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Redaktørens spalte
Kære læser.
Så kom efteråret til landet.
En utrolig flot natur med så mange fantastiske
farver - det er da til at blive glad over.
Efteråret har været præget af stor aktivitet i
både skolerne og lokalafdelingerne.
Der er et stort udbud af kurser landet over.
Lokalafdeling Sjælland har endnu engang
deltaget i en velbesøgt messe i Øsknehallen.
Lokalafdeling Fyn har haft et spændende
arrangement om knogleskørhed.
Lokalafdeling Midt- og Sydjylland har haft et
arrangement med Peter Lund Frandsen - En
ny tids Biologi samt et meget velbesøgt
foredrag med Carsten Vagn Hansen - ”Et godt
og langt Liv”
Sekretariatet
Lad mig benytte lejligheden til at
ønske alle medlemmer og annoncører
en Glædelig Jul og et Godt og
Lykkebringende Nytår.

Deadline for stof til marts nummeret af
Muskeltrykket er den 5. februar 2016.
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Nyt fra Forretningsudvalget (FU)
Formand
Vibeke Rønne Sørensen
Kinesiolog RAB

Sidder i efterårsmørket og skriver dette indlæg.
Om en måned når dette Muskeltryk udkommer, er
det december. Endnu et år er gået, og det er gået
stærkt, jeg håber, at I alle husker at nyde tiden, der
går så hurtig.

At fuldføre det, du har besluttet dig for,
er noget af det mest effektive,
du kan gøre for dig selv.
Datatilsynet
Har du husket, at tilmelde dig datatilsynet?
Alle behandlere – såvel RAB-registrerede som
andre – har ifølge lovgivningen pligt til at anmelde
registre, der indeholde personfølsomme oplysninger til Datatilsynet. Personfølsomme oplysninger
er enhver form for information om en identificeret
eller identificerbar person. Fører du journal over
personer, du behandler, har du sådanne oplysninger
registreret. Du kan inde på vores hjemmeside, når
du har logget dig ind - under medlemsinformation - finde yderligere oplysninger om, hvordan du
registrerer dig.
Ordlyd direkte kopieret fra persondataloven:
Persondatalovens § 1. Loven gælder for behandling af personoplysninger, som helt eller delvis
foretages ved hjælp af elektronisk databehandling,
og for ikke-elektronisk behandling af personoplysninger, der er eller vil blive indeholdt i et register.
Registrering hos datatilsynet koster kr. 2.000,00
Markedsføring
FU har afholdt et fysisk møde med bl.a. punktet
markedsføring på dagsordenen. Det medførte, at
vi har fået fremstillet et klistermærke med vores
logo og vores forenings hjemmesideadresse.
Det er lavet, så det kan sidde indvendigt i bilens
bagrude. Klistermærket er på vej til alle foreningens
medlemmer og fremadrettet vil der, ved indmeldelse i vores forening, følge et klistermærke med.
Håber du vil være med til at skabe opmærksomhed på kinesiologi.

Vi har indledt et samarbejde med Zidsel Rosing om
udarbejdelse af 4 videoer til at lægge på You Tube.
De skal alle omhandle kinesiologi. Den første i
serien omhandler emnet arbejdsrelateret stress,
hvor der er fokus på effekt af kinesiologibehandling
og effekt af hjernegymnastik. Andre emner der
er i spil er smerte, allergi og ”livgivende samtale”
på film. Vi ser frem til, at der kommer danske film
frem, når der søges på kinesiologi inde på You
Tube. Filmene vil også være at finde på vores
hjemmeside! Den første film er færdig til jul.
Foreningens formand for Instruktørkredsens FU og
studievejleder Birgit Nielsen, har fremstillet en film,
hvor lagkagemodellen bliver forklaret grundigt og
utvetydigt.
Du kan se den på vores hjemmeside → uddannelse → uddannelsesmodel (scroll lidt ned)
Stormøde
I skrivende stund kan jeg tilføje at FU afholder et
stormøde den 23.november 2015. Inviteret til dette
møde er formand/kontaktperson fra hver lokalforening, repræsentant for etisk råd, repræsentant for
udvalget der deltager i aktiviteter i Sundhedsrådet,
repræsentant for I-ASK. Mødet giver mulighed for,
at vi i FU kan få en dialog omkring nuværende og
fremtidige arbejdsopgaver. FU kan få fremlagt og
diskuteret forslag til næste års budget. Tillige giver
det en mulighed for FU at spørge ind til, hvad der
sker rundt omkring i udvalg og lokalforeninger.

Næste årsmøde
Årsmøde 2016 arrangeres af lokalafdeling Sjælland
og beskrivelse er at finde inde i bladet. Det er et
lidt anderledes program i forhold til tidligere år.
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Et rigtig spændende program der garanteret også
denne gang, vil være givende og udbytterigt at
deltage i.

Dette blot for at sige, at går I og tænker på et
emne, der skal tages op på næste generalforsamling
så skriv gerne allerede nu.

OBS: selve generalforsamlingen starter søndag
den 13. marts 2016 kl. 12.45.
FU glæder sig til at være sammen med jer
medlemmer denne weekend.

Sidste frist for indkomne forslag er 31. januar 2016.

Vi har allerede fået et par indkomne forslag til
næste generalforsamling.

Forretningsudvalget ønsker jer alle en
rigtig god jul og et glædeligt nytår.
Tak for alt i det gamle.

ÅRSMØDET 2016…læs her ………………vi har brug for dig!
Sjællandsgruppen er ved at forberede 2016
årsmødet.
Mødet afholdes på Skælskør Vandrehjem,
ude i den dejlige skov den 12.-13. marts 2016.
Vi har planer om, at hele lørdagen skal bestå af
workshops med forskellige samtidige korte oplæg
på 30 min, som medlemmerne selv byder ind med
og som deltagerne kan melde sig til.
Vi fornemmer at der er er stor viden og mange
færdigheder samlet i foreningen og det ville være
en fin mulighed for at dele ud af den. Det kan være
små tiltag som du har fundet effektive eller viden
du har fået fra andre (faggrupper el. andre), som
har været meget brugbare i din hverdag i klinikken.
Det kan være en anden måde at bruge vores viden
på, eller en appetitvækker til kurser som I som
skole eller privat afholder. Det kan også være
kurser som du har været på for meget længe
siden, og som ikke gentages, hvor du tænker at
den viden skal bringes videre.
Så meld tilbage hvis du kunne tænke dig at holde
et lille oplæg: et foredrag, en praktisk øvelse eller
lignende.
Skriv til Susanne på: mail@susannerud.dk, også
hvis du blot har en meget ”løs” idé.
Vi håber at nye såvel som gamle har lyst til at
bidrage.
Vi forestiller os altså indlæg á ca. 30 minutter, som
man holder op til max. 3 gange. Vi regner med ca.
4-5 samtidig workshops, hvor man får mulighed for
at tilmelde sig 2 om formiddagen, 2 efter frokost og
2 efter kaffen (i alt 24-30 indlæg). Vi vil forsøge at
give tid til snak og refleksion mellem skiftene, og at
de der holder oplæg også kan være deltagere.
Vi lægger op til at oplægsholderne får en mindre
rabat i deltagerprisen (vi melder præcist ud når
budgettet endeligt er faldet på plads).
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Hvis der kommer mange forslag, kan vi måske
blive nødt til at vælge nogen fra. Det bliver svært,
men giv os endelig udfordringen ☺
I bedes melde tilbage senest 1. januar, men gerne
så hurtigt som muligt.
Overnatning:
Skal bestilles direkte hos Skælskør Vandrerhjem
på vandrerhjem@lystskoven.dk eller 58160980.
Husk at skrive, at det er til Kinesiologi-årsmødet.
SENEST 1. februar.
Priser:
Enkeltværelse á kr. 350,00
Tosengs værelse á kr. 425,00
Tresengs værelse á kr. 475,00
Morgenmad á kr. 65,00
Sengelinned/håndklæde pakke á kr. 65,00
(kan medbringes selv)
Tilmelding til selve Årsmødet:
Prisen for deltagelse kun lørdag: 650 kr.
Prisen for deltagelse kun søndag: 475 kr.
Pris for både lørdag og søndag: 1.000 kr.
Tilskud for de der skal over Storebæltsbroen på
100 kr.
Indbetales på bankkonto 0758-3223731561
(husk at skrive “Årsmøde” og dit navn) samt mail
til Susanne Rud (mail@susannerud.dk).
Med venlig hilsen
Ellen og Ellen, Mie og Susanne
Lokalafdeling Sjælland

FR A KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
TRÅDLØS KOMMUNIKATION OG HVAD SÅ.
Jeg har nu over nogle år stødt på flere og flere
klienter, der har og har haft svært ved at fungere
optimalt i deres dagligdag p.g.a. belastningen af
frekvenserne fra trådløs kommunikation og anden
elektromagnetisk påvirkning.
Dette foranledigede at jeg begyndte at arbejde
med at finde frem til hvad der ville være muligt at
gøre så vi ville kunne undgå eller minimere denne
belastning.
Vi lever i en kultur hvor vi ikke kan undvære den
trådløse kommunikation.
Jeg har så lige for at se hvor meget det kan dreje
sig om talt hvor mange trådløse apparater der er i
mit hjem og er nået frem til 27.
Hertil kommer så hvad der er af modems i nabolaget, diverse sendemaster og satelitter.
Så forestil dig lige hvordan det vil være at handle
ind i Kvickly , som har indrettethele prisskiltning
med trådløse skilte. En for hver varegruppe.
Jeg har klienter som beskriver hvordan de bliver
påvirket hvis de har bluetooth aktiveret i bilen, eller
hvordan de reagerer når de kører under højspændingsledninger.
Hvad med de mange studerende på universitetet,
gymnasiet som kan sidde med nemt 30 andre
studerende, alle med mobiltlf. og bærbar computer
og være på et uddannelsessted med måske 1000
andre der også har gang i deres.
I Norge har der været lavet undersøgelser af om
der er forskel på forståelsen og læringen afhængig
af om du læser en tekst på skærm eller på papir.
Undersøgelsen faldt ud til fordel til papiret. Dog
skal vi her nok også tage i betragtning at der er forskel på hvordan øjet opfanger det vi læser. Dette
har ikke nødvendigvis noget med belastningen fra
den trådløse kommunikation at gøre.
Følgende citater fra: www.helbredssikker-telekommunikation.dk viser med al tydelighed at der i
vores del af verden er blevet skabt et problemfelt vi
er nødt til at tage meget alvorlig.
Hundredvis af anerkendte forskningsresultater
peger på, at mobilstråling / radiofrekvent stråling dvs. stråling fra mobiltelefoner og trådløse apparater - kan medføre en række helbredsgener og
sundhedsskadelige virkninger, som fx:

Hjernekræft, flere stresshormoner, ændrede
hjernebølger, koncentrationsbesvær, nedsat
hukommelse, adfærdsforstyrrelser, depression, hovedpine, smerter, træthed, søvnproblemer, tinnitus, hjerterytmeforstyrrelser,
unormalt blodtryk, hududslæt, svækket immunsystem, celleskader og celledød, nedsat
sædkvalitet, dna-skader.
Forskning viser også , at fostre, børn og unge er
mere sårbare i forhold til strålingens skadevirkninger, og børn optager 60% mere stråling end
voksne.
- Se mere her: http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/skadevirkninger#sthash.HJ5UQGls.
dpuf
Liste over symptomer
Den østrigske lægeforening har i marts 2012
lavet en vejledning til læger om diagnosticering af
el-overfølsomhed, symptomer ved eksponering
med radiofrekvent stråling / elektromagnetiske
felter (EMF) og behandlingsmuligheder.
Vejledningen omfatter blandt andet følgende
symptomliste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Angst
Trykken for brystet
Depression
Koncentrationsbesvær
Rastløshed, spænding
Hyperaktivitet
Irritabilitet
Udmattethed
Træthed
Vanskelighed ved at finde ord
Glemsomhed
Hovedpine
Svimmelhed
Søvnproblemer
Støjfølsomheden
Trykken i ørerne
Tinnitus
Brændende fornemmelse i øjnene
Nervøs blære, vandladningstrang
Hjertebanken
Blodtryksproblemer
Muskelspændinger
Ledsmerter
Hudirritationer
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For kilde og mere information om forebyggelse og
behandling: se mere her: http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/liste-over-symptomer#sthash.iICFunRi.dpuf
På baggrund af dette har jeg gennem en periode
arbejdet med at udvikle en metode så vi kan
beskytte os så meget som muligt mod dette.
Ifølge hvad jeg kan finde frem til så er vi nødt til at
finde løsningen på et andet frekvensniveau end
der hvor problemet er blevet skabt.
Efter mange kinesiologiske test og konsultationer
med spirituel rådgiver fandt jeg frem til to symboler
som jeg herefter fik en dygtig computernørd til at
lave således at det er muligt at fremstille min
matrix i en udgave der gør den nem at bruge.
Matrixen er printet og bevarer herigennem alle de
nødvendige informationer.

Den bruges herefter på to måder:
Man sætter den på sine trådløse apparater med
en label.
Og man kan desuden erhverve sig en matrix lagt
ind i et smykke som man kan bære i en kæde om
halsen. Det er i denne forbindelse nødvendig at
gøre opmærksom på at man bør bære den hele
tiden, også når man sover.
Har du brug for yderligere oplysninger så skriv til
frank@kruselange.dk eller ring på 61719617
God fornøjelse
Frank Lange
Arbejder du med plejebørn, så vær opmærksom
på, at nogle kommuner faktisk betaler for
behandlinger af barnet hos en kinesiolog.
Der er ikke i alle plejefamiliers budget plads til
det antal behandlinger, barnet måske har brug
for. Så er det rart for plejefamilien at vide, at der
kan være en mulighed for refusion af behandlinger.
Så husk at videregive den information til plejefamilien.
Jette Larsen

Nye kinesiologer
Kinesiologi-Akademiet kan endnu en gang ønske til lykke til to ny-uddannede kinesiologer,
som har været til eksamen og bestået Grunduddannelsen i Kinesiologi.
Stort til lykke til Ida Sæderup, Ferritslev på Fyn, og Dorte Sander Frandsen fra Vordingborg.
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Bevidst brug af energi,
og få adgang til vores magiske selvhelbredende kraft.
Ulla og jeg har valgt endnu engang at tilbyde vores
nye kursus ”Bevidst brug af energi”.
29. - 30. januar og 27. februar 2016 i Vejle
området. Med mulighed for gratis overnatning,
hvis der er brug for det.
Vi har begge mange års erfaring i arbejde med
energi, som er grundlaget for vores daglige virke
som DK -Kinesiologer. Vi har sat en del forskellige
teorier og viden sammen, til et forløb som giver
muligheder for at se sammenhænge som er nye i
forhold til hvad vi før har troet på og oplevet.
Vi er overbevist om at du bliver inspireret til at
arbejde på en ny og enkel måde.
På kurset vil der arbejdes med få nye metoder til
korrektioner, vi fletter sammen, og gør det enkelt.
Vores hovedinspiration har vi fået fra Donna Eden:
”Energimedicin i Praksis”, Bruce Lipton: ”Intelligente Celler”, Jenette Crowley: ”Krop og Sjæl i Harmoni”, Svetlana Masgutova:”Integration of Infant
Dynamic and Postural Reflex Patterns”. Desuden
vil brugen af Bachs essenser og energien der,
være en del af kurset. Frank er uddannet i England
som Bachterapeut og instruktør.

Vi lægger op til at kursister bruger de test- og
korrektionsmetoder, som de er trygge ved fra
deres daglige arbejde. Dette gør vi ud fra at vi ved
at rigtig mange kinesiologer har lært rigtig mange
forskellige teknikker, og har udviklet disse til stor
perfektionisme. Så sæt ny viden til og du får noget
helt nyt.
Desuden vil vi krydre dette med forskellige mentale- og energi øvelser, som vil kunne være givtige
som nye rutiner for klienterne eller dig selv.
For at nævne nogle af temaerne på kurset er
her de vigtigste. Kamp og flugt, polariteter,
binyreenergi, celleintelligens, reflekser og
hvad de kan bruges til, selvkærlighed.
Kurset er berammet til 20 timer fordelt over en
fredag-lørdag og en lørdag ca. 4 uger senere.
Der er mulighed for at få eksamen i stoffet. 100%
RAB opdatering i 20 timer
Har du brug for mere viden/information så kontakt os.
Frank 61719617

Ulla 24856972

UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME
Kursussæsonen er skudt i gang, men der er jo
altid mulighed for at starte en uddannelse.
Flere tilbagemeldinger fra de studerende går på, at
det er svært at gennemskue vores uddannelsesmodel. Det vil vi gerne gøre noget ved, for vi har
brug for studerende.
Der er derfor blevet lavet en lille video, hvor lagkagemodellen gennemgås, så nu er der både noget
for de auditive og de visuelle. Klik på linket på
hjemmesiden og se med.

Måske du også bedre kan forklare det, hvis du
skal opfordre en eller anden til at tage på kinesiologi-kursus.
Måske du også selv kunne blive inspireret til at
fortsætte din uddannelse og blive DK-Kinesiolog.
Det er aldrig for sent. Der er kursustilbud nok at
vælge imellem, når du kigger på skolernes annoncer i dette nummer.
Birgit Nielsen
Uddannelsesvejleder
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Hjernegymnastik i Faxe kommune...…
en start.
Som ansat børneergoterapeut i Faxe kommunes
PPR fik jeg muligheden for at opslå et hjernegymnastik kursus for kommunens skolepædagoger
og lærere i det årlige kursuskatalog. Jeg var vildt
spændt på om der kom tilmeldinger nok til at det
kunne gennemføres. Kravet er mindst 10, og der
var 11 tilmeldt☺.
Kurset var på bare 3 timer en eftermiddag i oktober. Jeg havde købt licens til Lotte Siegs super
fine let printbare materiale, og havde lavet prints i
forskellig størrelse og en lille folder til hver.
Jeg startede ud med at alle lærere og pædagoger
vurderede deres energi niveau på en skala fra 0-10
(de skulle ikke afsløre hvilket tal, da det er en privat
sag, synes jeg). Jeg fortalte også om meridianbanerne og hvis der var nogen der ikke troede på det,
var det ok, for det virkede alligevel!
Vi gennemgik øvelserne fra en ende af, og hvad
de forskellige punkter der blev brugt repræsenterer,
hvad det var godt for, og mine egne erfaringer med
de børn jeg har givet øvelserne til. Der blev grint
og joket MEGET undervejs, især fra mændene.
Der var den herligste stemning, selvom det var
tydeligt at alle kom noget trætte fra start.
Da vi var færdige bad jeg dem igen om at sidde
stille lidt tid og fornemme hvor energi niveauet nu
var, og hvad det var for en energi. ALLE havde
selvfølgelig bedre energi. En fortalte at den tunge
dyne hun altid havde hængende over hovedet,
når hun gik hjem fra arbejde, var væk! Ved en
gennemgang af hvordan de hver især tænkte at
de kunne benytte øvelserne, så kom der flere
gode forslag op, som fx en fast aktivitet efter hvert
frikvarter.
Deltagerne repræsenterede børn fra Centerklasser, børnehaveklasse, indskoling og udskoling, og
alle følte at de kunne bruge noget, men det var
forskelligt (det talte vi også om undervejs).
Jeg havde 4 sæt hjernegymnastik bøger med og
det endte med at de også købte mine egne med
noter i. Så nu er der flere bøger på vej til dem der
har bestilt ☺.
Flere blev så optaget af det, at da jeg viste nogle
af Carla Hannafords bøger, ville de selv købe dem.
Jeg mødte skolelederen på parkeringspladsen
da jeg var klar til at køre hjem, og hun sagde: ”de
siger det var godt”.

8

Muskeltrykket nr. 140

Jeg har talt med den faglige koordinator for
specialklasserne om kurset, og hun var meget
interesseret i at afprøve det i kommunens
specialklasserækker, også selvom hun sagde at
hun egentlig ikke troede på det, men: ”det skal da
prøves Susanne”.
Jeg oplever en generel velvillighed over for tiltag
som bringer kroppen ind i skolen for tiden. Den
nye skolereform sætter lærere i en udfordring
både ift. kravene om at der skal mere bevægelse
ind i skemaet og de trætte elever om eftermiddagen, der har vældig svært ved at fastholde opmærksomheden. Her er hjernegymnastikken
jo genial.
Jeg slår kurset op til næste år, og forventer at rygtet
spreder sig.
Jeg håber at endnu flere af jer får lyst til at lade
dette fantastiske materiale sprede sig i det ganske
land.
Tak til de der har været med til at udarbejde det.
						
Susanne Rud

MOM S
LØ NSUM
SKAT

CVR
?

www.rabrevision.dk
- unikt regnskabskoncept
til behandlere

Tast din kassekladde ind via nettet
- og lad os, dit revisionsfirma, om
resten. Vi laver dine kvartalsregnskaber
og dit årsregnskab som en “pakke” til en
fordelagtig medlemspris på 410 kr. + moms
om måneden.
Start gerne her og nu - med regnskabet fra den 1. januar
2013. Der er ingen startomkostninger - og det koster intet at
skifte revisor.
Ring til revisor Bjarne Nybo og få en uforpligtende snak om
dit regnskab, eller send en e-mail, så kontakter jeg dig.
www.rabrevision.dk  U dsigten 17  U ggelhuse  8960 Randers S Ø
e-mail: bn@rabrevision.dk  telefon 8649 6595 eller 4046 1380

Klienthistorie
Hej Tove
Så fandt jeg endelig tid til at sætte mig med teksten.
Jeg håber det kan bruges. Forresten så har effekten
af min sidste behandling været helt formidabel.
Jeg har følt mig glad som et lille barn, været lallet,
og selv Dennis sagde på et tidspunkt, at jeg grinede
på en helt anden måde, som fik ham til at grine:)
Jeg føler mig mere let, ubekymret og glad end
nogensinde. Og det er sådan en helt-inde-dybtet-sted-glæde:) Og mine forpligtelser overfor min
far er også helt forsvundet. Jeg skal ikke længere
passe på ham, og det kommer sig faktisk til udtryk
i, at jeg søger deres råd i beslutninger - som man
gør ved sine forældre:)
Min HPV historie
Jeg fik min 3. HPV vaccine i december 2012.
Jeg havde ikke nogen umiddelbare bivirkninger,
og mærkede ikke nogen markant forskel på min
krop eller mit humør. Det oplevede jeg først den
dag næsten 2 år senere, hvor Kinesiolog Tove
Nielsen rensede mig for vaccinen.
Den dag oplevede jeg pludselig, at jeg følte mig
let, mit sind var pludselig ikke mørkt længere, og
mit indre føltes ikke længere tungt. I de to år, der
var gået siden den 3. vaccine var jeg gået ned
med stress, følte mig deprimeret, og havde utroligt
svært ved at komme af med tristheden og tungheden.
Når jeg ser tilbage blev jeg i tiden efter den 3.
vaccine utrolig ked af det, og syntes det hele var
utroligt svært at bære. Jeg boede på det tidspunkt
i Stockholm og læste et meget intensivt studie på
universitetet. Jeg var i et ikke-fungerende parforhold, og jeg boede meget langt fra min familie og
venner. Så jeg troede, det var de faktorer, der var
skyld i min tristhed og stressen. Jeg ender med at
gå ned med stress i sommeren 2013, da jeg slet
ikke lyttede til alle de faresignaler, som min krop
sendte. Jeg mistede hukommelsen, kunne ikke
længere forstå, hvad folk sagde til mig, glemte helt
basale ord, når jeg skulle sige noget, kunne ikke
tage toget i skole, havde en hovedpine på størrelse
med Amerika, konstant mavepine, var svimmel og
gik ind i ting. Da jeg endelig sagde stop og gav min
krop hvile, blev jeg virkelig syg, og var energiforladt
i flere måneder, hvor jeg hverken kunne gå en tur,
lave mad og heller ikke kunne sidde og spise samtidig med at jeg førte en samtale - jeg ikke kunne
gøre to ting på én gang.

Jeg tog det med ro i flere måneder, men sygdommen
tog til og jeg blev endnu mere deprimeret. Jeg tog
mig 9 måneder som sygemeldt, og arbejdede i den
tid rigtig meget med mig selv, og det at blive bedre
til at lytte til kroppen og finde ud af, hvordan jeg
ønskede min hverdag skulle være. Jeg fik rigtig
mange psykologbehandlinger, men fik ikke på
noget tidspunkt antidepressiv medicin.
Jeg fik det med tiden bedre, og et år senere var jeg
i stand til at arbejde igen, men det var som om, der
var en tunghed og en tristhed, som blev ved med
at være dybt inde i mig, som stak sit onde hoved
frem i tide og utide.
Sidst på sommeren blev jeg anbefalet at få Tove
Nielsen til at fjerne vaccinen, og fra den dag af,
har min verden ændret sig total. Jeg føler mig
meget mere let, der er ikke noget trist, tungt og
mørkt, som rumsterer dybt inde i mig længere, og
der er ikke noget, der stikker sit onde hoved frem
længere..
Jeg ved ikke selv hvad, der skyldtes hvad.
Om det var alle omstændighederne i Stockholm
eller vaccinen, der forsagede, at det hele gik så
galt. Jeg ved kun, at den lethed, som jeg følte med
det samme Tove havde brugt kinesiologiens
mekanismer til at rense mig for vaccinen, var helt
enorm. Og jeg har det stadig godt her et halvt år
senere. Jeg har ikke siden oplevet de, der enormt
triste og tunge huller, som man næsten ikke kan
komme op ad igen. Jeg har ikke følt mig trist uden
at vide hvorfor, som jeg ofte gjorde før.
Jeg har lige netop haft den lethed, ubekymrethed
og glæde, som man skal have til livet som 28 årig:)
De bedste hilsner
Anita Dalsgaard
Konsulent
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Temaet er at dele viden
på Årsmødet i 2016.

Hvilken super god ide Sjællandsafdelingen har
fået.
Her deler jeg en artikel om en af Danmarks
ældste, stadig praktiserende kinesiologer,
Birthe Hansen Næstved.

Birthe har en meget stor følsomhed over for energi
og frekvenser og specielt elektricitet, og har udviklet sit helt eget lavpraktiske system til at holde
huset fri for forstyrrende energi. FX sidder hun på
stykker af stof i hør eller silke, der via ledninger er
forbundet til jordspyd. Birthe forklarer om hør og
silke, at de har lange fibre og leder energien ned i
jorden.

Hun har kinesiologi kurser fra før vores forening
blev stiftet, og fik navnet KAD 83. Birthe var på
det første kinesiologi kursus i Danmark i Jyderup,
husker ikke instruktørens navn, men han var vist
nordmand. Senere kom hun på kurser hos Annemarie Goldschmidt og fik her utrolig megen hjælp
til at forstå det engelske sprog, Annemarie oversatte ind i mit øre!
Og artiklen er skrevet med Birthes tilladelse.
I forsommeren besøgte jeg Birthe i Næstved. Hun
var med på vores kursus i Bevidst brug af energi.
Og her fik vi slet ikke tid nok til at komme ind på el
overfølsomhed, hvad man kan gøre og desuden
høre om Birthes store viden og kunnen på dette
felt. Vi delte megen viden den dag.
Birthe er vinterbader, landmandskone, 86 år og
stadig aktiv kinesiolog. Altid har hun som landmand
vidst noget om sundhed og vækst, og har haft
en helt naturlig veludviklet talent for det gode og
sunde liv.
Hun er det vi kalder en KLOG KONE, der kan mere
end de fleste.

Det er hos hende jeg hørte om et kosttilskud med
andre frekvenser, Q96, udviklet i USA. Det er de
gode historier om folk der bliver fri for symptomer
som eks. angst, Birthe fortæller om. Det får andre
til at prøve dette produkt. De gode historier spreder sig.
Første gang jeg mødte Birthe var i 90’erne i bestyrelsessammenhænge i kinesiologiforeningen KAD
83. Og senere på Dawson kurserne. Og det viste
sig hurtigt, at det med frekvenser lå lige til ” højrebenet for hende”.
I dag er afbalancering med hensigt, viden og lyd
frekvenser det Birthe bruger, og hun gør det på
flotteste vis. Alle former for sten har altid haft
frekvenser, som Birthe ”kunne fange ” og bruge.
Og sågar almindelige sten fra Karrebækminde fjord
kan hun vaske, pakke og bruge som hjemmebehandling til klienter.
Ikke alle har penge til at købe, er Birthes logik.
Birthe og jeg har haft en lang snak om hvordan vi
bruger ord i behandlinger. Hvad må man sige?
Hvad kan misforstås?
Hvorfor er Birthes gode historier ikke i medierne,
hvorfor vil ingen medier fortælle om de gode historier? Også hvis hun mener at cancer kan helbredes via frekvenser?

10

Muskeltrykket nr. 140

Dawson brugte begrebet Malfunction om lavfunktion, der kunne true helbredet. I Dawson grupper
gjorde vi meget for at finde en oversættelse. Dysfunktion er det bedste bud. Cancer var der nogle
der oversatte ordet med, og celleforandringer kan
jo føre til cancer. Jeg oplevede, at Birthe har den
forståelse, at dysfunktioner kan være cancer. Og
så er Birthe dygtig til at fjerne disse energiubalancer.

I oktober 2015 faldt Birthe på Mallorca og brækkede noget i sit bækken, men hun er snart tilbage
i fuld vigør uden rollator og kan selvheale via sine
lyde og sin intention!

Sådan vil en DK Kinesiolog nok beskrive det.

En gæv kollega med stor viden og en åben og
kærlig tilgang til verden og alle mulighederne. Stor
respekt herfra.

Men Birthe har mange rigtig gode historier:
Hun fortæller ”En fætter i familien fik konstateret
prostata cancer, der havde spredt sig til lever og
rygmarven…

Hun fortæller at hun lige har købt en trampolin,
(SE: CELLERCISE.COM) der gynger på en særlig
måde, og som er med til at give hende muskelstyrken tilbage!

Tak Birthe fordi du lukkede mig ind i din verden.
Ulla Balle Laursen

Han kom under Birthes særlige behandling med
frekvenser og lyde.
Så en dag slog hjemmehjælperne alarm til de overordnede i systemet, og sagde at de skulle undersøge ham, for han havde det meget bedre. Der
var sket noget! Så kørte de ham frem og tilbage
til sygehuset mange gange, gjorde ingenting. Og
lægerne vidste ikke hvad de skulle gøre, for de
kunne ikke finde spor af cancer! Og måtte til sidst
sige, der er ingen cancer! ”

Generalforsamling.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Søndag den 13.marts 2016 kl. 12.45 på Skælskør Vandrehjem
Dagsorden ifølge vedtægterne bringes i Muskeltrykkets marts nummer 2016.
Indkomne forslag skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest 6
uger før generalforsamlingen – dvs. søndag den 31. januar 2016.
Forslag sendes til formand Vibeke Sørensen, Nøddekrigevej 2, 9800 Hjørring
– eller på mail til: formand@kinesiologi.dk.
Du vil modtage bekræftelse på, at forslaget er modtaget.
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S tafetten
Kommunikation på alle planer er nødvendigt
og endnu sjovere er det, at fange de meddelelser fra klienten der bare kommer, nogle
gange bare ud af den blå luft.
Viden, kompetencer eller blot en god intuition?
Tak til Vibeke for stafetten.
Hvor herligt at du Vibeke i dag har så fantastisk et
liv. Det har du klaret flot, sådan sagt på jysk!
Vi der kender dig, ved hvilke udfordringer der er i
ens liv, når man har en muskelsygdom.
Kommunikation er det vigtigste i alle afbalanceringer og i mødet med andre mennesker. Men også
kommunikationen med mig selv. Og kommunikationen er mere end ord. I det officielle sundhedssystem kaldes dette ofte for relationer mennesker
imellem, et godt og brugbart begreb.
Vores energetiske, sproglige og kropssproglige
kommunikation skal forstås i en helhed. Når det
”spiller sammen” på alle niveauer i en afbalancering lykkes det hele. Når klienten og jeg så i
fællesskab kan finde de muligheder der er, for at
fastholde resultaterne, så kan klienten vælge hvilken indsats der er mulig. Og tager ansvar for det!
Så er det en super god dag for mig også.
Jeg er meget optaget af hvornår en viden også
kan bruges på en test, eller vil nogle sige med et
gammelt udtryk er lært, eller er blevet til en kompetence.
Og dejligt at vores sidste mange temaer på Årsmødet i Danske Kinesiologer viser, hvor mange måder
det gode liv opleves på. At vi er i harmoni med
vores mange delpersonligheder, som Søren Hauge
sagde det. Eller har harmoni i ” Familieopstillingerne”. Som temaet hed på Årsmødet i 2015 Jeg har
haft mange afbalanceringer siden, hvor der skulle
laves afbalanceringer på generationer, eller er det
genetisk prægning vi taler om?
Jeg ved i dag, at det er de rette frekvenser der skal
til. Frekvenser / energien i samtalen, mad, homøopati, kosttilskud, påvirkninger fra omgivelserne
og så ansvarligheden for at få sig afgrænset med
kærlig selvsnak.
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Dette er den vigtigste viden og erkendelse, der er
med i mit daglige virke, og som skal kommunikeres
ud til mine klienter. Det lykkes ofte. Jeg kan jo ikke
fixe nogen.
Stor tak til Ellen Langgaard, der med sine kurser i Kommunikations kinesiologi, meget hurtigt
satte mig på sporet af helhed i forståelse af dette
verdensbillede. Og EL’s ord: ” skift niveau hvis ikke
der er mere på fingercomputeren”. Mine klienter
siger det bliver først sjovt når der kommer en citat
fra en bog eller et kort ind over med en oplysning,
der får det hele til at falde på plads! Er dette viden,
kompetencer eller bare en god kommunikation?

Energimedicin, kvantefysik, de rette frekvenser.
Koden er, at finde den rigtige energi eller
frekvens til det vi i kroppen kan omsætte og
bruge, eller at finde de frekvenser der svækker
og gør os syge. Og så rette op på det.
Stress er ikke entydigt. Og et stort problem når
man skal forklare at træthed kan skyldes at kroppen har masser af inflammationer og oxidativ
stress. Og klienten ikke føler sig stresset. Vi må
hjælpe hinanden til at finde gode definitioner
på hvad stres er. Hvornår er det slidtage, vores
genetiske potentiale, hvornår er det vores livsstil,
hvornår er det vores tanker eller verdensopfattelse
der forhindrer os i at udnytte vores potentiale?
Jeg er stadig meget optaget af at flette min viden
og kunnen sammen med nye informationer.
I det kursus Frank Lange og jeg har lavet om
Bevidst brug af energi, har vi brugt vores viden
fra utallige kurser i Danske Kinesiologers regi med
ny og tilgængelig viden.
Denne viden kan være hentet fra bøger, artikler,
nettet eller fra kurser og foredrag. Og fra nye bøger
med side op og ned om forskning fra mange
forskellige læger og forskere.
Vores fælles uddannelse som lærer gør det nemmere her at vælge ud og sætte sammen på ny.

Specielt lægen Lissa Rankin har inspireret. Sidste
år var hendes bog højdespringeren i Gyldendals
bogklub. Din selvhelbredende kraft er fantastisk.
Den er fyldt med forskning fra hele den anerkendte læge verden. Vel at mærke forskning der ikke
bruges, herunder forskning om sindets kraft og
vore tankemønstre. Interessen til at finde frem til
og dokumentere denne forskning, kom til den unge
læge og lægedatter, efter at hun havde et total
stres sammenbrud, fik 7 slags medicin og stadig
havde mange lidelser. Herunder celleforandringer
i livmoderen, nok en gang! Hun måtte stoppe som
almindelig velbetalt læge.
Og som jeg fandt ud af under min egen selvhelbredelsesproces, er grundstenen, den, alt andet
bygger på, din indre ledestjerne, den indre
viden, den helbredende visdom
i krop og sjæl, som ved, hvad der er sandt for
os, og viser os vores egen enestående vej
tilbage til et bedre helbred .

Frekvenser, kvantefysik og nano teknologi.
Det fyger med forklaringer på det vi kalder energi.
Earthing- målinger i huset hos en bekendt viser
at der kan være megen rest lavfrekvent energi i
soveværelset, og det kan være med til at
forstyrre søvnen og give et dårligere helbred. På
www.barfodet.dk kan man læse mere om hvad
man selv kan måle, og gøre for at få ordentlig
energi i huset. Lovgivning i dag kræver at der
laves el attest i huse der er til salg. Og her måles i
samtlige stikkontakter, om der også er korrekt jordforbindelse. Og om der også i en gammel fryser
er en korrekt forbindelse! Ellers får man en K2’ Så
kan du ikke selv måle, kan man købe sig til en test.
Mobilcover der beskytter mod stråling, se eks.
www.radicover.dk. Sådan en har jeg og den er god
og billig. www.lifewave.com har gode mobil matrix’
til de fleste mobiler og jeg ved også de i LW arbejder på at udvikle nye og bedre matrix’, der også
beskytter personen i forsamlinger med andres
energistråling fra Ipad’ og mobiler. De to omtalte
mobilmatrix’ er testede på anerkendte laboratorier,
der viser at de virker.
Kinesiolog Frank Lange har opfundet en beskyttelse, der er en kodet matrix i en sten og bæres om
halsen. Jeg har den og den er super god når jeg
sidder ved PC’ til at give beskyttelse mod uønsket
frekvenser fra elektricitet. Alle disse ting kan være
svære at forklare klienter. Igen kommunikation.
Målinger, erfaringer og forskning viser at mange
ikke tåler den stråling der er ved mange former for
elektricitet, den trådløse energi. At det er og bliver
et stadig større problem helbredsmæssigt.

Den eneste vej til sand helbredelse går gennem
radikal egenomsorg affødt af ægte kærlighed til
og medfølelse med os selv. Når vi lytter til vores
indre ledestjernes stemme, får vi hjælp til at
gøre dette.
Hende tegning af VARDEN viser, at forbindelsen til
vores indre ledestjerne er vores fundament. Det er
enkelt at kommunikere ud. Klienten får ”denne varde” på mail hvis det ønskes! Og hendes nye bog:
Frygtens gave, er en åbenbaring for os. Og jeg
forstår meget bedre bogens teori efter mit kursus i
Mindful-self-compassion.
Jeg er ydmyg og taknemlig over de mange gode
resultater der er, når der er kontakt til vores indre
ledestjerne, eller det spirituelle er med i mit og
klienternes liv.

Og da det trådløse netværk og rest el efter
min mening er kommet for at blive, må vi finde
løsninger.
Life Wave er en del af den ny energimedicin, som
har været meget enkelt at lære at kende og bruge
for mig. På udmærkede hjemmesider, det meste
på dansk er der info, undervisning, webinarer og
hjælp til at bruge frekvenser. I plastre eller i kosttilskud. Brugt hos mig er det fornuftigt i pris og nemt
som hjemmearbejde. Mine klienter er ikke altid til
tidskrævende hjemmearbejde.
Det enkle tror jeg er forklaringen på, at der i
september 2015 var langt over 1000 danskere +
mange fra hele Europa til Life Wave konference i
København over 2 dage. Herunder mange danske
kinesiologer. Tankevækkende, når der er langt
under 100 aktive til årsmøde i vores forening.
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Det var en super fantastisk oplevelse at være med i
gruppen af positive folk, der deler viden, mærker energier, oplever forbedringer, nogle gange mirakler og deler
mange gode historier!
Hos Kinesiolog Birthe Hansen hørte jeg for første gang
om det kosttilskud Q96 der har en anden frekvens end
de kosttilskud jeg normalt tester på. Og forskning viser,
at dette vitamin og mineral produkt har en god effekt på
folk med eks. Angst eller Depression. Det går ind på
mavehjernen og nervesystemet og retter op. Birthe
fortalte om fantastiske resultater med Q96. Så nu har
jeg det med i min testkasse! Men før jeg kan bruge Q96
er der en viden om produktet, forskning og resultater jeg
skal have. Jeg skal kunne lære at mærke energien i min
nye viden om Q96, også på egen krop. Når så pludselig
kan jeg bruge det på alle planer. Også i test.

Med denne ny viden fortalt af lægen, gav det mening for
klienten. Og tro, håb og mod til at det nok skulle bedres.
Men også med en pris i kroner, der kan tvinge mange til
at stoppe.
Jeg oplever at have et spændende job fortsat, og en
erkendelse af, hvorfor jeg stadig må og skal lære nyt!
Den største mængde ny viden har jeg fået fra mange
klienter der fortæller, kollegaer der deler viden, og ved
nysgerrig læsning af de info der bare kommer.
Jeg deler gerne viden på kurser, eller i samtaler.

Dette gik op for mig, at ny viden skal være blevet til en
kompetence, før jeg kan bruge denne viden i kommunikation med klienten.

Fra himlens regnbue til Kroppens DNA med Marianne
Kirkskov har jeg med glæde været på to gange.
Højfrekvent er et ord Marianne bruger om kurset, og det
var det! Kender du ikke kurset, så skynd dig at melde dig
til. Kvantefysik, frekvenser, spiritualitet, kurset rummer
det hele.

Ikke alle kommer så let til bedre helbred. En klient, der
havde fået en test hos en læge der arbejder med andre
testniveauer end der tilbydes i vores Sundhedsvæsen,
har fortalt følgende. Først da jeg havde fået denne
viden, forstod jeg hvorfor der ikke altid var varige
resultater. Kunne kombinere de forskellige informationer
og forstå dybden af denne ny viden.

Sidst men ikke mindst er jeg optaget af et kursus i MSC
hos Helle Laursen. 8 gange i Århus. MSC er på godt
jysk, være kærlig og nænsom mod dig selv og det gør at
du også bliver det mod andre. Bedre kommunikation på
alle planer. Som er en forudsætning for at kunne heale
dig selv dybt i gamle mønstre / nervesystemet.
Se www.nordic-msc.dk

Måske er ordene her ikke korrekte, men som jeg forstod
det, var det en kortlægning af frekvenser i organerne,
specielt her var leverens evne til at afgifte på lavfunktion.
Desuden var der mangel på bestemte aminisyrer.
Dette påvirkede evnen til at optage og omsætte mad,
mineraler og vitaminer. Så glimrende kost, det blot ikke
blev optaget. Lægen arbejder også med biokemiske
frekvenser i de produkter der anbefales til healing.
Prøver af blod eller urin sendes til laboratorier i udlandet.
Og derefter laves der en plan over kosttilskud aminosyrer m.v. som kan genopbygge. Ofte må man købe over
nettet fra andre lande.

Kurset er evidens baseret og viser at mange bliver mere
robuste og har lettere ved at være i en verden der kan
være stressende eller opleves kaotisk. Jeg fandt dele
af teorierne og kommunikationen i øvelserne så nye og
gode, at de ikke tidligere har været præsenteret for mig.
Hverken i teori eller i praksis. Eller jeg har ikke forstået
det på alle planer inde i mig, ikke lært det endnu.
Og det er nok det bedste kursus jeg længe har været
på. Og der er utrolig mange gode fif der kan puttes i min
værktøjskasse. Men MSC rummer nogle vigtige teorier
og dermed nødvendige ændringer i sproget igen kommunikationen. Vil du lære mere så:
http://nordic-msc.dk/indhold-paa-8-ugers-msc-kursus/

Disse ” bio- frekvenser” var ifølge lægen underliggende
årsager til næsten alle med psykiatriske diagnoser herunder angst, depression og ADHD og PCO.
Se www.lade.dk . Men denne viden bruges ikke i vores
sundhedssystem, der mangler de nye metoder til at
teste.
For flere år siden samlede jeg materiale sammen til
Muskeltrykket om PCO. En diagnose der kan være
årsagen til manglende evne til at blive gravid, træthed,
fordøjelses og vægt problemer. Ofte med symptomer,
der hos lægerne kaldes psykiske, eks. depression. Nu
ved jeg meget mere PCO, og om hvad der også kan
gøres.
Den omtalte klient var behandlet af flere af de dygtigste
alternative behandlere jeg kender i årevis. Var 100 %
konsekvent med sin kost (minus mælk, gluten, kød,
også fisk, sukker m.v.). Heriblandt fået gode råd og test
hos flere kinesiologer. Uden at der var fundet holdbare
løsninger.

14

Så respekt for sagkundskaben og de nyeste ”testmaskiner”.
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Kærlig hilsen
Ulla Balle Laursen

Jeg har opfordret Frank Lange til at overtage Stafetten.
Frank er en travl DK Kinesiolog og har en spændende
klinik, opfinder af brugbare løsninger til beskyttelse af
uønsket stråling.
Og så er han en meget dygtig kinesiolog og god kollega.

NYT fra Kinesiologi-Akademiet
37 nye enhedsterapeuter i Danmark
Vi sidder nu som nyslåede enhedsterapeuter og
efter en forrygende euforisk og fantastisk afslutnings
weekend med fremlæggelser af vidt forskellige og
fremragende eksamensopgaver, som i sandhed var
gaver for enhver, der var til stede - og for fremtidens behandlermiljøer, er det en ny hverdag, vi
nu tager fat på.

Tre berigende år med Audun Myskja er nu afsluttet,
og vi er stolte af, at kunne lykønske alle, der har
fuldført uddannelsen. (I kan se navnene på de nye
enhedsterapeuter på vores hjemmeside). Et nyt
uddannelsesforløb er i støbeskeen, se nederst i
indlægget.
Undervisningssæsonen er godt i gang igen.
I Kinesiologi-Akademiets tre afdelinger er der gang
i Kropsafbalancering/TFH og Kommunikation med
den intelligente krop (KIK). Flere benytter sig af, at
man kan repetere enkelte moduler i KIK, lige som
man kan hoppe ind på et enkelt modul, man har
specielt interesse for, og bruge det til opdatering af
sin RAB/SA registrering, hvis man ikke allerede har
taget kurset. Også andre kurser er på programmet. Du
kan se hele vores tilbud af kurser på vores hjemmeside www.kinesiologi-akademiet.dk , som har
fået nyt og mere brugervenligt design. Allerede på
forsiden præsenteres du for aktuelle nyheder.
I kursuskalenderen kan man se, hvilke kurser vi
udbyder hvor. De tre afdelinger har forskellige
farver. Vi forsøger os med en blog, men lige præcis
det, har vi svært ved at prioritere tid til. Man kan
også se, hvem der har taget uddannelse hos os,
både kinesiologer og nu enhedsterapeuter.
Men vi gør lige et forsøg mere.

Zivorad Slavinski og psyko-spirituelle metoder - nu
i Danmark.
I Enhedsterapiuddannelsen har vi lært og arbejdet
med psyko - spirituelle metoder, udviklet af den
serbiske psykolog Zivorad Slavinski, og da han og
hans kone Elda i begyndelsen af juni måned holdt
kursus i Center for Livshjelp i Norge, måtte Mette
og Kisser bare af sted. Birgit ville også gerne have
været med, men hun var på daværende tidspunkt
på ferie i Canada sammen med sin mand, og Birgitte havde også andet på programmet. I begyndelsen af september fik vi alle fire muligheden for
at møde Slavinski, da vi tog på instruktørkursus i
hans hjemby Beograd. Det var tre utrolig intense
og forvandlende døgn. Og når I læser dette blad,
har vi holdt de første kurser i Deep PEAT og andre
psyko- spirituelle metoder på Sjælland, Fyn og i
Thy. Nye kurser slås op i 2016.
Vi var så begejstrede for at møde denne vise
ældre psykolog, at vi inviterede ham til København,
hvor han i maj måned holder kursus sammen med
sin kone. Vi er overbeviste om, at også andre vil
få glæde af at være selskab med ham, da der i
den blotte tilstedeværelse foregår en forvandling.
Kurset foregår på engelsk, men vil løbende blive
oversat. Se annonce bag i MT.
Kinergetics, RESET og BNT.
Edel Hovgaard fra Kinesiologiskolen i Vejle og
Birgit er arrangører af uddannelsesforløbet i Kinergetics samt RESET og BNT med Philip Rafferty
som instruktør. Det første forløb i Kinergetics på 7
kurser afsluttes til sommer og et nyt forløb starter
i maj. Birgit tager til Tasmanien i hele januar 2016
for at tage instruktørkursus i de første Kinergetics
kurser.
Farvedufte
Nye og spændende produkter er på vej fra
Provence i Farvedufte, hold øje med hjemmesiden.
Helbred dig selv-workshop
I forbindelse med udgivelsen af den danske
udgave af bogen ” Helbred dig selv” af Audun Myskja på Klims Forlag, holder vi workshops i øvelserne fra bogen. Er du i kontakt med en forening,
har du lyst til at arrangere en 3-timers workshop på
dit lokale bibliotek eller i jeres lokalafdeling, er du
velkommen til at kontakte os for en aftale. Vi har
stadig bøger til en favorabel pris til vore kunder.
Se anmeldelse af bogen her i bladet.
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Nyt hold i Enhedsterapi.
Et nyt hold i den 3-årige uddannelse i Enhedsterapi
på i alt 250 timer er planlagt til at starte med et 5
dages sommerkursus, som finder sted den 3.-7.
august 2016 på Husmandsstedet i Årslev på Fyn.
Et uddannelsesår består af et sommerkursus på
5 dage samt to weekender fra fredag kl. 14-19
og lørdag og søndag. I første samling etableres
geografiske studiegrupper, som mødes en gang
om måneden. Dette er en vigtig del af læringen og
træningen.
Prisen pr. år er 12.000 kr. inkl. materialer og forplejning på kursusdagene.
Undervisere er Audun Myskja, Norge, undervisere
fra Kinesiologi-Akademiet samt gæsteundervisere.

Der er mulighed for gratis overnatning på kursusstedet.
Vi ser med glæde frem til fortsat samarbejde med
Audun Myskja om denne uddannelse, netop da vi i
foreningen Danske Kinesiologer tidligere har arbejdet for, at der i kinesiologiuddannelsen skulle indgå
meget mere om energimedicin. I et tidligere udkast
til kinesiologiuddannelse havde uddannelsesudvalget et forslag til, at der i uddannelsen skulle
indgå 100 timer i energimedicin. Dette forslag blev
fjernet, da vi ikke var enige om det. Nu kan man til
fulde få dette opfyldt som et supplement, hvis man
ønsker det.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig december, god jul
samt velsignet nytår, og vi glæder os til at se jer i
2016 i en eller anden sammenhæng.

NYT fra IASK (International Association of Specialized Kinesiologists)
Møde i Amsterdam 15-17. januar 2016
IASK er nu godt i gang med at planlægge det
årlige møde, hvor de forskellige landes kinesiologiforeninger kan mødes og udveksle erfaringer om,
hvordan det går med kinesiologi i de respektive
lande og hvad vi har brug for at samarbejde om for
at sprede budskabet og viden om kinesiologi rundt
om i verden.
Dette års møde foregår i Amsterdam 15-17. januar
2016.
Programmet for deltagerne fra de repræsenterede
foreninger vil inkludere sejltur i Amsterdams kanaler,
hyggelig middag fredag aften og ”Associations
Meeting” lørdag efterfulgt af drink lørdag aften.

Mødet lørdag vil omfatte fremlæggelse omkring
knæprojekt af ”the Research network” samt
fremlæggelse af status vedrørende ”Working with
the outside world towards recognition” netværket.
Desuden nyt/status fra de enkelte lande og
generalforsamling.
Der vil være deltagere fra BvK, den hollandske
forening, som er værter denne gang, samt fra
Canada, Tyskland, Ungarn, Irland, Italien, Norge,
Rusland, Spanien, Sverige, England og Danmark
(som jeg vil repræsentere).
Alexis Costello fra Canada holder et kursus i
GEMS i dagene op til mødet i samarbejde med
Touch For Health Netherlands and NSK for TFH
Instructors.
Se mere på www.schoolvoorkinesiologie.nl/Nascholing
Som bestyrelsesmedlem i IASK glæder jeg mig til
at deltage som repræsentant for Danske Kinesiologer
og møde vores engagerede kollegaer fra hele
verden. Hvis du brænder for noget, du synes vi
skal dele med vores udenlandske kollegaer, så giv
mig besked og jeg lader det gå videre.
Bedste hilsner,
Inge Harris

Glade deltagere fra sidste års møde.
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NYT fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®
KINESIOLOGI til KENYA
NYT fra skolen bliver i dette decembernummer af
Muskeltrykket forholdsvis kort, da jeg i skrivende
stund her sidst i oktober er på vej til Kenya.
Jeg skriver et par ord om det, da det jo nok vil interessere alle at høre om, at kinesiologien nu også
bliver præsenteret i Kenya. Det er nemt for mig at
”få fri” til at klare den opgave, da Susan Lunddahl
og Hanne Freil underviser på efterårets kurser om
Pædagogisk Kinesiologi 1 og 2. I alt 120 timer. Et
flot arbejde, som kursisterne er meget glade for.
Baggrund.
I maj præsenterede jeg en del af mit kinesiologiarbejde i Kisii i Kenya. Dels på en ”Primary School”,
hvor lærerne morede sig dejligt, da de blev præsenteret for og selv tog aktivt del i at lave mange af
de energiøvelser, vi bruger i vores hverdag. Dels
hos lærerne på et mindre afsnit af skoleverdenen
dér, et afsnit for autistiske børn, flere af dem med
også andre problemer.
En lærer sagde ”Jeg vil gerne lære alt det, du kan”,
og hun fik mit tilsagn om, at jeg ville komme igen
og opfylde i hvert tilfælde en del af hendes ønske.
Kinesiologi er nyt i Kenya. Jeg mødte i hvert tilfælde ikke nogen, som kendte til vores arbejde.
Undervisningsmateriale fra Matthew Thie og
forlaget DeVorss Publications.
Læreren, som gerne vil lære alt, hvad jeg kan, har
samlet en gruppe på 10, som er lige så ivrige efter
at lære. Jeg har haft kontakt med Matthew Thie,
og det helt fantastiske er sket: Matthews forlag i
USA har doneret 10 eksemplarer af Matthew og
John Thie´s Touch for Health bog, The Complete
Edition. Det er ikke bare en gave fra forlaget, men i
høj grad også fra Matthew, og jeg er dem alle dybt
taknemmelig.
Der er ingen gratis skolegang i Kenya, og hverken
skolerne eller lærerne i Kisii ville have råd til at
betale for kursus og bøger. Børn kommer i skole,
hvis deres forældre har penge til det, eller hvis der
er nogle fra de vestlige lande, som er sponsorer for
et eller flere børn. Lærerlønnen er meget lav.

Så nu er jeg blevet en slags del af et program, som
hedder ”Volunteers to Kenya”. Som i alt frivilligt arbejde er der ingen løn eller dækning af udgifter, så
jeg er mere end lykkelig over hjælpen fra Matthew.
Derudover har jeg fremstillet et helt nyt materiale til
lærerne på skolen, og en lærer på skolen vil oversætte det fra Engelsk til Swaheli. Spændende. En
del af ideerne i materialet kommer fra
Hanne Freil og Pernille Banks ”Byt og lær med
energiøvelser”, som de har udarbejdet på baggrund
af illustrationerne i min bog ”Fri for stress og fuld
af energi” og en pædagogisk metode ”Quiz – quiz
– trade”. De af jer, som deltog i Den internationale
Kinesiologikongres på Schæffergården i maj 2014,
husker Hanne og Pernille fra deres præsentation
på scenen under punktet ”My best Idea”.
Undervisningen i anvendelsen af kortene er en del
af den foredragsrække, som udbydes på skolen,
også i 2016.
Her hjemme fortsat fuld aktivitet
Fra den 21. – 24. januar 2016 kommer Sylvia
Marina fra Australien igen til Dansk Pædagogisk
Kinesiologiskole. Denne gang med kurset
”Return to Love”. Jeg er netop blevet færdig med
at oversætte hele manualen til dansk, og jeg kan
love jer en dejlig oplevelse, formidlet af Sylvia, som
har specielle gaver og egenskaber, og som
er en fantastisk underviser. Læs om kurset på
www.kinesiologiuddannelse.dk, og send tilmeldingen så hurtigt som muligt, hvis I ikke allerede har
gjort det.
Også Adam Lehman har sagt JA til at komme. Fra
30. marts til 5. april 2016. Denne gang med såvel
Holografisk Touch for Health 1 og 2 samt mere
om HeartMath, som var en meget fin oplevelse at
få i foråret 2015.
Hjertets energi strækker mange gange længere ud
end hjernens. Det har vi vel alle erkendt og vidst
intuitivt, og nu har forskerne bag HeathMath målt
denne energi og dokumenteret dens rækkevidde –
også globalt.
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Kathie Guhl har igen holdt sit kursus om ”Seeing
Things Differently”, et kursus som hjælper alle,
som deltager i det, til at være bedre ”rustet” til at
hjælpe og støtte de klienter, som har været udsat
for misbrug og / eller omsorgssvigt. Et fantastisk
kursus, som vil blive afholdt igen i 2016 eller
foråret 2017. Også næste gang med Kathie som
underviser.
Yderligere fremtidsplaner
Skolens egne kurser kører godt og roligt. Vi har
hver især glæde af den del af arbejdet, vi udfører,
og vi møder glade og tilfredse kursister og studerende. Jeg er også glad for at kunne sige, at den
videre udvikling af samarbejdet med Carina Olsen
og Dorthe Starberg Poulsen om overtagelse og
videreførsel af Dansk Pædagogisk Kinesiologisko-

le finder sted på meget tilfredsstillende måde, og
overtagelsen vil være en realitet ved årets udgang.
Dette medfører tilførsel af ny energi, initiativ og nye
projekter, samtidig med at Dansk Pædagogisk Kinesiologiskoles enkelte kurser og samlede uddannelsesforløb fortsætter uændret og som planlagt.
På alle undervisere og medarbejderes vegne ønskes I en god december måned, en god Jul og et
godt kinesiologi-hop ind i 2016. Tak for den del af
året, som er gået.
Annemarie Goldschmidt og medarbejdere.

NYT fra Kinesiologiskolen i Vejle
Rapport fra New York
Dr. Sheldon Deal holdt kursus i det endokrine
system
Dr. Sheldon Deal fik sin uddannelse som kiropraktor
i Los Angeles i 1965 og har siden 1967 haft sin
klinik, Swan Clinic of Natural Healing, i Tuscon
Arizona, . Han er også uddannet som Naturopathic
Medical Physician.
Hans interesse i kinesiologi startede, da han mødte George Goodheart i 1970, og han blev optaget i
Goodhearts studiegruppe sammen med 10 andre
unge og dynamiske kiropraktorer, som blev kaldt
”The Dirty Dozen” (det beskidte dusin). John F.
Thie var også med i denne gruppe, og det var
dem, som sammen blev kernen i the International
College of Applied Kinesiology - (ICAK). Sheldon
Deal har været meget aktiv her gennem årene, og i
dag er han “President of the ICAK Board of Examiners” og er “The Technical Advisor to the Association of Specialized Kinesiology (ASK)”.
Det har været en mærkesag for Sheldon altid at
være i front med udvikling af nye teknikker og have
fingeren på pulsen med hensyn til, hvad andre
kiropraktorer har udviklet og videreformidle det til
hele verden. Derfor har han gennem alle årene
også haft en omfattende rejsevirksomhed for at
dele spændende nyt inden for Applied Kinesiology.
Jeg har oplevet Sheldon Deal på mange TFH
konferencer i USA, og hver gang har det været en
fornøjelse at se ham præsentere nyt stof samtidig
med, at han altid har nogle nye vittigheder oppe
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i ærmet. Han er en fremragende formidler, og
derfor besluttede jeg mig også for at deltage i hans
kursus i det endokrine system i New York d. 10.11. oktober, hvilket var en meget stor og lærerig
oplevelse.
Vi fik en gennemgang af hele det endokrine
system og mange nye Shortcuts/genvejstest til at
teste for ubalancer og korrigere dem på den mest
effektive og holistiske måde. Vi blev opdateret på
traumer fra gamle uheld, kosttilskud for immunsystemet og i, hvordan man kan arbejde i kroppens
højeste prioritet og meget meget mere.

En helt fantastisk weekend. Næste gang Sheldon
holder et lignende kursus er d. 20.-21. februar,
hvor han i L.A. vil holde et seminar i de 20 hyppigst forekommende sygdomme, og hvordan man
behandler dem.
Du kan finde mere om Sheldon Deals kurser på
www.KinesiologyInstitute.com
Edel Hovgaard

Hjemmesidestatistik
Antal besøg

Sidevisninger

4771
3836
2757
1120
12.14

3776
3075

1579

01.15

02.15

03.15

3009

1334

1268

2794

2854

2971

2856

1187

1241

1291

1248

2050

1468

1246

3074

04.15

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.

05.15

06.15

07.15

08.15

09.15

10.15

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 76%.

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

25 medlemmer
91 medlemmer
28 medlemmer
57 medlemmer
27 medlemmer

Velkommen til:
Navn

By

Dorte S. Frandsen
Bente Fisker
Jette Balsby
Annelise Henrioud

Vordingborg
Rødding
Almind
Samsø

Gruppe:
3
2
1
2

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

92 medlemmer
34 medlemmer
21 medlemmer
80 medlemmer
1 medlemmer

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

RAB-registrerede
Genvej til sundhed

69 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
GENERALFORSAMLING i 2016
Indkaldelse til generalforsamling
lørdag d. 23. januar 2016 kl. 10.00 i
Valby Medborgerhus Valgårdsvej 4-8,
2500 Valby.
Vi vil starte med morgenmad kl. 10 og kl. 10.30 vil
Peter Lund Frandsen holde følgende foredrag:
- Sådan har du aldrig set verden før
Peter vil give et overblik over den spændende nye
viden som i disse år er i fuld gang med at udvide
vores viden om biologien.
Forsøg fra den yderste frontlinje antyder eksistensen af subtil energi. En energiform som følger
bestemte love der bryder med vores gængse
opfattelse af naturen og livet. Er vores opfattelse
af at have en fysisk krop der stopper ved huden
måske en kunstig opdeling der kun begrænses af
de sanser vi har til rådighed?
Hver eneste af de energiformer man kender og
kan måle bliver brugt som kommunikationsform af
kroppens celler, f.eks. lys (biofotoner), mekanisk
energi (stræk, tryk, lyd) i bindevævet og elektrisk
energi som ikke kun findes i nervesystemet, men
overalt i kroppen. Er energien vigtigere end materien?
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 synkronisere 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 (Schumann resonans)?
Helt centralt står det faktum at bevidsthed, både
den individuelle og den 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?
Nøgleord: Energi – Kommunikation –
Sammenhæng – Netværk – Biofelter –
Formlighed – Rytmer - Resonans Selvhelbredelse
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Se mere om Peter på hans hjemmeside:
www.ennytidsbiologi.dk
Efter en dejlig frokost vil der være ordinær generalforsamling som afsluttes med kaffe/the og kage og
hygge.
Forslag til Generalforsamling skal være os i hænde
senest d. 2.januar.
I det fremtidige arbejde vil der være brug for flere
nye medlemmer i bestyrelsen, så kom og meld dig
på banen, grib chancen for at være med til at gøre
noget godt for hinanden og vores fag. Kom og lad
os bakke hinanden op, denne dag, så vi fortsat kan
have en afdeling på Sjælland.
Vi glæder os også til at se nye ansigter.
Indhold:
• Valg af ordstyrer
• Årsberetning
• Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og
1 af 1
budget.
• Behandling af indkomne forslag.
• Valg af bestyrelse og kasserer (vi får brug for
mange).
• Valg af revisor
• Eventuelt
Tilmelding til Mie på: mieni@vip.cybercity.dk af
hensyn til spisningen senest d. 10. januar.
Vi glæder os til at se jer, og ønsker jer alle en dejlig
Jul og Nytår.
Kærlige hilsner
Ellen Serup, Ellen Maagaard, Mie Nielsen, Karin
Skov og Susanne Rud
Bestyrelsen i Lokalafdeling Sjælland

NYT FRA
Formand Lene Jespersen
Indkaldelse til Generalforsamling
- og lermeditations workshop
Onsdag d. 10.2. 2016 kl. 19.00
Hollufgårdsvej 10 A, 5260 Odense S
Bestyrelsen byder på brød og kaffe/te
Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Formandens beretning for 2015 (Lene Jespersen)
3. Fremlæggelse af regnskab for 2015 (Jette
Larsen)
4. Budget (Jette Larsen)
5. Indkomne forslag (indsendes senest 26.1.2016)
6. Diskussionspunkt
• Arrangementer i lokalafdelingen i det kommende år. Forslag?
• Hvad ønsker du, som medlem, at bruge
lokalafdelingen til?

•

Hvilket fagligt indhold skal der være i
arrangementerne?
• Skal vi være repræsenteret på messer o.l.?
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Jette Larsen - på valg
• Lene Jespersen - på valg
• 3. Bestyrelses medlem - ledig post
• Suppleant - ledig post
• Revisor Birgit Nielsen - på valg
8. Evt. (her kan ikke vedtages noget, så hvis du
har et punkt, der skal tages stilling til, så send det
som forslag til bestyrelsen senest 14 dage før)
Lermeditation - ved Karina Bro www.fune.dk
Karina vil lede os igennem 3 meditationer hvor vi
samtidig arbejder med leret.
Skålen bliver skabt i det rum, der opstår, hvor kontrollen er sluppet og hænderne har fået frit spil til at
skabe ud fra hjertet og intuitionen.

NYT FRA
formand Helle Lyngholm

Nordjylland holder generalforsamling
DEN 28. JANUAR 2016
Afholdes hos:
Anni Hasselgren, Mølleskoven 46, 9260 Gistrup
Aftenens program.
Kl. 17.00
Goddag og velkommen
Kl. 17.15
Aftenens indlæg. Oplysning herom senere
Kl. 19.00
Spisning
Kl. 20.00
Generalforsamling
Kl. ????? Afslutning med kaffe
Dagsorden for Generalforsamling 2016.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Valg af stemmetællere
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
2015 ved kasserer Anni Hasselgren
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2016

6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand til bestyrelsen.
Formand genopstiller.
8. Valg af revisor
9. Evt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt, evt.
på mail senest 4 uger før generalforsamlingen.
Tilmelding.
Af hensyn til spisning, senest torsdag
den 21. januar 2016
Helle Lyngholm tlf. 21 75 74 17 - eller pr. mail
Vi ser frem til at mange vil møde op, så meld dig til
generalforsamling.
På bestyrelsens vegne.
Helle Lyngholm
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NYT FRA
formand Lene Pia Rehardt
Midt- og Sydjyllandsafdelingen har haft to store
foredrag dette efterår; begge to rigtig spændende
og begge to med yderst engagerede og inspirerende
foredragsholdere: 23. sept. Peter Lund Frandsen
om En ny tids biologi og 4. nov. Carsten Vagn
Hansen om Et godt og langt liv. Begge arrangementer var godt besøgte og man kan roligt sige at
deltagerne forlod Bygningen i Vejle i løftet sindstilstand.
Peter Lund Frandsen talte og illustrerede med
fantastiske billeder på lærredet, om den Ny tids
Biologi, den viden, der i disse år er i fuld gang
med at udvide vores viden om biologien. Han talte
om Energi – ”Evnen til at udføre arbejdet” - varmemæssigt, mekanisk, elektrisk, elektromagnetisk,
tyngdemæssigt, kemisk, i kernen og de subtile
energier. Han talte om energier, der 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 synkroniser sig
efter den ”stærkeste” rytme og her spiller hjertet en
stor rolle som kroppens metronom. Den rytmiske
pulsation i hjertemeridianen på 7-8 svingninger
i sekundet, er den samme som svingningen i
jordens magnetfelt. Hjertemeridianen svinger med
7,8 Hz.
Peter talte om biofotoner som lys, hvor det kraftigste er fra vores DNA. Og om bindevævet som et
levende matrix hvori bla. Osterpaterne arbejder, ”
der hvor der ikke er noget”, som i mellemrummene
på et edderkoppespind.
Han talte om cellesang, om hjertemeditation i
skolerne i Costa Rica, kvantejazz, formfelter og
fotosyntese. Og efter et par svimlende timer havde
vi også fået et lille indblik i Torsionsenergi, om
venstre- og højredrejede polariteter.
Jeg kan varmt anbefale at gå ind på www.ennytidsbiologi.dk hvor der er masser af spændende
læsning eller at deltage i Peters kursusrækker
om Energi - Kommunikation – Sammenhæng –
Netværk – Biofelter – Formlighed – Rytmer –
Resonans og Selvhelbredelse hvor disse emner vil
blive belyst grundigt.
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Carsten Vagn Hansen mødte særdeles veloplagt
op og krydrede undervejs sit foredrag med anekdoter, tegneserier og sang.
”Sammenholdt med vores viden om livslængden
hos mennesker, der lever på svært tilgængelige
steder på jorden, er der meget, der tyder på, at
vi som mennesker under de bedst mulige forhold
skulle kunne leve meget længere end de 120 år,
der nu regnes for grænsen. Men hvad forhindrer
os i det? Der kommer flere og flere sygdomme, og
vi lever et mere og mere stresset og usundt liv”.
Det er, det oplæg Carsten Vagn Hansen kommer
med og ligger derefter ansvaret ud til den enkelte;
ansvaret for sig selv, hinanden og fællesskaber.
”For hos lægen får du 30 sek. til at fremlægge dit
ærinde, hvilket er dømt til at mislykkes. Tag en
seddel med symptomer med i stedet”, foreslår
han, ”eller endnu bedre er at google de 4 værste
symptomer og diagnosen vil med 85 % sikkerhed
komme frem!”
”Det er de små daglige forsyndelser mod naturen,
vi skal forsøge at undgå, hvis vi vil blive meget
gamle på en god måde. Det er i kulturer, hvor man
ikke har vores sygehuse, moderne lægemidler,
læger og ikke spiser vores kost, at man finder
verdens ældste og sundeste mennesker. Kan man
acceptere og overholde de regler, som kræves
for at undgå at træde på livets ”landminer”, så er
ens sundhed afhængig af, hvor trofast man spiser
sundt og tager et ekstra tilskud af alle de nødvendige næringsstoffer, i rigtig mængde hver dag. At få
et langt liv er ikke garanteret genetisk eller resultatet af et lotteri, men en pris der kan erhverves eller
vindes af alle, der gerne vil blive 120 år.
Carsten fortalte om en mand på 110 år. På spørgsmålet om hemmeligheden ved den høje alder,
svarer manden: ”Jeg har aldrig drukket eller røget
men levet sundt og vegetarisk hele mit lev. Og se
nu min bror; han røg og drak og horede hele sit liv
og han blev kun 99!”

Hver eneste celle i kroppen påvirkes af vibrationer
fra andre celler, kosten, fra miljøet og ikke mindst
fra sindet. Cellerne er, som cellebiologen Bruce
Lipton siger, intelligente. Passer vi på dem, skal de
nok holde sig raske, siger Carsten og har også en
række god råd, når det gælder kosttilskud, vand,
luft, kost og motion. Feks. Buteiko vejrtrækningsteknikker, infrarøde stråler, lysterapi, laserlys og
faste.

Start med en morgensang (vi fik en lille demonstration), hav noget at stå op til, vis omsorg. Få tilgivet
det/dem der er at tilgive og hav ingen angst for
døden men få talt om den.
Søren Brun til Nuser: ”En dag skal vi alle sammen dø”
Nuser; ”Ja, og alle de andre dage skal vi leve”.
På vegne af Midt- og Sydjylland
Lene Pia Rehardt

INVITATION TIL TEMADAG OG GENERALFORSAMLING I
LOKALAFDELING MIDT- OG SYDJYLLAND
Lørdag d. 9. januar kl. 13.30 i den store sal i
Bygningen, Ved Anlæget 14B i Vejle
Så nærmer vi os den årlige generalforsamling
i Midt- og Sydjyllandsafdelingen, som vi sædvanen tro har valgt at kombinere med en
oplevelsesrig eftermiddag, som i år vil fokusere
på HPV vaccinen.
Også i år inviterer vi kinesiologer fra hele
landet og andre interesserede.
Vi har sat et formidabelt program sammen til
jer om problematikkerne ved HPV-Vaccinen og
håber at se rigtig mange af jer fra hele landet.
Efter temadagen er der en sandwich til de
tilmeldte til generalforsamlingen.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, da denne
dag bliver rigtig spændende.

Temaeftermiddag om HPV-vaccinen
kl. 13.30 – 18. 00
HPV-vaccinen er nok den mest omtalte og omdiskuterede vaccine i længere tid. Vi har ønsket at få
belyst problematikkerne omkring HPV-vaccinen fra
forskellige vinkler og har fået samlet et hold med
nogle rigtig spændende foredragsholdere, alle
med stor indsigt i emnet. Alle foredragsholdere er
på forskellig vis dybt involveret i emnet, og du får
muligheden for at erhverve en stor viden fra:
Læge Stig Gerdes, der har taget kampen op i
forbindelse med HPV-vaccinen. Han har blandt
andet udtalt, at alle læger burde kunne
behandle vaccine-skader. Han har været politisk
i front omkring vaccinen og har fundet forskellige
behandlingsmetoder til de bivirkningsramte.
Stig Gerdes vil give en indgangsvinkel til diagnose
og behandling.

Han vil komme ind på kampen med regionerne og
konfrontationen med Sundhedsstyrelsen og deres
kampagne for at promovere vaccinen.
Se hans hjemmeside: www.sundhedoghelse.dk
– her er der meget at finde om HPV vaccinen og
behandlingsmuligheder af bivirkningerne.
Eva Lydeking Olesen, der er sygeplejerske og en
meget kendt ernæringsterapeut, homøopat og psykoterapeut og forfatter til blandt andet ”Ny næring
bind 1-3.”
Eva Lydeking-Olsen er den inspirerende og uhyre
vidende kvinde bag mange års klinisk arbejde
med ernæringsterapi, forskning og undervisning
i ernæringsterapi. Hun har grundlagt Institut for
Optimal ernæring, som bor i Sundhedshuset i
Teglgårdsgade i København, hvor man modtager
klienter og beskæftiger sig med forskning og
undervisning.
Hun har udgivet en mastodont på 524 sider
"Optimal Ernæring", som er en opfølgning af
bøgerne "Ny Ernæring" 1-3. Alternativ ernæring er
tæt knyttet til begrebet "integreret medicin", som
sammenfatter de bedste alternative metoder med
de bedste fra det offentlige sundhedssystem, og
Eva Lydeking-Olsen gør opmærksom på de mange
lande, hvor der er oprettet lærestole ved universiteterne i integreret medicin, blandt andre USA og
England.
Eva Lydeking vil fortælle om sine erfaringer fra
klinikarbejdet med de HPV-bivirkningsramte.
Læs mere på www.optinut.dk
Engholmgruppen sponsorerer foredraget med Eva
Lydeking
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Berit Pedersen, der er uddannet massør og
Idrætsskadeterapeut og endvidere har en mastergrad som underviser i reiki healing, hvilket betyder,
at hun arbejder på meridianbanerne ligesom kinesiologerne. Hun har et tæt samarbejde med andre
alternative behandler, sygeplejersker og læger;
bl.a. Stig Gerdes.
Har i 2010 afsluttet et projekt om reiki healingens
effekt på senskader fra kræftbehandling, hvor
hun har benyttet sig af en dobbeltblindtestet,
evidentbaseret, videnskabelig dansk model, som
er godkendt af sundhedsstyrelsen. I dette arbejde
har Berit trukket på sine forudgående erfaringer
med behandling af HPV skader og behandling af
andre vaccinebivirkninger.
Berit vil give konkrete klient beretninger om, hvordan hendes behandlinger har fået bivirkningsramte
tilbage på arbejdsmarkedet, til uddannelse og familieliv. Hun vil komme ind på, hvad hun konkret har
gjort for at få de bivirkningsramte på benene igen
og give os mulighed for at høre versionen fra en af
de bivirkningsramte piger.
Se mere på www.ravmadshus.dk
Karsten Viborg, der er formand for Landsforeningen HPV bivirkningsramte og far til en bivirkningsramt datter, er utrolig engageret og meget vidende.
Karsten vil beskrive forløbet fra vaccination til
afklaring af årsag. Mange ved ikke, hvad de er
blevet udsat for og hvilke symptomer, der er
karakteristiske.
Han vil endvidere omtale sine teorier om årsagen til bivirkningerne, hvilken hjælp det danske
system tilbyder, udenlandske undersøgelser og
behandlingsprotokol samt fremskaffelse af vaccine
ingredienser og udvikling af testmetode. Karsten vil
komme ind på laboratoriemålinger og beskrivelser
af, hvordan immunforsvaret er overstimuleret.

Parkering: Som nabo til Bygningen ligger
parkeringshuset Albert med indgang gennembutikscentret Marys. (Se evt. yderligere ved at google
Parkering i Vejle Midtby)
Kl. 18.00 slutter vi af med generalforsamling for
lokalforeningen Midt- og Sydjylland
Dagsorden til generalforsamlingen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Valg af ordstyrer
Formandens beretning
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
og budget
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Lene Pia
Rehardt – modtager genvalg
og Karin Jensen - modtager genvalg
Valg af revisor
Eventuelt

KOM OG VÆR MED TIL AT BAKKE OP OM
ARRANGEMENTET.
Tilmelding til dagsarrangementet er nødvendig.
Da vi vil invitere vores netværk til at deltage
i eftermiddagens program, skal du ikke tøve
for længe med din tilmelding, da man vil blive
optaget efter først til mølle princippet.
Arrangører er Danske Kinesiologer Lokalafdeling
Midt- og Sydjylland, som kan kontaktes på
midtjylland@kinesiologi.dk.

Se mere på www.hpv-bivirkningsramte.dk

Vi glæder os til at se dig.

PRIS som inkluderer kaffe/te og kage om
eftermiddagen:

Mange hilsner

Kr. 100,- for medlemmer af Danske Kinesiologer
Kr. 200,- for ikke medlemmer.
Beløbet indsættes på konto nr. 0758-3224688139 med navn i referencefeltet samtidig med tilmelding
til Midtjylland@kinesiologi.dk med angivelse af
navn og, om du er medlem eller ikke medlem.
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Lokalforeningen Midt- og Sydjylland sponsorerer
arrangementet for medlemmer, og Kenneth
Axelsen fra Engholmgruppen har givet os foredraget med Eva Lydeking. Derfor kan medlemmer
deltage til den uhørt lave pris. Det er vigtigt for os
at vide, om lokalmedlemmerne deltager i vores
generalforsamling samt spisning.
Optagelse til deltagelse i arrangementet foregår
efter først til mølle princippet!
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Lokalforeningen Midt- og Sydjylland
Edel Hovgaard, Tove Solvejg Nielsen,
Karin Jensen og Lene Pia Rehardt.
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arrangør af kurset,
florerede
udtryk
som ”En
revolution
i mit
liv”, i tilbagemeldingerne
efter
kurset.
Da
Zivorad
er
i
slutningen
af
sin
karriere,
har
I
nu
en
helt
unik
chance
for
at
møde
kurset. Da Zivorad er i slutningen af sin karriere, har I nu en helt unik chance for at møde
selv,som
denvichance,
som vi grebmåned,
i september
måned,
og som
mesteren selv,mesteren
den chance,
greb i september
og som
har skabt
en har skabt en
ændring
med
både vore
banebrydendebanebrydende
ændring i arbejdet
medi arbejdet
både vore
klienter
og osklienter
selv. og os selv.
Kurset
koster
4000,00
kr.
inkl.
forplejning
og
materialer.
Der
oversættes
løbende til dansk.
Kurset koster 4000,00 kr. inkl. forplejning og materialer. Der oversættes
løbende
til dansk.
Yderligere
informationer
og
tilmelding
til
Kisser
Bjerregård
kisser@kinesiologi.dk
Yderligere informationer og tilmelding til Kisser Bjerregård kisser@kinesiologi.dk eller Mette eller Mette
Pedersen kinesiologi.mette@post3.tele.dk
Pedersen kinesiologi.mette@post3.tele.dk
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på vores Facebook-side
samt her
i
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i Muskeltrykket.
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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 2016

OBLIGATORISKE KURSER UNDER KINESIOLOGIUDDANNELSEN
KURSUS
DATO
Basis 1 (e)
6-7 feb 2016
3-4 sep 2016
Basis 2 (e)
5-6 mar 2016
1-2 okt 2016
Basis 3 (e)
16-17 april 2016
29-30 okt 2016

Jarle Tamsen (j),

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

Personlighedsmønstre/Stress 2 (j)

DATO
15-17 jan 2016
26-28 aug 2016
23-25 sep 2016

Homøopati 1 (j)

5-6 nov 2016

Homøopati 2 (j)

26-27 nov 2016

Biokinesiologi 1 (j)

8-9 okt 2016

Biokinesiologi 2 (j)

29-30 okt 2016

Avanceret kinesiologi
11-13 nov 2016
1+2 (e)
Indlæringskinesiologi 1 (e)
10-12 juni 2016
Indlæringskinesiologi 2 (e)
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)
Psykologiske redskaber 3 (j)

6-7 feb 2016
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)

30. apr-1. maj 2106
26-27 nov 2016

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

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
21-22 maj 16 Overbygning på hjernens fysiologi med Carle Hannaford USA, en af de største pionerer
inden for indlæringskinesiologien
Fastløste følelser (e)
27 feb 2016 Fokus på psykisk og massiv omvendthed, korrektion af fobier, tvangsbetinget adfærd,
15 okt 2016 depression og ængstelse m.m.
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(j)
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 (j)
Bogen ”THE HEALING CODE”, af de 2 læger Loyd og Johnson, beskriver en metode til at finde
5. feb 2016
1 dags Workshop
koden til alle sygdomme. Systemet er meget enkelt at anvende. På kurset introducerer vi
Arrangeres efter behov
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 (j)
Holdr startet. I 8 weekender lægges vægten på at integrere den åndelige verdens principper med det
Du er
personlige daglige liv. Kurset er sammensat af: Foredrag om esoteriske emner, arbejde i
9 weekendkurser
velkommen grupper med kinesiologi og coaching, arbejde med forskellige terapeutiske teknikker (TFT,
på kursus 2
Meditation, Qi gong, mm.) samt fælles meditationer og øvelser.
24-25. jan
Kursusrækken er godkendt af Danske Kinesiologer.
2016
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
18-20 nov 16

KURSUS
Stressfrigørelse/Stress 1 (e)

Få kontakt til DE MIRAKULØSE SELVHELBREDENDE KRÆFTER, og vejen til selvomsorg.

For stadig at have masser af glæde og kræfter til at være behandler, mener vi at denne viden om
brugen af bevidst energi skal med i din dagligdag. Hermed en invitation til et spændende KURSUS.

Vi har begge deltaget i kurser i indland og udland med førende repræsentanter for den nye tids
holistiske forståelse af at have sin sjæl med sig hele tiden og i al vores arbejde som behandler
Specielt alt der har med vibrationer at gøre har vi valgt ud, som ”hjælpere” og energier der kan
gøre arbejdet med klienterne enklere og give mere holdbare resultater. Og igen, vi skal bruge det
der virker hjemme hos os, som afbalanceringer. Som bekendt er der mange veje til Rom.

Materialer med viden fra mange spændende formidlere eks. Donna Edens: Energimedicin, Lissa
Rankin: Din selvhelbredende kraft og Bruce Lipton: Intelligente celler
20 timers kinesiologikursus februar 2016 (100% RAB opdatering)

Afholdes fredag den 29. januar kl. 9.00-17.00 , lørdag den 30. januar kl. 9.00-16.00
samt lørdag den 27. februar kl. 9.00 -14.00
i Vejle området, mulighed for gratis overnatning.
Kursuspris: 2400 kr. + Undervisningsmaterialer 300 kr

Tilmelding snarest og senest 10.01.16 til Ulla eller Frank.
Ring gerne for flere oplysninger.
Tilmelding: Ulla Balle Laursen ullaballe@laursen.mail.dk 75756416
Frank Lange frank@kruselange.dk

eller 24856972

61719617
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Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®
v. Annemarie Goldschmidt
Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte
www.kinesiologiuddannelse.dk og
www.enterfusion.dk

Vi fortsætter sæsonen med ny energi og inspiration samt planlægning
af nye projekter.
Se her, og send dine tilmeldinger i god tid.
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.

2016s første trækplaster er kurset

Return to Love
med Sylvia Marina, ND fra Australien
21. – 24. januar 2016 med DANSKE materialer
Hvis du ikke allerede HAR tilmeldt dig, så gør det nu, så du kan sikre dig en plads

Vær opmærksom på at vi fra 30.3 til 5.4 2016 igen afholder kurser med

Adam Lehman, USA
Holografisk Touch for Health 1 og 2 samt HeartMath
Derudover
Blueprint 1 10. – 13. december 2015 og Blueprint 2 28. – 31. januar 2016
(absolut sidste gang m. Annemarie Goldschmidt som underviser)
og
Hjernen, vor største ressource 1
Hjernen, vor største ressource 2
Hjernen, vor største ressource 3
Kropsafbalancering 1 – 4
Pædagogisk Kinesiologi 1 og 2
Adfærdsbarometeret
Psykologi
+
Foredragsrækken om emner, som har med skole og indlæring at gøre.
Find alt om datoer, undervisere, tidspunkter og priser
på www.kinesiologiuddannelse.dk
Telefon 25 78 56 36. E-mail: info@kinesiologiuddannelse.dk
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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. Birgit Nielsen)

RESET instruktørkursus: 3.juli i Vejle (arr. Birgit Nielsen)

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.
Mere end 60 kursister har allerede fået del i denne viden, så det taler næsten for sig
selv. Det er virkelig et must-have-kursus, som let kan integreres i det, du allerede kan.
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
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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: 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

Ekstra energi
– mere overskud

Rosenrod

Mega B-Stress

• Rosenrod øger din krops
udholdenhed og giver energi

• Mindsker træthed og udmattelse

• Afhjælper træthed i hverdagen

• Bidrager til et normalt
energistofskifte

• Øger den fysiske ydeevne også
ved sport
• Giver ekstra ressourcer til
familien og arbejdslivet

Riboflavin, niacin, folsyre, pantothensyre,
vitamin B12, vitamin C og magnesium

Vitamin B12, thiamin og magnesium

• Bidrager til at vedligeholde
normal hud og hår
Biotin, niacin og riboflavin

– købes i din lokale Matas og Helsekostbutik
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

