.14

2860
1122
10.14

2819

2757

1172
11.14

3776
3075

1120
12.14

1579

01.15

3074

02.15

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.

03.15

2794
2050

1468

1246

3009

1334

04.15

1268
05.15

1187
06.15

07.15

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 75%.

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

23 medlemmer
89 medlemmer
28 medlemmer
59 medlemmer
26 medlemmer

Velkommen til:
Navn

By

Gruppe:

Galten
Dorte W. Hansen
Vibeke Schmidt Nielsen Herning

2
2

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

91 medlemmer
34 medlemmer
21 medlemmer
78 medlemmer
1 medlemmer

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

RAB-registrerede
Genvej til sundhed

70 medlemmer
32 medlemmer

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

Muskeltrykket nr. 139
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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.

10928149_361922043988197_814818281_n.jpg (JPEG Billede

NYT FRA
Kontaktperson Ellen Serup
Kine-Kollega-aftner på Sjælland
Vi har netop holdt vores 5. aften sammen her på
Sjælland.
Vi er fra 7 – 12 kinesiologer, nye, gamle, studerende,
støttemedlemmer, aktive og mindre aktive.
Alt sammen en blanding af glade, spændende
kinesiologer.
Da vi startede valgte jeg at vi IKKE skal have faste
punkter, aftenerne skal være et fristed.
Vi diskuterer, ytrer vores meninger, griner, fortæller case stories, hører om de forskellige kurser og
hvad der ellers ligger på sinde, nogle gange laver
vi en enkelt afbalancering.
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Det er dejligt at se så mange, komme så langt fra,
for at være sammen med hinanden.
Vi er bare en rigtig god forening!
Kollega aftnerne fortsætter første onsdag i
september, november og december og næste år.
Vi mødes til middag kl. 18.30: salat + lun ret, ost
og nogle gange dejlig kage og slutter ofte først kl.
22.30.
Se mere på Face Book og meld dig til næste gang.
Mange hilsner Ulla Thor-Jensen
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NYT FRA
Formand Lene Jespersen
Knogleskørhed – hvad kan du selv gøre?
15. september kl. 19 - ca. 21.30 kommer Kirsten
Magdavius til Ringe Bibliotek, Algade 40, 5750
Ringe for at holde foredrag om knogleskørhed.
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.
Ifølge Kirsten Magdavius består et sundt knoglevæv af naturlige byggesten, dvs. vitaminer, mineraler, sund kost, motion og tanker/følelser.
I 2008 fik hun selv konstateret osteoporose i svær
grad med to sammenfald i ryggen, men bestemte
sig for, at hun ville klare sig uden kemisk medicin,
og hun gik derfor i gang med at samle vide om,
hvordan det var muligt. Kirsten Magdavius udgav i
2014 bogen af samme navn, som hendes foredrag.
Om bogen skrev læge Carsten Vagn Hansen: Den
er virkelig god og forklarer godt, hvad det drejer sig
om. Jeg er sikker på, at den vil hjælpe mange og
overflødiggøre medicin.
Pris for foredrag og kaffe/te kr. 150 for medlemmer
af Danske Kinesiologer og kr. 180 for ikke medlemmer.
Der er parkering lige uden for Ringe Bibliotek.
Efter foredraget vil det være muligt at købe Kirsten
Magdavius´ bog mod kontant betaling.

Der er kun plads til 40 personer, så tilmelding
foregår efter princippet først til mølle og sker ved
tilmelding til Jette Larsen,
mail: jette@kinesiologi-i-halmhuset.dk eller
tlf. 20 12 24 94 og samtidig betaling til
konto 0800-000-01-71190.
Sommerhilsener fra Danske Kinesiologer,
lokalafdeling Fyn
Julearrangement lokalafdeling Fyn
Siddende her i 23 graders sommervarme, føles
det som vinter og jul er laaaangt væk.
Ikke desto mindre har vi nu sammensat et julearrangement, som vi håber du har lyst til, at deltage i.
Tirsdag d. 24.11. kl. 19-? Hos Heli Bak,
Ærtemarken 5, 5260 Odense S
Aftenens program:
Kl. 19: Heli fortæller om sin klinik og hvordan hun
arbejder.
Kl. 20: Kaffe/te, brød og hygge med pakkespil.
Medbring en pakke til 20-25 kr. Og evt. lidt af dine
julegodter, som vi kan smage.
Tilmelding senest d. 20.11. til Lene Jespersen,
energiarbejder@gmail.com , tlf. 2860 4447
Mvh
Jette Larsen, Heli Bak og Lene Jespersen

NYT FRA
formand Helle Lyngholm
Intet nyt til dette nummer!
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NYT FRA
formand Lene Pia Rehardt

Spændende foredrag om
En ny tids Biologi
- Sådan har du aldrig set verden før
Onsdag den 23. september 2015 kl. 19.00 til 22.00
i Bygningen, Ved Anlæget i Vejle
Verden er måske ikke, som vi har troet den er!
NØGLEORD: Energi – Kommunikation – Sammenhæng – Netværk – Biofelter – Formlighed –
Rytmer – Resonans - Selvhelbredelse.
I dette foredrag vil Peter Lund Frandsen give et
overblik over den spændende nye viden som i
disse år er i fuld gang med at udvide vores viden
om biologien.
Alle energier optræder som bølger, svingninger
med en bestemt rytme. Når rytmerne samarbejder,
svinger i takt, forstærker de hinanden og holder
styr på alle kroppens bestanddele. Rytmer har en
tendens til at synkronise sig efter den ”stærkeste”
rytme og her spiller hjertet en stor rolle som kroppens metronom. Vidste du at den rytmiske pulsation
i hjertemeridianen, 7-8 svingninger i sekundet, er
den samme som svingningen i jordens magnetfelt?
Helt centralt står det faktum at bevidsthed, både
den individuelle og den individuelle/kollektive
er uadskilleligt forbundet med naturens mindste
byggesten. Er det mon sådan at bevidste væsners
tankemønstre direkte er med til at forme vores
verden, og alt hvad der udspiller sig i den?
Jeg kan varmt anbefale Peter Lund Frandsens
foredrag til alle, der er bare en lille smule nysgerrige
efter at forstå, hvilke perspektiver et nyt syn på
energi åbner, både når det gælder forståelsen af liv
og behandling af sygdomme, skriver Hanne Louise
Danielsen, som er chefredaktør og forfatter.
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Om Peter Lund Frandsen:
Baggrund: 5 års lægevidenskab i København, et
års studium af fysik og filosofi i USA, gennem 30
år fulgt udviklingen indenfor energimedicin, komplementær behandler med speciale i bioholografiske metoder som nerverefleksologi og zoneterapi,
international foredragsholder og underviser.
Medstifter og daglig leder på Touchpoint og Institut
for Integreret Behandling i København.
Se mere på hans hjemmeside
www.ennytidsbiologi.dk
PRIS:
kr. 200,- for ikke medlemmer og kr. 150,- for
medlemmer af Danske Kinesiologer – Beløbet
indsættes i forbindelse med tilmelding på konto nr.
0758-3224688139 - med navn i referencefeltet.
Tilmelding nødvendigt til:
Midtjylland@kinesiologi.dk med angivelse af navn
og om du er medlem eller ikke medlem.
Arrangører er Danske Kinesiologer i Midt- og
Sydjylland, som kan kontaktes på midtjylland@
kinesiologi.dk.
Parkering:
Som nabo til Bygningen ligger parkeringshuset
Albert, hvor de første 2 timers parkering er gratis.
Indgang gennem butikscentret Marys. (Se evt.
yderligere ved at google Parkering i Vejle Midtby).

UDDANNELSE
Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®
v. Annemarie Goldschmidt
Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte
www.kinesiologiuddannelse.dk og
www.enterfusion.dk

Så er vi i gang igen med ny energi. Kom og få ny inspiration.
Læs mere på www.kinesiologiuddannelse.dk og på www.enterfusion.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 i 2015 afholder
BLUEPRINT – 1: 24. – 27. sept. 2015 (sidste gang m. Annemarie Goldschmidt som underviser)
NYT: HOLOGRAFISK TOUCH FOR HEALTH – 1 m. Annemarie Goldschmidt 24. – 25. okt.

Næste uddannelsesforløb begyndte med
KROPSAFBALANCERING 1- 2: 11. – 14. juni og KROPSAFBALANCERING 3 – 4: 6. – 9. august

-

og fortsætter med

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
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®

2016
Vi fortsætter i 2016 med at servere ny inspiration for dig:
Hjernen 2, Hjernen 3, Neurotransmitterkursus med Susan Lunddahl

Skriv så hurtigt som muligt og sig om du er interesseret i at deltage på disse kurser og på
”Dysleksi” med KATHIE GUHL, på ”Return to Love” med SYLVIA MARINA (21. – 24.
Januar 2016) og på. ”Holografisk Touch for Health – 2” + ”HeartMath”-workshop med
ADAM LEHMAN
Foredragsrækken fortsætter kl. 19 – 21.30. NB! Ændring i rækkefølge og temaer:
16. sept. 2015 ”Fri for stress og fuld af energi” plus ”Ansigtssprog”.
30.sept. 2015: ”Byt og lær med kinesiologiøvelser” m. Hanne Freil og Pernille Bank
”21. okt. 2015: Motorisk udvikling og læseindlæring samt Dominanstestning” m. Annemarie
Goldschmidt
18. nov. 2015: ”Bevægelsesvitaminer”m. Annemarie Goldschmidt. NYT
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
Tilmeldinger til info@kinesiologiuddannelse.dk og enterfusion@enterfusion.dk
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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)
19 sep 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

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
Vi har fået ny hjemmeside i flot nyt brugervenligt design. Du er velkommen til at besøge os og se
kursusbeskrivelser, priser og tidspunkter for afholdelse af aktuelle kurser, du kan tilmelde dig
vores nyhedsbrev, skrive på vores blog mm.
www.kinesiologi-akademiet.dk
Helbred dig selv af Audun Myskja, oversat af Kisser Bjerregård er udkommet på forlaget Klim medio august

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

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

Meritudvalg:
Vibeke Rønne Sørensen, Birgit Nielsen,
Kisser Bjerregaard, Tove Nielsen, Edel Hovgaard
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: Solveig Rasmussen. tlf. 7542 2416
E-mail: kinesiologi.billum@gmail.com
Øvrige medlemmer:
Inge Harris, tlf. 4581 8156
E-mail: mail@ingeharris.dk
Frank Lange, tlf. 7442 9174
E-mail: frank@kruselange.dk
Annette Bau Christensen
Tlf. 2554 5375 E-mail: annette_baudk@yahoo.dk
Repræsentanter i SundhedsRådet:
Solveig Rasmussen, tlf. 7542 2416
E-mail: kinesiologi.billum@gmail.com
Inge Harris, tlf. 4581 8156
E-mail: mail@ingeharris.dk
Sonja Thrane, tlf. 3324 7680
E-mail: sonja-thrane@mail.dk

Forretningsudvalg & Lokalafdelingsformænd
Formand
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
Risvej 57
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
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A FS E N DER:
Danske Kinesiologer
Sekretariatet
Myntevej 22
8722 Hedensted

Returneres ved varig adresseændring

Spektro Multi-Vita-Min
til hele familien

Multi-Vita-Min
Velsmagende tyggetablet
• Med vitaminer, mineraler, urter og
F.O.S. (FructoOligoSaccharider)
• C & D-vitamin bidrager til immunsystemets normale funktion

SpektroVEG Multi-Vita-Min
Uden animalske stoffer

Spektro Multi-Vita-Min

•
•
•
•

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

Alle vigtige vitaminer og mineraler i 1 kapsel
• Unik vitamin- & mineralkombination med urter og
mikronæringsstoffer lagt i en kapsel for hurtig optagelse
• 2 varianter: med eller uden vitamin k og jern

Spektro 2 Multi-Vita-Min

Ekstra vitaminer og mineraler til energi
• Til at mindske træthed og udmattelse:
Vitamin C, B2, B3, B5, B6, B12,
folat og magnesium
• B1 støtter også en normal hjertefunktion

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

