Livgivende samtaler med
kroppen - sådan bliver du
Kinesiolog
Kinesiologi er en komplementær
behandlingsmetode, der sætter det
enkelte menneske med dets krop,
følelser, tanker og vaner i centrum.
Kinesiologi betyder “læren om
bevægelse”. Metoden bygger på
dels den vestlige verdens viden
om fysiologi og anatomi, dels den
østlige verdens viden om kroppens
energisystemer. Metoden blev
udviklet af amerikanske
kiropraktorer
i 1960erne.

Registrerede kinesiologer har en lang
uddannelse bag sig, og de har stor indsigt i psykologiske, fysiske, ernæringsmæssige og sociale sammenhænge.
Nogle inddrager også den spirituelle
dimension af tilværelsen.
Alle kan blive kinesiolog. Man er aldrig
for ung, for gammel, for lidt eller for
meget uddannet.
Der er mange niveauer i uddannelsen.
Alle kan tage grundkurset i Kropsafbalancering, der gør én i stand til at lave
grundlæggende muskeltestning, og dette kursus kan man have stor glæde af i
hverdagen, både til én selv, men også til
familien, kolleger, venner etc.
En uddannelse til Kinesiolog kan bestå
af en grunduddannelse i kinesiologi på
minimum 250 timer eller en udvidet
uddannelse til DK-Kinesiolog på minimum 400 timer. Fælles for begge uddannelser er de obligatoriske basisfag i
anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi m.m, i alt 422 timer, som skal
lægges til kinesiologi-delen. Såfremt
disse kurser er taget i forbindelse med
anden uddannelse, kan der søges om
merit for denne del.
En uddannelse taget i brancheforeningen Danske Kinesiologers regi borger
for kvalitet og etik, og uddannelsen er
både godkendt hos SKAT og hos Sundhedsstyrelsen i forhold til evt. registre-

ring som Alternativ Behandler (RAB).
Kinesiologi-delen i den selvvalgte uddannelse ud fra Danske Kinesiologers
uddannelsesmodel (lagkagemodellen)
består dels af obligatoriske kurser, dels
af selvvalgte kurser, hvilket giver mulighed for at skræddersy sin egen uddannelse ud fra personlige interesser.
Nogle skoler har dog fastlagt alle kurser
i deres uddannelse ud fra andre kriterier. Der er således mulighed for at vælge
en fastlagt uddannelse eller selv sætte

Danske Kinesiologer
har godkendt følgende
uddannelser:
•
•
•
•
•
•

Helhedskinesiolog
Professionel Praktiserende Kinesiolog®
Dyrekinesiolog
Transformationskinesiolog
Corrective Sounds Practitioner
Selvvalgt uddannelse til DK-Kinesiolog®
ud fra lagkagemodellen

en uddannelse sammen. Dette afhænger
af, hvilket uddannelsessted man vælger.
Det er også muligt at tage kurser på ﬂere forskellige skoler. Alle kurser slutter
med skriftlige og praktiske prøver, uanset hvilken skole man vælger.
Ved opstart, ved valg af uddannelse og
undervejs i uddannelsen er det muligt at
få vejledning hos Danske Kinesiologers
uddannelsesvejleder, så man hele tiden

har føling med, hvilke muligheder der
er, og hvor langt man er nået. En uddannelse til Kinesiolog er ikke SU-berettiget.
Forskning og Kinesiologi
Som færdiguddannet er der mulighed
for at starte egen praksis eller indgå i et
klinikfællesskab. Nogle vælger at læse
videre og blive instruktører og uddanne
andre kinesiologer, og det er også muligt at indgå i forskningprojekter, både
på nationalt og internationalt plan.
Der har siden 1989 været forskellige
forskningsprojekter i samarbejde med
offentlige instanser, og alle projekter er
beskrevet i rapporter, som er offentliggjort forskellige steder.
Det første projekt fra 1988-89 var ledet af nu afdøde seniorforsker Svend
Hesselholdt, tidl. Danmarks Lærerhøjskole, og det havde titlen ”Pædagogisk
Kinesiologi og overvindelse af (læse)
vanskeligheder”.
Siden fulgte to forskningsprojekter om kinesiologi som metode, og i
2009 blev der i samarbejde med Københavns Universitet startet et projekt
med titlen ”Den kinesiologiske krop”.
De ﬁre deltagende forskere offentliggjorde 19.3.2013 deres videnskabelige
artikel i ”Body and Society”: ”Doing
Wholeness, Producing Subjects: Kinesiological Sensemaking and Energetic

Kinship”. Dette projekt blev fulgt op
af endnu et i Københavns Universitets
regi / Københavns Universitets Forskningscenter for Alternativ Behandling
(KUFAB): ”Den kinesiologiske patient”. Artiklen er endnu ikke offentliggjort.

Flere danske kinesiologer deltager i
et internationalt forskningsprojekt om
knæsmerter / ”International Research
Project on Knee Pain”.
Læs mere om forskning på
www.kinesiologi.dk

Du kan bl.a tage en uddannelse eller dele af uddannelsen på disse skoler,
som alle tilbyder kurser
eller uddannelse godkendt
af Danske Kinesiologer:
• Kinesiologiskolen i Vejle
www.kinesiologiskole-vejle.dk
• Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole –
www.kinesiologiuddannelse.dk
• Kinesiologisk Rådgivning, Kinesiologi Syd
www.kinesiologisyd.dk
• Polaris Skolen
www.tkpolaris.dk
• Kinesiologi-Akademiet
www.kinesiologi-akademiet.dk
• 360 grader indlæring
www.360indlaering.dk

