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Nyt fra Forretningsudvalget (FU)
Formand
Vibeke Rønne Sørensen
Kinesiolog RAB

Nu nærmer tiden sig til den ordinære generalforsamling. Jeg håber at mange medlemmer møder
frem og er med til at stemme og give deres mening
til kende. Det er på generalforsamlingen, du har
indflydelse på det du ønsker skal ske med vores
forening.
Lokalafdeling Sjælland står for årsmødet, de har
tænkt anderledes og sat et spændende program.
Som det er oplyst i programmet for årsmødet 2016,
skal der om lørdagen deles viden med hinanden.
En fantastisk ide og flot så mange kinesiologer vil
dele sin viden med kollegaer.
FU har fået tildelt en times tid inden middagen
lørdag aften. Vi vil gerne snakke vision for vores
forening. Der blev lagt op til på sidste årsmøde,
at vi skal have en vision for vores forening. Ordet
vision defineres som at se videre, se fremad. I
vores vedtægter står der under foreningens øvrige
formål: At udbrede kendskab til kinesiologien
til glæde og gavn for helheden og det enkelte
menneske. Det er en klar vision for foreningen.
Noget vi skal arbejde for.
Vi vil bruge den tildelte tid til at finde frem til om
foreningens medlemmer ønsker en specifik vision
for hvordan vi skal udbrede kendskab til kinesiologien. Måske skal vi have en vision der hedder: om
10 år er vi dobbelt så mange medlemmer af vores
forening som i dag? Skal vi have en ny vision?
Er vi klar til at få en ny vision?
Der skal på generalforsamlingen vælges medlemmer
til forskelige poster. Formand Vibeke Sørensen er
på valg og modtager genvalg. Jette Larsen er på
valg til FU og modtager genvalg. Lene Jespersen
er på valg som suppleant til FU og modtager genvalg. Zidsel Rosing er på valg som suppleant til FU
og modtager genvalg.
Annemarie Goldschmidt er på valg til Etisk Råd og
modtager genvalg. Inge Harris er på valg til Etisk
råd og modtager ikke genvalg.
Der skal vælges repræsentanter til SundhedsRådet.
Inge Harris er på valg og modtager ikke genvalg.
Sonja Thrane er på valg og modtager ikke genvalg.
Solveig Rasmussen er på valg og modtager ikke
genvalg.

Frank Lange er på valg som revisor og modtager
genvalg. Birgitte Rasmussen er på valg som
revisorsuppleant og modtager genvalg.
Vil du være med til at gøre et stykke arbejde for
foreningen men mangler lidt information, er du
velkommen til at kontakte formanden eller et
medlem af FU for yderligere oplysninger.
På generalforsamlingen er det altid en mulighed
for at lade sig opstille til en af de ledige poster.

Datatilsynet.
Sidste gang i Muskeltrykket skrev vi om forpligtelsen til at være tilmeldt til
Datatilsynet. Ingen regler uden undtagelser. Ifølge
persondatalovens paragraf § 49 stk.1 nr.8, skal
sundhedsautoriserede personer ikke være tilmeldt
datatilsynet. Så er du Kinesiolog SA, kan du undgå
at være tilmeldt datatilsynet.

Markedsføring
Danske Kinesiologer har fået sin første film lagt på
YouTube og vi har fået vores egen YouTube kanal.
Et rigtig flot stykke arbejde fra Zidsel, suppleant til
FU. Den første film er vi ret begejstret for i FU.
Du kan finde den på vores hjemmeside under
www.kinesiologi.dk/kinesiologi i praksis eller
på www.youtube.com og søg på kinesiologi.
I skrivende stund er vi i gang med at få tilrettelagt
grundlaget for den næste film.
Stort tillykke til Instruktørkredsen, der i samarbejde
med nogle kinesiologiskoler har haft en annonce i
politikken. Et flot arbejde fra Instruktørkredsens FU
og formand Birgit Nielsen. Du kan se artiklen inde
på foreningens hjemmeside.
Der er flere af vores medlemmer, der bruger tid
på at reklamere for sit fag og klinik og komme i
medierne. Det er spændende, hvad det giver vi
kinesiologer af flere henvendelser om behandling.
Tak for det. Vi er mange kinesiologer, der har flere
behandlingsmuligheder i rygsækken, vi kan tilbyde
vores klienter. Her er et lille nødråb om at være
opmærksom på den hårfine balance mellem at
kalde sig kinesiolog, og den behandling der udføres.
Jeg skal på ingen måde bestemme, hvad der skal
stå på den enkeltes kinesiologs hjemmeside. Jeg
vil bare slå et slag for, at når vi skriver – eller siger
– vi er kinesiologer, så er det også kinesiologien
der er i prioritet.

Muskeltrykket nr. 141

3

Artikler i Mit Helbred.

Info:

Til nye medlemmer. Foreningen abonnerer på
bladet Mit Helbred. Alle vores medlemmer får
tilsendt 2 numre om året.

Som nogen måske har set var der i udsendelsen
Bag Borgen lidt fokus på alternativ behandling
http://politik.tv2.dk/2016-02-01-alternativet-og-dansk-folkeparti-enige-flere-penge-til-alternativ-behandling

På medlemssiderne ”Helbredsbuen” kan vi i alle
numre skrive artikler om kinesiologi. Alle kinesiologer kan benytte sig af dette tilbud. Så her er der
også gode muligheder for at markedsføre kinesiologien. Vær opmærksom på at Mit helbred står til
fri afbenyttelse på alle landets biblioteker
Det er dejligt at der nu er medlemmer der laver
indlæg/artikel i Mit Helbred. Kinesiolog Solveig
Rasmussen havde et indlæg i december udgave
2015. Der er plads til flere!

SundhedsRådet.
Sidst i november 2015, afholdt vi FU stormøde.
Tilstede (dog var der afbud) var FU, suppleanter til
FU, lokalforenings formænd/kontaktperson, repræsentant i sundhedsråd, repræsentant i I-ASK, og
formand for etisk råd og formand for instrtørkredsen. Et punkt dagsordenen var nyt fra SundhedsRådet. Vores tre repræsentanter har lagt
meget arbejde i Sundhedsrådet. Vi blev orienteret
om Solveigs arbejde i Sundhedsrådets bestyrelse.
Der blev diskuteret, om vi stadig skal være medlem af Sundhedsrådet. Kan vores kontingent for
medlemskab af Sundhedsrådet på knap 10.000
bruges til noget andet, hvor vi synes, foreningen
får mere for pengene. Kan vi undvære at være
med i SRAB(sundhedsstyrelsens råd vedrørende alternativ behandling). Der er indlæg fra Inge,
Solveig og Sonja omkring emnet, et andet sted i
Muskeltrykket!
Der var enighed om at spørge generalforsamlingen,
om vi stadig skal være medlem af SundhedsRådet.
Se mere om sundhedsrådet på www.sundhedsraadet.dk

Markedsføringsloven.
Til dig der har en blog eller tænker på at få en.
Vær opmærksom på markedsføringslovens § 4:
”En reklame skal fremstå således, at den klart vil
blive opfattet som en reklame uanset dens form og
uanset, i hvilket medium den bringes.”
Du kan læse forbrugerombudsmandens gode råd
til bloggere på http://www.forbrugerombudsmanden.dk/~/media/Forbrugerombudsmanden/loveregler/retningslinjer/20160115%20Gode%20raad%20
til%20bloggere%20om%20skjult%20reklame.pdf
Kan også ses på vores hjemmeside under:
foreningen/medlemsinformation/lovgivning
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Onsdag den 10.februar tager jeg til en konference på
Christiansborg, emnet er Komplementær behandling i sundhedsvæsenet. Hvordan får vi en mere
integreret sundhedssektor, hvor etableret og
komplementær medicin og behandling i højere
grad går hånd i hånd?

For det nu, som er gået, er altid forbi,
og det næste blir aldrig det rette.
Næ, sørg for, at nuet, du lever i,
engang for altid er dette.
Vibeke

Piet Hein
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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

ÅRSMØDE - GENERALFORSAMLING 2016
Vi glæder os til at se dig til årsmødet og
landsgeneralforsamling den 12. og 13.
marts 2016 på Skælskør Vandrehjem
TIDSPLAN med ret til ændringer ☺
Lørdag:
• 9:00-10:00 morgenbrød te og kaffe.
• 10:30 start på oplæggene. Man tilmelder sig
oplæggene på stedet. Præcis plan for oplæggene sendes ud senere.
• 12:00 frokost og kaffe/te/ i Skovstuen.
• 13:00 oplæg fortsat.
• 15:00 eftermiddags kaffe/te og kage
• 16:00 afslutning af oplæg
• 18:00 Middag 2 retter serveret i Skovstuen.
Drikkevarer købes på stedet.
Søndag:
• 7:30 Qi Gong
• 8–10 morgenmad i Skovstuen. Husk af tjekke
ud af værelserne inden kl. 10.
• 10:00 Karsten Snitkjær foredrag - se mere på
næste side
• 12:00 frokost i Skovstuen
• 12:45 Generalforsamling
• 16:00 kaffe/te og kage - afrejse

Det er EU godkendt. Hvordan Q Sciences produkter i meget høj grad støtter og genopretter kommunikationen mellem mavehjernen, hjertehjernen og
hjernen. En forskning der bl.a. viser at der er mere
klarhed, mere ro og mindre angst og bekymrings
stress, og som viser en signifikant hjælp til folk
med eks. depression. Dette apropos den opmærksomhed mavetarm systemet har haft i medierne
den sidste tid. Der vil desuden være mulighed
for at prøve en ”Cellercise”, som er en patenteret
trampolin der sætter gang i kroppens energi flov,
og styrker hele kroppen i at vedblive at være i balance. 10 min daglig kan give motion som 1 time i
fitness, og den er super til alle aldre, eks. folk med
brud på knogler, eller folk med få kræfter der har
svært ved nogen anden form for motion.
• Bachs Blomsteressenser ved Frank Lange.
• Mental-fysisk traumeterapi ved Vera Højmose

Vi glæder os sådan til at se jer ☺ så vi kan dele
viden med hinanden.

En teknik jeg har arbejdet med i mange år som
supplement til traumebehandlinger. - Klienter har
forskellige tilgange til deres følelser og brug for
forskellige måder at slippe på traumer på. Her er
afgørende om de er visuelle, kinestetiske eller
auditive. Denne afbalancering virker især godt på
kinestetikere. Jeg bruger den når jeg føler for det,
når jeg mærker at mental guidning med indsigt og
forståelse ikke er nok. Vi kinesiologer kan jo også
teste, hvis nogen ikke har den indføling endnu.

Her er de foreløbige oplægsholdere. Der er flere
på vej, og der er stadig plads til flere, hvis du har
noget på hjerte. Skriv til mail@susannerud.dk.

• Frank Lange om trådløs kommunikation,
belastninger herfra og hvad man kan gøre ved det
(se evt. mere i Muskeltrykket december)

• Find din grundrytme med metronom og kom i
super balance.
Ved Birgit Nielsen og Mette Pedersen.

• Vagus nerven ved Anne Marie Thomsen.
Øvelser til afslapning af Vagus nerven ved søvnvanskeligheder.

Vi finder hinandens grundrytme med metronomen.
Vi fortæller om, hvordan den kan bruges i klinikken og hvilke erfaringer vi har gjort os. At lytte til
grundrytmen kan bl.a. gøre det muligt at sove uden
problemer, få ro og større velvære. Dens virkning
på ADHD m.m.

• Lyd, og mere end det.
Cdér ved Karin Jensen, som hun har udviklet i
samarbejde med Jane Winther.

• Cellercise og Qsciences helt unikke kosttil
skud ved Ulla Balle Laursen og Frank Lange.
Fortæller om noget af den videnskabelige dokumentation der ligger bag Q Scienses nye fantastiske vitamin og mineral tilskud Q96.

• At få nem hjælp til store følelser ved Ellen Serup.
En følelse, der fylder for meget, kan gøres mindre stressende på mange måder. Det er ikke altid
nødvendigt at se på, hvorfra den stammer. En af
metoderne går ud på at finde ud af, hvor i kroppen
følelsen sidder, dens farve, konsistens mm. Når
man har godt fat i den, guider jeg klienten til at lave
den om vha. f.eks. engle.
• Facebook og markedsføring ved Zidsel Rosing.
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• Helle Lyngholm, Sybille Schiønning og
Solveig Rasmussen har noget på bedding som
bliver annonceret snarest.
• Derudover vil der blive gjort plads til en snak
om visioner for foreningen.
Vi afrunder lørdagen med en dejlig 2 retters
middag (drikkevarer for egen regning) og efterfølgende
fælles hygge og underholdning.
Søndag er der Qi Gong morgengymnastik, for de
der vil være med ☺
Lidt om Karsten Snitkjær: Født og opvokset på
et sønder jysk husmandssted, tilbragt 2 år i forsvaret
som befalingsmand hvorefter han tilbragte 1 år i
Australien med at passe køer og kartofler.
Hjemvendt til Danmark uddannet som Cand. Agro
men samtidig taget kurser i kinesiologi for dyr og
meget andet. Har arbejdet i det etablerede landbrugs rådgivningssystem og i privat virksomhed
med ekspertise inden for områder som dyrefodring
og produktion af sunde humane fødevare. Siden
2011 selvstændig sammen med sin hustru med
fokus på produktion af sunde fødevare i samarbejde med naturen frem for i kamp mod naturen.
Arbejder i dag med planteavl og husdyrhold fra det
konventionelle over økologi til det biodynamiske,
men med et fokus bæredygtig sund produktion.
Karsten vil holde foredraget:
Hvilken betydning har vores manglende respekt for
naturen og dyrene for vores livskvalitet og i sidste
ende vores eksistens?
Kan vi med vores viden eller mangle på samme
forsvare en moderne dyreproduktion hvor vi bevidst tilsidesætter dyrenes behov for at sikre den
moderne produktion. Kan vi dyrke egnet human
næring eller sundt dyrefoder ud fra en filosofi om
at jorden blot er et vækstmedie hvor dyrkningen
i dag mere handler om hestekræfter og kemi
end om landmandsmæssigt viden og kunnen,
uden hensyntagen til den naturlige cyklus mellem
jord-mikroorganismer-bæredygtighed. Hvor finder
vi livet, energien og troen i den moderne produktion? Kan vi overleve på denne diæt som troende
mennesker?
GLÆD JER ☺!
Der vil være mulighed for at deltagere udenfor
foreningen kan deltage i foredraget for 100 kr.
Betaling på stedet.
Mange hilsner
Lokalafdeling Sjælland
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DAGSORDEN TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 13. MARTS 2016
1. Valg af dirigent, som ikke behøver at være
medlem, og referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Forretningsudvalgets beretning.
4. Udvalgsberetninger.
• Instruktørgruppen v/ Birgit Nielsen
• Etisk Råd v/Annemarie Goldschmidt
• I-ASK v/ Inge Harris
• Sundhedsrådet v/ Solveig Rasmussen
• Meritudvalget v/Vibeke Sørensen
5. Fremlæggelse af revideret regnskab til
godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
6.1 FU har modtaget henvendelse fra enhedsterapistuderende om optagelse i Danske Kinesiologer
med henblik på at kunne blive RABbet. Uddannelsen er udbudt af Kinesiologi Akademiet og
pga. deltagelse af mange medlemmer fra Danske
Kinesiologer, føler de studerende sig knyttet til
vores forening.
Forslag: Skal det være en mulighed at optage enhedsterapeuter i Danske Kinesiologer med henblik
på mulighed for RAB-registrering?
FUs kommentarer:
Generalforsamlingen skal være opmærksom på:
• at der skal en vedtægtsændring til
• at der skal tages stilling til hvordan denne
medlemsgruppe kan opnå gruppe 3's medlemsfordele
• om enhedsterapeuter indgår på lige vilkår med
kinesiologer
• om enhedsterapeuter skal have deres egen
medlemsgruppe
• om enhedsterapeuter skal have deres egne sider
i Muskeltrykket
Hvis ja:
FU har opstillet 2 muligheder til afstemning.
72 lektioner kinesiologi, 250 lektioner primære
fagområde (behandlingsform enhedsterapi), 422
lektioner(fjerde lag i lagkagemodel)anatomi, fysiologi, sygdomslære, klinikdrift, minimum 10 timers
praktik mv. Samt bestået eksamen. Dette medfører
gruppe3s rettigheder. Det kræver 20 personer,
med samme fagområde, inden disse kan RABbes.
Deres titel knytter sig til enhedsterapeut + RAB.

Der er ikke mulighed for at erstatte de 250 lektioner enhedsterapi med kinesiologi for optagelse i
gruppe 4 og 5.
• TfH (Touch for Health)/KA 1-4, (lag 1 i lagkagemodel), 250 lektioner primære fagområde (behandlingsform enhedsterapi), 422 lektioner (fjerde lag)
anatomi, fysiologi, sygdomslære, klinikdrift, minimum 10 timers praktik mv. Samt bestået eksamen.
Dette medfører gruppe3s rettigheder. Det kræver
20 personer, med samme fagområde, inden disse
kan RABbes. Deres titel knytter sig til enhedsterapeut + RAB. Der er ikke mulighed for at erstatte
de 250 lektioner enhedsterapi med kinesiologi for
optagelse i gruppe 4 og 5.
6.2
Formanden har modtaget ønske om at der kun
afholdes generalforsamling om søndagen.
Begrundelse: lang transport tid!
FUs kommentar:
FU henstiller til at generalforsamlingen starter kl.10
og der indlægges pause til egen betalt frokost. Det
er op til den arrangerende lokalforening om årsmødet afholdes centralt i Danmark!
6.3
FU beder om generalforsamlingens mandat til at
foretage sproglige og grammatiske ændringer i
vedtægterne, som ikke ændrer det lovmæssige
indhold.
FUs kommentar:
Sidste år vedtog generalforsamlingen en tekst som
har indvirkning på anden tekst andet sted i vedtægterne. FU ønsker at rette ændringer løbende
for al tekst i vores vedtægter.
6.4
FU ønsker generalforsamlingen tager stilling til
forsat medlemskab af Sundhedsrådet.
FUs kommentar.
FU anbefaler en udmeldelse af sundhedsrådet.

Skolen/Uddannelse hedder KiBasic System.
Hermed vil undertegnede gerne ansøge om godkendelse af Kinesiologiskolen ”KiBasic System’s
uddannelse.
Vi har valgt at undervise i kurserne inden for
”lagkagemodellen”, således at vores plan dækker
følgende:
Lag 1:
Kropsafbalancering 1-4 (64)
Lag 2:
Stress 1 + Stress 2 + opgaver (40)
Indlæringskinesiologi 1 +2 + opgaver (40)
Lag 3:
Avanceret kinesiologi 1+2 + opgaver (24 timer)
Biokinesiologi 1-3 + opgaver (48)
Healing Code + opgaver (8)
Test af kosttilskud (efter Wayne Toppings model)
(8)
Superviseret træning (20)
Lag 4:
Orientering om andre alternative behandlingsformer (50)
• Homøopati 1+2 + opgaver (40)
• EFT/TFT 1+2 - Tankefeltterapi + opgaver (40)
(i forventning om godkendelse)
• Kost og ernæring (32) (anbefaling af allerede
godkende undervisere)
• Klinikdrift (8)
Obligatoriske fag:
Psykologi 1-3 + opgaver (50)
Praktik (10)
Anatomi og Sygdomslære (300)
Underviser: Torunn Laksafoss
Førstehjælp (12) (obligatoriske kurser anbefales)
Undervisning i kinesiologfag varetages af Jarle
Tamsen, allerede godkendt i Vejle Kinesiologiskole.
Bjerne og Dea deltager i undervisningen og bliver
derved uddannet. De påtænker selvfølgelig en
instruktøruddannelse i kropsafbalancering, når
foreningen starter dem op.

De fag vi ikke selv dækker, har vi noteret undervi6.6
sers navn (undtagen ved kost og ernæring).
Godkendelse af ny uddannelse v/Jarle Tamsen.
Ki Basic System					
Med kærlig hilsen
Dato: 07-12-2015
Jarle Tamsen, Haugesundvej 6
Jarle Tamsen
9800 Hjørring, Mobil: 2095 4699
Bjerne Hansen
Mail: jarlegm@gmail.com
Dea Gibhart Christensen
Til Kinesiologiforeningen.
Ang. Godkendelse af skole, der udbyder kinesiologikurser med Jarle Tamsen som godkendt instruktør.
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FUs kommentarer:
FU anbefaler at der arbejdes for at skolerne
uddanner Kinesiologer.
Vi anbefaler at Jarle Thamsen opretter en skole
og udbyder uddannelse med kurser inden for
lagkagemodellen og bevarer elevernes frie valg
til at sammensætte sin uddannelse. Vi anbefaler
at kursisternes titel bliver Kinesiolog RAB. Det er
kinesiologernes eget valg om de vil angive navn på
deres speciale inden for kinesiologi sammen med
titlen Kinesiolog RAB.
Instruktørkredsens kommentarer:
EFT/TFT 1+2 - Tankefeltterapi + opgaver (40),
vi skal ikke godkende dette kursus, da det ligger
uden for kinesiologi-timerne.
Den uddannelse, han nu vil udbyde, ligger jo inden
for lagkagemodellen, så i bund og grund er der jo
ikke tale om en ny uddannelse, men blot en måde
at skrue tingene sammen på, som han gør på sin
skole.
På de forskellige skoler bliver grunduddannelsen til
Kinesiolog og uddannelsen til DK-Kinesiolog skruet
sammen på forskellige måder, og på nogle skoler
får man en særlig titel, når hele uddannelsen til
DK-Kinesiolog er gennemført.
Jarle skriver jo ikke noget om en særlig titel, man
opnår ved at gennemføre hans uddannelse, så
man får jo bare en grunduddannelse i kinesiologi
(250 timer). Det skal vi dybest set ikke godkende.
Ved at sætte uddannelsen sammen på denne
måde fratager han kursisterne deres frie valg.
Etisk Råds kommentarer:
Etisk Råd har i skrivende stund endnu ikke færdigbehandlet ansøgningen.
7. Fastsættelse af kontingent til hovedforening og
lokalforening.
8. Fremlæggelse og godkendelse af budget.
9. Valg af formand.
Vibeke Sørensen er på valg og modtager
genvalg
10. Valg af 1 medlem og 2 suppleanter til
forretningsudvalget.
•FU medlem Jette Larsen er på valg og modtager
genvalg
•Suppleant Lene Jespersen er på valg (uafklaret
om der modtages genvalg)
•Suppleant Zidsel Rosing er på valg og modtager
genvalg
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11. Valg til Danske Kinesiologers Etiske Råd.
• Formand Annemarie Goldschmidt er på valg og
modtager genvalg
• Inge Harris er på valg og modtager ikke genvalg
12. Valg af udvalgsmedlemmer og definition af
kompetencen for udvalget.
I-ASK:
• Inge Harris er på valg og modtager genvalg
Repræsentanter i Sundhedsrådet:
• Solveig Rasmussen er på valg og modtager ikke
genvalg
• Inge Harris er på valg og modtager ikke genvalg
• Sonja Thrane er på valg og modtager ikke
genvalg
13. Valg af revisor og revisorsuppleant.
• Revisor Frank Lange er på valg og modtager
genvalg
• Revisorsuppleant Birgitte Rasmissen er på valg
og modtager genvalg
14. Eventuelt.

DIVERSE MATERIALER.
Ønsker du i forbindelse med din deltagelse i
årsmødet/generalforsamlingen af købe nogle af
foreningens materialer, har du mulighed for at
spare forsendelsesomkostninger.
Af hensyn til det praktiske arbejde bedes du
bestille materialet hos sekretariatet senest
den 8. marts 2016 - sekretariat@kinesiologi.dk
Det er muligt at bestille:
Kinesiologi - Livgivende samtaler gennem
kroppen - kr. 5,- pr. stk. - 1 kasse med 120 stk.
koster kr. 530,Hjernegymnastik hæfter og plakater kr. 50,- pr. sæt hæfter eller plakater
Pins med vort logo - kr. 25,- pr. stk.

Driftsregnskab 1.1. - 31.12.2015
Kontingenter
Ordinært kontingent
Kontingent i alt

Regnskab 2015
328.195

Medl.

232
328.195 232

Budget 2015
332.290

Regnskab 2014

332.290

339.310

Medl.

225
339.310 225

Andre aktiviteter
Annoncer Muskeltrykket
Trykkeudgifter
Porto
Honorar til redaktør MT
Andre udgifter MT
Abonnement Mit Helbred
Salg af hjernegymnastik
Salg af licencer til hjernegym.
Salg af pjecer m.v.
Salg Livgivende samtaler
Fremstilling af pjecer m.v.
Salg af CD og video
Salg af PINS
Køb af diverse til videresalg
Andre indtægter
Renteindtægter
Registreringsgebyr RAB
Årsgebyr RAB
Honorar for udført arbejde
Diverse udgifter RAB
Årsgebyr SST
Resultat før administration
og fællesomkostninger

21.715
-20.734
-14.563
-24.000
-1.114
-8.760
6.592
3.060
525
2.300
400
14.070
-5.479
-5.920

27.000
-22.500
-17.400
-24.000
-47.456

-10.000

-46.900

29.094
-21.402
-13.298
-24.000
-2.199
-9.040

-40.844

11.171

5.000
2.000
1.000
2.000

12.477

0
0

10.000

6.209
900
316
3.746
-

0
0

300

0
300

221

0
221

3.071

1.600
12.800
-6.000
0
-6.000

2.400

2.800
15.000
-6.033
-5.920

5.847

296.288

298.090

315.706

-138.669

-140.000

-140.094

Kontorhold

-24.118

-29.000

-29.869

Markedsføring

-21.926

-22.000

-8.740

Internetudgifter

-17.280

-16.000

-18.279

Mødeudgifter

-22.211

-35.000

-23.919

Kontingenter

-9.993

-10.200

-9.473

Forsikring og afgifter

-36.751

-38.400

-37.583

Instruktørkredsen

-20.000

-20.000

-20.000

Andre udgifter

-8.261

-8.000

-11.828

Årets resultat

-2.922

-20.510

15.922

Lønninger og honorarer
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Balance pr. 31.12.2015

Balance 31.12.2014

AKTIVER
Debitorer

2.260

2.420

Forudbetalte omkostninger

-

-

Kontantbeholdning

103

40

Indestående bankkonto

194.146

177.911

Aktiver i alt

196.508

180.371

GÆLD OG EGENKAPITAL
Gæld til lokalforeninger

-

-

A-skat, feriepenge, moms mm

11.055

11.892

Gæld i øvrigt

20.897

1.000

Gæld i alt

31.952

12.892

167.479

151.558

-2.922

15.921

Egenkapital ultimo

164.557

167.479

Gæld og egenkapital i alt

196.508

180.371

EGENKAPITAL
Egenkapital primo
årets resultat

Foranstående regnskab indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
På forretningsudvalgets vegne:

Vibeke Rønne Sørensen
formand

Jette Larsen
næstformand

Jan Jensen
bogholder

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

Frank Lange, generalforsamlingsvalgt revisor
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Danske Kinesiologer - BUDGET 2016
Budget 15

Regnskab 15

Budget 2016

Kontingenter ialt
Renteindtægter
Medlemsblade mm
RAB-registrering

332.290
300
-36.900
2.400

328.195
-34.979
3.071

332.990
-40.900
4.200

Resultat før løn mm

298.090

296.288

296.290

-140.000

-138.669

-140.000

Dækningsbidrag efter løn

158.090

157.618

156.290

Kontorholdsudgifter

-29.000

-24.118

-24.500

Markedsføringsudgifter

-22.000

-21.926

-21.500

Internetudgifter

-16.000

-17.280

-17.000

Mødeudgifter

-35.000

-22.211

-31.000

Kontingenter andre org.

-10.200

-9.993

-10.200

Forsikring og afgifter

-38.400

-36.751

-36.400

Instruktørudvalget

-20.000

-20.000

-20.000

-8.000

-8.261

-9.000

-

-

-

Lønninger og honorarer

Andre udgifter
Kurser
Driftsresultat

-20.510

Kontingentsatser 2013
Gruppe 1 - støttemedlemmer
Gruppe 2 - studerende
Gruppe 3 - Prof. med ret til RAB
Gruppe 4 - DK-kinesiologer
Gruppe 5 - Instruktører
Bladabonnement

-2.922

-13.310

Kontingentsatser 2015
700
700
2.300
2.300
2.700

700
700
2.300
2.300
2.700

290

290

Ovenstående regnskab, balance 2015 samt budget 2016 vil blive gennemgået på generalforsamlingen
den 13, narts 2016
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BOGANMELDELSE
Anmeldelse af bogen ”Helbred DIG selv – styrk din
egen modstandskraft” af Audun Myskja.
Skrevet af Lillian Neldeborg d. 3. oktober, 2015.

- Vil du vide mere om, hvad der kan gøres, for at
du kan vokse gennem kriser? Hvad der skal til, for
at du kan blive hel (igen)? Så vil
jeg varmt anbefale dig at læse og ikke mindst naturligvis BRUGE bogen her!
Bogen er et ”tag-selv-skatkammer” af teknikker ud i emner, hvor
nutidens sundhedsvæsen måske
opleves utilstrækkeligt. Metoderne er skræddersyet til at supplere
almen/konventionel behandling, så
det hele går op i en højere enhed.
”Virkelighed er dét som virker” – så
hvad med at bruge dine evner til at
gøre noget SELV og blive din egen
helbreder? Bogen kan hjælpe dig videre netop her,
fordi den byder ind med enkle opskrifter på hvad
du selv kan gøre. Tag skeen i egen hånd og tag
hovedansvaret for dit gode helbred gennem fokus
på dine ressourcer og tiden nu og her – i stedet for
fokus på problemer og fortiden.

For helt konkret at skabe ændringer, har vi brug
for daglig træning for at indarbejde ændringer i
kroppen, så de nye mønstre bliver stærkere end
de gamle! Det er her DIT ansvar ligger – i dagligt
at ”gøre noget” for DIG; lidt men godt af, hvad der
passer netop til dig og din situation. Der er masser
af forskellige relevante teknikker at
vælge imellem i bogen.
Igennem det bogen formidler, har du her
en unik chance for at ”gribe øjeblikket”
og lade dig inspirere til at LEVE DIT
LIV, lære hvad det er du har brug for på
din vej og ikke mindst hvad du ikke har
brug for! Livet er et langt udbud af valg,
som præger din vej. Hvad er godt –
hvad beriger og hvad styrker?
Audun Myskja har endnu engang rakt
ud og giver mulighed for at lade dig
ramme af sin omfavnende og inspire
rende impuls til at leve det gode liv –
tag imod og lad dig berige.
Af samme forfatter finder du bogen ”Find din indre
kraft”, som indeholder yderligere god inspiration
til de fantastiske selvhelbredende kræfter. God
livskvalitet!

Formandsvalg!
Der er valg til formandsposten og jeg stiller op igen.
De to første år er gået hurtigt - alt for hurtigt. Det giver nu mening, når der til folketinget og kommunalbestyrelse kun er valg hver fjerde år. To år går hurtigt og man når ikke at få rodfæste på to år. Jeg stiller
op for to år mere, fordi jeg synes, nu er vi i gang, og der er tanker og ideer der skal prøves af.
Danske Kinesiologer er en spændende forening og selv om vi alle er kinesiologer, er der meget forskel
på medlemmerne. Som FU skal der favnes bredt, der skal være plads til alle. Det giver udfordringer,
hvor skal kræfterne lægges?
Jeg vil i samarbejde med FU, de næste par år lægge kræfter i, at markedsføre kinesiologien med
medlemmernes hjælp. Det er fra medlemmerne viden om effekt af kinesiolog behandlinger skal komme.
Vi har vores ”livgivende samtale” den skal vi blive ved med at dele ud af. Vi får lavet You Tube film til at
lægge på nettet. Det er fint, men vi skal ud og fortælle de gode historier om, hvor effektfuld kinesiologi
er mod smerter, mod vaccinations skader, mod stres m.v., samt det helt unikke, kinesiologi som komplementær behandling. Her har vi brug for medlemmernes villighed til at melde tilbage til FU, når vi spørger
jer.
Og så vil jeg gerne afprøve om det er muligt, at finde plads til at fortælle de politiske sundhedsordførere
om hvad kinesiologi er, og hvordan vi kinesiologer ser det som en komplementær behandling.
Vibeke
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Tanker vedr. medlemskab af Sundhedsrådet (SR)
Danske Kinesiologer har i 2 år været medlem af
SR.
Vi (Inge, Solveig og Sonja) har gjort os nogle
erfaringer i de 2 forløbne år.
Det har været en periode med nogle gode resultater,
men også en periode fyldt med frustrationer. Vi er
blevet forbavset, over hvor lidt politisk SR arbejder.
SR består både af skoler og brancheforeninger.
Vi ønsker en sondring mellem disse to. SR er
en paraplyorganisation med ikke særlig mange
foreninger – larmende stort fravær af de store
brancheforeninger.
Vi er nu kommet til flg. konklusioner:
Vi ikke skal isolere os – det er godt at være
medlem af en organisation, som har direkte
link/forbindelse til Sundhedsstyrelsen, men
vi mener også på baggrund af vore frustrationer at Danske Kinesiologer har bruge for en
tænkepause, så vi kan blive bedre rustet til at
repræsentere Danske Kinesiologer og støtte
op om de mange opgaver SR bør beskæftige
sig med.
Derfor mener vi, at Danske Kinesiologer i en
periode skal enten melde sig ud eller stå som
støttemedlem af SR.
Vi skal tage stilling til hvad vi vil bruge SR til?
Er det i SR vi skal lægge vores kræfter eller
skal vi finde en anden organisation at samarbejde med. Undersøge, hvad andre store
foreninger gør for at få ’adgang’ til SRAB. . .

Hvis vi vælger at stå helt udenfor så melder der
sig flg. spørgsmål:

• Hvordan får vi formidlet viden om komple-

mentær behandling over for politikere, offentlige
myndigheder, sundhedsorganisationer, patientforeninger.

I den forblindelse skal nævnes at Dansk Sygeplejeråd
har udfærdiget et kompendie vedr. anbefalinger til
sygeplejerskes rolle til komplementær behandling i en
professionel sygepleje. Og da der ikke eksisterer en
officiel
definition på komplementær alternativ behandling
henvendte Dansk Sygeplejeråd sig til det nu nedlagte selvstændige ViFAB og brugte deres definition på
komplementær alternativ behandling. (Af besparelses
hensyn (off. begrundelse!) blev Vifab nedlagt som selvstændig organisation og lagt ind under SRAB)

• Hvordan får vi det danske sundhedssystem i
tale, så det bliver lettere at opnå tilskud fra det
offentlige?

• Hvordan skal vi arbejde på, at den enkelte
borger har valgfrihed mellem konventionel og
komplementær behandling?
• Hvor bliver vi hørt, hvis vi vil iværksætte et projekt, der kan resultere i et forskningsprojekt?

• Hvordan skal vi arbejde på fælles fodslag
blandt alle de komplementære brancheforeninger?
Inge Harris , Solveig Rasmussen og
Sonja Thrane

UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME
Inden længe holdes vores årlige instruktørmøde,
hvor medlemmer af instruktørkredsen mødes, bl.a.
for at tale om uddannelse.
Der er et fast punkt på dagsordenen: valg af
elevrepræsentanter. Desværre er det et par år
siden, at vi sidst har haft en repræsentant.

Det er ikke et omfattende arbejde, men det ville
være så dejligt, hvis to studerende ville være
repræsentanter og talerør for de studerende i
Instruktørkredsen. En ville også kunne gøre det,
men så bliver det lidt også lidt ensomt, så allerhelst
to repræsentanter.

Jeg håber, at jeg via denne klumme kan få nogle
studerende på banen, som har lyst til at være
elevrepræsentanter i Instruktørkredsen.
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FR A KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
Hilsen fra Tasmanien
I skrivende stund sidder jeg på Tasmanien, langt
borte fra det kolde nord, helt nede på den sydlige
halvkugle, hvor det er sommer lige nu. Jeg kniber
mig selv lidt i armen, for kan det virkelig passe,
men det er rigtigt. Det er ikke en drøm, men helt
sikkert et eventyr. Siden den 6.januar har jeg været
her for at deltage i Intensive Class Kinergetics Unit
1-6 og Masterclass med Philip Rafferty, og ikke
mindst instruktøruddannelse i Kinergetics 1-3 med
Glenda Segdman.
Hvis nogen for halvandet år siden havde spurgt
mig om, hvad jeg skulle lave i januar 2016, så ville
jeg have svaret, at jeg skulle have kurser og klienter,
for det er jo min dagligdag, men sådan skulle det
ikke være. En telefonopringning i foråret 2014 kom
til at ændre så meget for mig, og hvor har det bare
været fantastisk og positivt. Så tak, kære Edel,
fordi du inviterede mig til at samarbejde med dig
i forhold til BNT, RESET og Kinergetics. Hvis det
ikke havde været for dig, ville jeg ikke have siddet
her i dag.
Allerede i juli 2014 efter de tre første kurser i Kinergetics sagde Philip, at vi bare skulle komme til
Tasmanien, men vi tænkte, at det bare var en joke.
I september 2014 sagde han det igen, så måske
var der noget om snakken, og da han så sagde det
for tredje gang i maj 2015, ja, så var vi nødt til at
tage det op til mere seriøs overvejelse. Han ville
gerne have, at jeg tog instruktøruddannelse, så det
var jo endnu et incitament for at tage af sted.
Enden på det hele blev, at vi i august sidste år
bestilte billetter til den helt store tur – 4 uger på
Tasmanien. Min mand Bent var inviteret med,
hvilket han takkede ja til, for Tasmanien er et
spændende område med flot og afvekslende natur,
endemiske fuglearter og sjove pattedyr, lige noget
for en naturfotograf. Philip stillede oven i købet sin
bil til rådighed for ham de fleste dage, så det var
ren luksus.

Fra den 9.januar til den 24.januar deltog jeg i
Kinergetics 1-6 og Masterclass sammen med
14-18 forskellige kursister. Der var lidt udskiftning
på de forskellige kurser, flest deltog i Masterclass,
som er spændende nye afbalanceringer, baseret
på research fra Philip og andre instruktører. Jeg
har mødt newbies (nybegyndere), garvede kinesiologer og instruktører fra hele Australien, og en
deltager var kommet helt fra Irland for at deltage.
Vi havde fantastiske dage sammen, og den irske
deltager, Germaine Byrne, påtænker at komme til
Danmark til maj, når der holder kursus i Kinergetics. Hvor er verden dog lille.

Da hele kursusrækken var overstået, rykkede vi
hjem til Philip, og næste dag var jeg på skolebænken igen. Vi havde på forhånd aftalt, at jeg skulle
have instruktørkursus i Unit 1 og 2, men jeg var
hurtig til at lære stoffet, så jeg fik lov til at blive
instruktør i Unit 3 med det samme.
Heldigvis havde jeg også et par fridage, hvor jeg
kunne se lidt af Tasmanien. Der er meget smukt,
og naturen er særdeles afvekslende. Der er flade
områder, bakkede områder, bjerge, dale, skove og
regnskove, klippekyster og hvide sandstrande, og
jeg var heldig at opleve det hele. En dag nåede vi
helt til Arthur River, som ligger på den nordvestlige
kyst, og herfra er der åbent hav helt til Argentina.
Stedet kaldes ”The Edge of the World”. Det var
stort at stå der og skue ud over det store ocean.
Det er lidt vildt at tænke på : for halvandet år siden
mødte jeg Philip Rafferty for første gang, og nu har
jeg foreløbig haft Unit 1-3 fire gange, Unit 4 og 6
to gange, Unit 5 og Masterclass en gang, og rejser
jeg hjem med tre instruktørkurser oveni. Ifølge
Philip tager det normalt 8 år at komme dertil, så det
er gået lidt hurtigt for mig, men hvor er jeg dog glad
for det.
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Kinergetics er en fantastisk kursusrække, og jeg
kan på det varmeste anbefale det til alle. Det kan
bruges selvstændigt eller sammen alt det andet,
enhver kinesiolog har i sin værktøjskasse. Det er
let at lære. Der er tre forskellige afbalanceringsteknikker, og det går hurtigt, og det er effektivt. Philip
har opnået resultater, som ingen havde turdet håbe
på eller drømme om, alt sammen via teknikker fra
Kinergetics.
På hans hjemmeside ligger der talrige videoer med
klienter, som er blevet hjulpet. De taler helt deres
eget sprog.
Kig med her: www.kinergetics-reset.com

Jeg glæder mig så meget til at undervise i Kinergetics og være den, som står for undervisning og
supervision her i Danmark. De første kurser løber
af stablen i maj, hvor Philip også kommer, og han
vender tilbage i juni. Her bliver der også mulighed
for at deltage i RESET.
Desværre er kurserne i BNT og RESET i København blevet aflyst, hvilket er meget beklageligt,
men det er det, der nogle gange sker, når vi planlægger kurser et år før, de skal afholdes. Der kan
komme andre ting i vejen, og det er sket denne
gang. Der bliver dog RESET kurser i Ringe på Fyn
i juli måned.
Birgit Nielsen

Hjernegymnastik

Har du købt en licens? Den koster kun 500 kr. og så kan du trygt videregive materialet til dine
klienter eller kursister.
Foreningen sælger også institutionslicenser. Institutionen kan anvende materialet og videregive
det til alle elever, forældre og andre tilknyttede personer, samt benytte det på deres intranet.
Det koster kun 1.200 kr.
Se mere i kinesiologishoppen - www.kinesiologi.dk/foreningen/kinesiologishoppen
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S tafetten
Først og fremmest en stor tak til Ulla for at sende
stafetten til mig.
Det er en stor opgave at leve op til, specielt når
man som jeg sjældent kommer i gang før deadline
er lige for.
I am sorry
Please forgive me
I love you
Thank you
Disse små sætninger har været et vigtigt element
for meget af hvad jeg arbejder med i min klinik,
men også på det personlige plan.
Der er for mig noget særdeles centralt i dem –
spørgsmålet om tilgivelse—er det mig der skal
tilgive andre eller skal jeg søge tilgivelse for det
der er mit.
Er det et spørgsmål om jeg skal tilgive andre – så
stiller jeg mig også til doms over deres handlinger
– og det er ikke min opgave at skulle være dommer over andres handlinger. Min opgave er rigelig
stor med at søge tilgivelse for hvad jeg har gjort
eller ikke gjort.
Sætningerne stammer fra Joe Vitale´s bog ”Zero
Limits” som beskriver en ældgammel healingsfilosofi fra Hawaii.
Dette fører mig hurtigt videre til et andet tema som
jeg kan se fylder meget for mine klienter.
FRYGT
Dette beskriver Lissa Rankin på en rigtig enkel og
forståelig måde i hendes nye bog: ”Frygtens skjulte
Gave”
Her beskriver hun forskellen mellem den reelle
frygt og så den falske. Den reelle frygt er den vi har
brug for for at overleve når vi står i fare for at miste
livet. Det er den der afholder os for at kravle ind til
de sultne løver i zoo eller løbe ud foran bilerne på
gaden.

” Ligesom sult får dig til at søge næring, kan frygt få dig
til at give næring til dit liv. Det er noget vi alle er i stand
til, men uden vejledning og en, som tror på os, er det
svært at gøre.
Lissa Rankin bog kan være det, der gør forskellen. Læs
den og gør dens visdom til en del af dit liv.
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Forord til bogen af Bernie Siegel, læge og forfatter til
bl.a. Kærlighed medicin og mirakler"

Fra side 120
DE 4 ANTAGELSER DER RUMMER FRYGT
ANTAGELSE NR 1: UVISHED ER UTRYGT.
ANTAGELSE NR 2: JEG KAN IKKE KLARE AT
MISTE DET, JEG HOLDER AF.
ANTAGELSE NR 3: DET ER EN FARLIG VERDEN
ANTAGELSE NR 4: JEG ER HELT ALENE
Fra side 123
DE 4 SANDHEDER, DER FREMKALDER MOD
SANDHED NR 1: UVISHED ER INDGANGEN TIL
MULIGHEDER.
SANDHED NR 2: TAB ER NATURLIGT OG KAN
FØRE TIL VÆKST.
SANDHED NR 3: DET ER ET MENINGSFULDT
UNIVERS.
SANDHED NR 4: VI ER ALLE ET.
Bruce H Lipton (udtalelse bag på bogen Frygtens gave)
” Rigtig mange menneskers liv er belastet af mange
forskellige former for frygt: Frygt for ensomhed, frygt for
fiasko, frygt for sygdom og frygt for fordømmelse blandt
andre. Den form for kronisk stress, der undergraver helbredet og skaber sygdom og har ansvaret for op til 90%
af alle lægebesøg. Lissa Rankins nye bog: Frygtens
skjulte gave udgør et godt beroligende middel.
Denne værdifulde håndbog i frygtens psykologiske
virkninger giver os nogle særdeles effektive personlige
teknikker, som kan hjælpe os med at ændre bevidsthed
og forvandle kronisk frygt til en adfærd, der styrker helbredet. Af hensyn til civilisationens sundhed kan jeg på
det varmeste anbefale dr. Rankins recept på en positiv,
medicinfri helbredelses proces, som styrker intuition,
integritet og livsglæde”

Når vi taler om den falske frygt , så er det den som
samfundets magthavere og manipulatorer forsøger
at fastholde os i med diverse skræmmebillederne
om flygtninge, sygdom og fare for at miste vores
velfærd (kvart million flygtninge lige efter anden
verdenskrig).
Ifølge Lissa Rankin er det den falske frygt, som er
med til at skabe diverse sygdomssymptomer. 90%
af hvad vi søger lægen for har sin baggrund i falsk
frygt.

Vores sansesystem reagerer ens både i den reelle
frygt og den falske. Det medfører at mængden af
stresshormoner stiger –og måske fastholdes på et
konstant for højt niveau.

Og til slut skifter jeg så lige spor.

Og når vi snakker om sansesystem så drejer det
sig ikke kun om hvad hjernen, forskellige områder
sanser (alarmcentral/amygdala m.m.)men også
hvordan tarmenes sansesystem reagerer.
Sammenspillet mellem ”mavehjernen” og
”hovedhjernen” er blevet endnu mere aktuel end
nogensinde før, da det viser sig at vores føde kun
indeholder ca 10% af de mikronæringsstoffer, som
den gjorde for 70 år siden .Dette sammenholdt
med en ekstrem øget brug af medicin( vacciner ,
antibiotika osv).

Citater fra Bert Hellinger: ”Die Liebe des Geistes”
på dansk” Familiemønstre forviklinger og løsninger”.

Et godt eksempel helt for egen regning: Flere og
flere får problemer med ”GLUTEN”.
Kunne det være fordi kornsorterne er blevet
”forædlet” som man kalder det Genmanipuleret.
Brugen af kunstgødning, sprøjtemidler m.m. Dertil
–hvordan laver man så melet: skaldelene fjernes,
kimen fjernes og resten pulveriseres imellem store
valser. For at få ”brød” ud af dette tilsættes bagefremmemidler. Til slut bruges der ”kemisk” fremstillet gær og en hurtig hæveproces.
HVEM POKKER KAN OMSÆTTE DETTE I TARMSYSTEMET.
Det minder om at fylde fremmed kemi derned. Og
så reagerer vores immunforsvar selvfølgelig.
Så det er selvfølgelig vigtig hvordan vi nærer vores
mange hjerneceller.
Nogen gange er det altså bare ikke nok kun at
være opmærksom på maden, men vi kan være
nødt til at tage et tilskud af aminosyrer, tarmbakterier og vitaminer og mineraler.
I denne forbindelse er der kommet et nyt produkt
til os fra Qsciences.
En række produkter som i de test som jeg har lavet
ligger på et niveau som langt overstiger de ellers
rigtige produkter vi kender.
Frekvensniveauet er så højt at de også støtter på
alle spirituelle niveauer.
Som Einstein udtrykte det: ”Vi kan ikke løse et problem på samme niveau som har skabt det”.
Det er den samme filosofi der ligger bag mine
matrixer som giver beskyttelse mod den megen
”mobilstråling”.

Lidt om morfogenetiske felter, som også har en
streng til falsk frygt.

”Det åndelige felt kan sammenlignes med de morfogenetiske felter, som Rupert Sheldrake taler om.
Han har gjort vigtige iagttagelser af de morfogenetiske felter. De kan ikke forandre sig af sig selv.
I de morfogenetiske felter gentager noget sig hele
tiden. Det ser vi også, når vi ser på familiefelter.
For eksempel er psykoanalyse et felt. Alle forholder
sig på samme måde inden for dette felt. De skal
alle forholde sig på samme måde. Når man anvender en anden metode, bringer man feltet i fare.
Derfor kan man nogle gange blive udelukket fra
feltet. Feltet har også en anden virkning. Det
bestemmer, hvad vi må mærke. Det forbyder os at
lægge mærke til bestemte ting og tænke bestemte
ting.
Der findes mange af den slags felter. For eksempel
er medicinere i sig selv et felt med store resultater.
Men mange nye indsigter i sygdommens rødder
kan kun trænge ind i det felt under store vanskeligheder, fordi der her findes et forbud mod at sanse
og iagttage det.
Mange terapeuter, også familieopstillere, bevæger
sig i et sådant et felt og kan dermed ikke sanse og
se bestemte ting.
Morfogenetisk betyder: Hvis noget har udviklet sig
efter et bestemt mønster, så bestemmer det mønster derefter, hvad der senere kommer til at ske i
det felt. Mønsteret gentager sig.
Dette morfogenetiske felt virker som en samvittighed. Alle, der tillader sig at tænke noget andet,
bliver pludselig bange og får dårlig samvittighed.”
Morfogenetiske felter skaber forhindringer for vores
frie udfoldelse, som i mange sammenhænge ville
kunne opleves som livstruende for sociale grupper.
Redskabet i denne forbindelse for at få os til ikke
at se og mærke udenfor feltet er udelukkelse eller
truslen om dette. Og så skal vi nok falde til patten.
”Hvis du ikke kan sidde stille og spise ordentlig
kan du komme ind på dit værelse”

Kom og hør om begge dele på vores årsmøde.
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Eller blive sat i kosteskabet eller eller
Frygten bliver her det vigtigste.
Og så lige en lille krølle til os i Danske Kinesiologer ,
hvad er det for morfologiske felter som vi fastholder hinanden i?

Hvis vi kun kan arbejde ud fra det der står i en eller
anden manual er det ikke sikkert at vi kan hjælpe
den klient/elev den ligger på briksen, da det jo ikke
er sikkert at vedkommendes udfordringer ligger
indenfor manualens muligheder.

Eller er det ikke endnu mere vigtig for os ikke at
have disse.

Med disse ord sender jeg
STAFETTEN videre til
Birgitte Rasmussen fra
Kinesiologi-Akadamiet.

Som jeg ser det så begrænser de morfologiske
felter vores arbejde med klienter/elever:

Frank Lange
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NYT fra Kinesiologi-Akademiet
Enhedsterapi, grundrytme,
søvn og smerter

Her et par beretninger fra to deltagere, der valgte at
sende en skriftlig tilbagemelding:

KINESIOLOGI - AKADEMIET

Y1. Jeg har brugt min rytme til mit psykiske helbred –
når jeg har mærket stress (jeg har diagnosen PTSD)
har jeg lyttet til den og efter 4-5 sekunder falder der ro
på inden i mig. Jeg har også brugt rytmen, når jeg ikke
kunne falde i søvn.

I november afsluttedes den 3-årige Enhedsterapi
Uddannelse med Audun Myskja i Danmark.
Alle deltagere skulle arbejde med og aflevere et projekt.
I Kinesiologi-Akademiet valgte vi at afdække om en
persons grundrytme har en gunstig indflydelse på de
smerter, som personen har.
Vi valgte en enkelt metode, hvor vi testede personens
rytme ved ankomsten og bagefter blev personen testet
for sin grundrytme på det tidspunkt, hvor den var
etableret i fosteret. Der blev testet med kinesiologi og en
metronom – en app hentet fra nettet.
Vi havde taget vores udgangspunkt / teori i, at alle har
deres specifikke grundrytme lige som lever, nyrer, har
deres rytme. I Zivorads Slavinski´s bog Return to
Oneness skriver han om Ultradian Rhythm. Rytmer i
kroppen gennem 24 timer. Desuden koblede vi vores
viden fra Enhedsterapiuddannelsen om rytme og hjerne.
I alt 24 personer, der deltog i projektet, skulle arbejde
med deres grundrytme i 15 dage. Vi testede med kinesiologi om antal gange pr. dag og hvor mange minutter
hver gang.
Forsøgspersonerne skulle downloade appen og lytte
til deres grundrytme med høretelefoner. Og så skulle
de føre et skema hver 5. dag og aflevere til os efter 15
dage.
Grundrytmen vil ligge mellem 60-70 slag i minuttet.
Ligger den væsentligt højere eller lavere, så tjekkede vi
for undertrykkelse.
Den aktuelle rytme kan både ligge under 60 og over 70.
En af de ting, der kom bag på os var, at nogle oplevede førstegangsforværring som ved brug af homøopati.
Det var specielt dem, der havde haft en ualmindelig høj
rytme ved ankomsten og hvor grundrytmen lå væsentlig
lavere. De måtte stoppe et par dage og så starte op igen
på deres 15 dage eller nedtrappe rytmen gennem nogle
dage indtil de nåede grundrytmen og så arbejde 15 dage
med den.

Y2. Ang. projekt ”Grundrytme og smerter”
Tak fordi, at jeg måtte deltage i jeres projekt om grundrytmer og smerter. Jeg er meget taknemmelig. For mig
er der sket et personligt mirakel. TAK
Hermed en lille fortælling om mit udbytte af deltagelsen
i projektet.
Jeg meldte mig til projektet pga. en overbelastet skulder.
Jeg blev testet og den rytme jeg kom med, var utrolig
ubehagelig at høre. Den var utrolig stressende for mig,
men gav god mening for oplevelsen af min indre uro.
Men min grundrytme kan jeg lide. Den er rolig og alligevel dynamisk (64).
Dagen efter test vågnede jeg tidligt og var fuld af energi
og klar til dagen. Jeg var undrende og glad fordi jeg
allerede kunne mærke en stor forandring. Jeg er overbevist om, at min grundrytme har arbejdet med en langt
ældre skade end den jeg kom med for at få løst.
For ca.15 år siden slog jeg mit hoved og fik et piskesmæld. Jeg har siden haft brug for 10-12 timers søvn.
Vågnede altid træt og på fridage kom jeg først rigtig
i gang med dagen kl 13 og var allerede udmattet kl
17. Min korttidshukommelse var dårlig og jeg blev let
stresset, angst og træt. På arbejdsdage kom jeg udmattet hjem og på fridage kunne jeg knap nå at rekreere
mig.
Efter jeg har lyttet til min grundrytme, vågner jeg tidligt
om morgenen og kan knap sidde stille til morgenmaden
er spist færdig. Jeg er glad og glæder mig til dagen. Dagen er blevet mange timer længere og samtidigt har jeg
følelsen af at tiden går langsommere. Meget mærkelig
fornemmelse, men dejligt.
Mine angst- og stress symptomer er væk. De forsvandt
efter første test. Min hukommelse?? Jeg havde i starten
en underlig fornemmelse af, at hjernen slog fra i meget
korte øjeblikke. Lyden fra metronomen ”haltede” ca.
hvert 5 sek. Det gør den ikke mere. Jeg registrerer
indimellem at jeg har svært ved at holde fokus når andre
taler til mig.
Men nu er jeg bevidst om at det sker.

Vi havde taget udgangspunkt i smerter, men blev overraskede, da det viste sig, at personerne i vores pilotprojekt, havde fået et meget bedre søvnmønster og dermed
fået mere ”tid” om natten til restitution.
På årsmødet har vi valgt at lave en workshop med
grundrytme og metronom.

Jeg har stadig smerter i min skulder men de er væsentlig
mindre end da jeg startede i projektet. De er ikke noget
problem længere.
Med stor taknemmelighed og glæde. TAK
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NYT fra IASK (International Association of Specialized Kinesiologists)
Sidste nyt fra IASK
Associations Meeting i Amsterdam 15-16 januar
2016.
I år var rammen om IASK ’s Associations Meeting
og Generalforsamling Amsterdam med charmerende
bygninger, kanaler og museer, bl.a. Van Gogh
museet, som der lige blev tid til at besøge.

Vedr. netværk med forskning og knæprojekt blev
der enighed om at udsætte slutdatoen på dette
projekt for at få så mange som muligt med. Irina
fra Rusland fortalte om et projekt hun ville være
interesseret i, hvor man fysisk ved hjælp af et
måleapparat kan måle kinesiologiens effekt på det
autonome nervesystem efter en behandling (nedsat sympaticus, øget parasympaticus).
Der vil blive arbejdet på at lave en ny mere overskuelig hjemmeside for IASK. I denne sammenhæng opfordres medlemmerne til at checke deres
egen information på hjemmesiden. Så hvis du er
medlem af IASK og er repræsenteret på hjemmesiden (det kan alle medlemmer være) så check lige.

Deltagere i Amsterdam
Det var igen i år som at møde sin udvidede udenlandske familie. Der var repræsentanter fra Spanien, Holland, Norge, Italien, Ungarn, England,
Tyskland, Irland, USA, Rusland (25 års jubilæum
for kinesiologi i Rusland dette år), Belgien, Canada,
Sverige og Danmark.
Efter et par dages mødeforberedelse i godt IASK
bestyrelsesselskab (hvor jeg er kasserer) var vi
klar til nogle gode dage med møder, men også
socialt samvær med internationale kollegaer. Vi
var ude at sejle på kanalerne, til hyggelig middag
og efter endt møde og Generalforsamling var der
drinks og god musik på hotellet. Mange havde
deres mænd med, og de bidrog også til den gode
stemning.
Associations meeting
De forskellige foreningers repræsentanter indledte
med at fortælle om hvordan kinesiologien havde
det i deres lande. Dernæst var der runder (forum)
med forskellige relevante emner som f.eks. fælles
definition på kinesiologi, hvordan kan vi promovere
kinesiologi rundt om i verden, hvordan kan vi bedst
udveksle viden. Vi aftalte at arbejde i 4 netværk:
1 Training, Ethics and Continuing Education,
2 Raising Awareness of Kinesiology,
3 Exchanging Information,
4 Research.
Derudover oprette en dropbox til vidensdeling og
evt. afholde webinarer.
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International Kinesiologidag 3. lørdag i marts –
i år 19. marts
Sidste år havde der været mange arrangementer
bl.a. i Rusland og Canada. Det blev vedtaget at
hele ugen skulle være en kinesiologiuge med fokus
på lørdagen som kinesiologidag. Måske er der
nogen i Danmark der har lyst til at tage tråden op
her?
Invitationer til konferencer
8-9 oktober 2016 er IASK medlemmer inviterede til
en konference i Rusland. Der vil være oversættelse
til engelsk.
Lee Lawrence inviterer til TFHKA Conference i Salt
Lake City - USA, 15-19. Juni 2016
IASK afholder sammen med den italienske kinesiologiforening AKSI:
Konference i Bergamo Italien 28 april – 1 maj
2017. Der vil komme mange spændende foredragsholdere, bl.a. Charles Krebs, Sylvia Marina,
Matthew Thie og Marco Rado.
Det vil være dejligt at have mange danske deltagere,
så sæt kryds i kalenderen til en dejlig forårstur til
Italien.
Hvis du ønsker at blive personligt medlem af IASK,
modtage nyhedsbreve, få rabat ved konferencer
og støtte det internationale kinesiologinetværk, så
koster det 20 Euro årligt. De kan indbetales via
bank eller paypal (se www.IASK.org) eller til årsmødet betale 150 kr eller 20 Euro til Inge, så vil jeg
sætte pengene ind.
Bedste hilsner - Inge Harris

NYT fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®
En af pionererne inden for Kinesiologiens
verden takker af fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole.
Annemarie Goldschmidt som har stiftet og ejet
skolen siden 1987, har ved årsskiftet overladt roret
til Carina Olsen & Dorthe Starberg Poulsen.
Dette blev fejret ved en dejlig reception, hvor stemningen var fantastisk. Receptionen blev holdt, da
Sylvia Marina var i Danmark og efter en veloverstået kursusdag, valgte mange af kursister at blive
og skåle med de tre værtinder. Foruden kursisterne
var der mødt mange op for at sige goddag og farvel, hvor flere flotte taler blev holdt fra trappen på
Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole.
Det var let at høre, at Annemarie har været en
dame, som har sat tydelige aftryk i kinesiologiens
verden, en forgangskvinde. Det glæder os at Annemarie fortsat vil berige Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole med sin kunnen og viden, ved bl.a. at
undervise på skolen.

Det kursus Sylvia kommer med til november bliver
– TRANSFORMING DNA MEMORIES.
De der er så heldige og allerede har gennemført
dette kursus en gang før, vil få mulighed for at blive
instruktør i – TRANSFORMING DNA MEMORIES,
når Sylvia kommer til Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole igen til april/maj 2017.
Til den tid bliver Sylvia Marina i Danmark mindst
10 dage, hvor kurset – RETURN TO LOVE – bliver
gentaget og dernæst instruktøruddannelse i begge
kurser. Du skal være instruktør i – TRANSFORMING
DNA MEMORIES – før du kan blive instruktør
i – RETURN TO LOVE, - men alt det kan du snart
læse mere om på www.kinesiologuddannelse.dk
Herunder kan du til en start læse et udpluk af, hvad
nogle af kursisterne skrev efter – RETURN TO
LOVE.
Tak, Sylvia, for at du har udviklet dette kursus
og dette kursusmateriale, som jeg føler hjælper
mig til at udvikle et bedre Selv. Tak fordi du er
dig.
At arbejde med de højest prioriterede ønsker
fra mit hjerte, min sjæl og mine følelser har
gjort det muligt for mig at føle kærligheden
dybt inde i mig selv.

Dagene med Sylvia Marina var helt specielle
og hvis du ikke allerede har haft fornøjelsen af at
deltage på et af hendes kurser, så bør du absolut
se frem til november måned, hvor Sylvia vender
tilbage for at afholde kursus på Dansk Pædagogisk
Kinesiologiskole.
Sylvia Marina formåede at hensætte kursisterne
i en energi af kærlighed, hvor hun ødselt delte erfaringer og baggrund fra hendes eget liv.
Kurset – RETURN TO LOVE – indeholdt materiale
som arbejdede på et dybt plan og der blev både
grinet og grædt. Alt det der blev arbejdet med
gav utrolig god mening for den enkelte og ”what
would love do” blev mere eller mindre en mantrasætning, som kurset skred frem.
Fire dages kursus der kulminerede i mange rosende ord fra kursisterne, hvor der vist ikke var en
eneste, som ikke gerne ville deltage på endnu et
kursus med Sylvia.

Jeg kan varmt anbefale dette kursus, dette
undervisningsmateriale til alle. Det er meget
blidt og går samtidig utroligt dybt. Jeg er heldig
og føler mig taknemmelig for at være blevet
undervist af Sylvia.
Jeg er næsten målløs over enkeltheden i denne
metode, og resultaterne er betagende, fordi
helingen finder sted øjeblikkeligt.
Manualen er fuld af visdom, og efter at have
arbejdet med et par af afbalanceringerne er det
meget enkelt at bruge metoden.
De fire meditationer fik mig til at føle mig meget
afslappet i både krop og sind.
Dette kursus forandrer mit liv. Det vil være begyndelsen på mit nye liv.
Stor visdom, kraft og kærlighed er det seriøse
indhold af kurset ”Return to Love”, såvel i
materialet, som i de smukke meditationer.
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Dette passer fuldstændigt til dig, Sylvia. Du er
en vis, stærk, dejlig og elskelig kvinde.
Du kommer ikke alene hjem fra kurset med
nogle værktøjer til at hjælpe andre, men du
gennemgår også en personlig udvikling, som
vil ændre dit liv.

Lige nu ser vi på Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole frem til et spændende år, hvor vi får besøg af
Adam Lehman fra USA, som kommer for at
undervise i – HOLOGRAFISK TOUCH FOR
HEALTH 1 & 2 – samt HEARTMATH, fordelt fra
d. 31. marts – 5. april.
Adam Lehman, der er kendt gennem sine kurser
om Applied Physiology, har på opfordring af
MATTHEW THIE udviklet et helt og gennembrydende
2 dages kursus.
På dette kursus, bliver du præsenteret for at arbejde
med de muskler, du kender fra dine kurser om
Touch for Health / Kropsafbalancering på en helt
ny måde, nemlig den tredimensionelle, som passer
godt til den tredimensionelle verden, vi lever i.
Adam har kombineret sin viden om den holografiske
model fra Richard Utt´s Applied Physiology med
John Thie´s enkle metode Touch for Health. Dette
har resulteret i en enkel og samtidig grundig metode, som giver forbløffende resultater.
Du kommer til at bruge dine TFH /KA færdigheder
på en måde, så du får en dybere forståelse af dem.
Du får en introduktion til nye holografiske afbalanceringsmetoder, og du lærer en metode at kende,
hvis principper du let kan overføre til dit andet
energiarbejde.
Det vil være første gang at Adam Lehman underviser i - HOLOGRAFISK TOUCH FOR HEALTH 2 – i Danmark.
Tilmelding på www.kinesiologuddannelse.dk
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I maj måned har vi fornøjelsen af Kathie Guhl,
ligeledes fra USA, som kommer og underviser
i kurset – DYSLEKSI. Her lærer du at arbejde
målrettet mod at hjælpe børn og voksne, der har
problemer med at læse, skrive, stave, matematik,
eller med andre skolefag og studier. Du lærer også
at adressere spørgsmål om ADD, ADHD, koncentration, forståelse, organisering og adfærdsmæssige problemer.
Efter endt kursus kan du teste og afbalancere de
mange komponenter i den internationalt standardiserede WISC-test. Du har værktøjer til at gennemføre en hel hjerneintegration og udføre et fuldt
indlæringsprogram, samt du vil have mulighed for,
at kunne indgå i et helt og fuldt samarbejde med
såvel lærere og skolepsykologer, som forældre.
Som et led i den nye tid Dansk Pædagogisk
Kinesiologiskole går i møde,
så kan du nu følge skolen på Facebook. Ligeledes
er vores lokaler på Smakkegårdsvej i Gentofte blevet
sat i stand og sådan vil små ting blive til store ting i
løbet af den tid som nu følger….
Vi glæder os
– ikke mindst til vores samarbejde med de dygtige
undervisere, som er tilknyttet Dansk Pædagogisk
Kinesiologiskole, der blandt andre tæller Susan
Lunddahl og Hanne Freil.
Bedste hilsner fra Carina Olsen & Dorthe
Starberg Poulsen.

NYT fra Kinesiologiskolen i Vejle
DEN FYSIOLOGISKE BAGGRUND FOR
AVANCERET INDLÆRINGSKINESIOLOGI
ved Carla Hannaford

KURSUS BESKRIVELSE
Den Fysiologiske Baggrund for Avanceret Indlæringskinesiologi er et 16-timers kursus, som
gennemgår fysiologien bag dimensionerne og
virkeligheden. Kurset vil udvikler dig til at blive en
mere kraftfuld formidler i dette elegante og meget dybtgående arbejde. På kurset får du også
en fuldstændig og dybdegående afbalancering,
hvilket tillader dig at ”fintune” dine færdigheder, at
være mere effektiv både uddannelsesmæssigt og
følelsesmæssigt. Lær at skabe plads til en større
transformation i dit liv og for dem, som du ønsker
at støtte.
På kurset lærer du om:
• Det Sammenbragte Bevidsthedsfelt
• Forskningen bag muskeltests
• Støtte fra Hjertet
• En dybtgående Indsigt i Integreret Bevægelse
• Fysiologien bag den Dybdegående Indlæringsmenu
• og hvordan den kan forklares
Forudsætning: Indlæringskinesiologi I og II, Carlas
kursus i april 2015, IK III eller lignende
Instruktør: Carla Hannaford, Ph.D.
“Carla’s bedste kursus. Ekstremt praktisk, sjovt, mentalt
forstyrrende, dyb/intens og åbner hjertet.” Renate Wennekes

Tidspunkt: 21. - 22. maj 2016
Kursuspris 2.000kr. plus materiale 150 kr.
Tilmelding på min hjemmeside senest 1. april 2016
www.kinesiologiskole-vejle.dk
eller send en mail til
kinesiologiskolen@vindinggaard.dk
Håber meget på at se dig til Carlas kursus
Edel Hovgaard

Invitation til Kursus i kost og ernæring
ved Frede Damgaard.
Dette er en enestående chance for at for at få en basal
viden om kost og ernæring og en indsigt i, hvordan kosten
kan påvirke vores helbred og overskud, og hvordan vi
via kosten og de rigtige kosttilskud kan forebygge stress
og få mere overskud.
Kurset er relevant for alle, der gerne vil vide noget mere
om kosten og dens betydning og få en stor indsigt i vitaminer og mineraler og andre kosttilskud.
Underviseren er Frede Damgaard, DET Ernæringsterapeut, biopat og phytoterapeut, der de sidste 40 år har
skrevet bøger, undervist og holdt foredrag herhjemme
og i udlandet udover at give kostvejledning på sin klinik i
Århus. Frede Damgaard har i flere år undervist i kost og
ernæring på Kinesiologiskolen i Vejle, og hver gang er
kursisterne blevet imponeret over, hvor stor hans viden
er, og hvordan han formår at formidle sin viden på en
lettilgængelig måde. Som DET Ernæringsterapeut er
Frede Damgaard altid opdateret på et internationalt
topplan, så man som kursist får adgang til de nyeste
tiltag inden for kost og ernæring
På kurset vil der blive undervist i vitaminer, mineraler,
sammensætning af det optimale kostprogram, ernæringsterapi/udrensning i forhold til bl.a.: kredsløbsproblemer,
allergier, barnløshed, syre-basebalancen og meget
mere.
Undervisningsmateriale: Frede Damgaards kompendium, som kom i en helt ny form for 2 år siden og som
konstant bliver opdateret med den nyeste viden inden
for området.
Alle kan deltage i dette kursusforløb.
Tidspunkt: 9. - 10. april og 28.-29. maj,
alle dage fra 9 - 17.
Pris: 1600 kr. pr. weekend + 750 kr. for kursuskompendiet,
trykt i farver. Et meget flot undervisningsmateriale og et
uundværligt opslagsværk efter kurserne. Kompendiet
dækker begge weekender.
Overbygningen på dette kursus finder sted 20. - 21
august og 10. - 11. september. Her er der også lavet et
helt nyt kursuskompendium, og prisen for disse kurser
svarer til de to første weekender. Forudsætningen for
at deltage i Overbygningen er de 2 første kurser eller
lignende.
Tilmelding til Edel Hovgaard på kinesiologiskolen@
vindinggard.dk eller på min e-hjemmeside www.kinesiologiskole-vejle.dk
Absolut sidse frist for tilmelding til de 2 første kurser
er 15. marts 2016.

Muskeltrykket nr. 141

23

Hjemmesidestatistik
Antal besøg
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Sidevisninger
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2050
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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 72%.

2029

07.15

08.15

09.15

10.15

11.15

962
12.15

1311

01.16

I 2015 har der i gennemsnit været 1.338 besøg pr.
måned.
Der har i gennemsnit været 3.145 sidevisninger pr.
måned

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

26 medlemmer
99 medlemmer
28 medlemmer
58 medlemmer
27 medlemmer

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

99 medlemmer
35 medlemmer
21 medlemmer
82 medlemmer
1 medlemmer

RAB-registrerede
Genvej til sundhed

69 medlemmer
32 medlemmer
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Velkommen til:
Navn

By

Thomas Ansbjerg
Rune Funch
Tina Hyldahl
Dorthe S. Poulsen
Susanne Risager
Carina Olsen
Lone Thorup Nielsen
Heidi Sørensen
Christina Hautop
Lise Bertram

Vallensbæk
Skanderborg
Allerød
Gilleleje
Herlev
Farum
Odense NØ
Vejle
Brønshøj
Ålsgårde

Gruppe:
2
2
2
2
2
2
2
2
1
4

Dejligt at byde nye medlemmer velkommen, men
vi har plads til mange flere.
Prøv at snakke med dine medstuderende om
fordelene ved medlemskab af Danske Kinesiologer

10928149_361922043988197_814818281_n.jpg (JPEG Billede

NYT FRA
Kontaktperson Ellen Serup
Referat fra Generalforsamling 23. januar 2016.
Deltagere: Lene Dybvad Aulund, Charlotte Troen,
Ulla Rosenquist, Thomas Ansbjerg, Britta Sandholm, Karin Skov, Ellen Serup, Susanne Rud, Ellen
Kristensen, Mie Nielsen, Lena Larsen, Sibylle.
Peter Lund Frandsen holdt et dejligt og inspirerende
foredrag, hvor han gav og et overblik over den
spændende nye viden, som i disse år er i fuld gang
med at udvide vores viden om biologien.
Efter en dejlig frokost, startede generalforsamlingen
kl. 13.
Lena blev valgt som ordstyrer.
Susanne fremlagde årsberetningen.
Der har ikke været så stor bestyrelsesgenereret
aktivitet i det forløbne år, men Ulla Thor-Jensen
har været initiativtager og arrangør af månedlige
medlemsmøder, hvilket vi er hende meget taknemmelige for.
Den årlige pinsefrokost blev traditionen tro afholdt
hos Inge Harris i Birkerød, hvor vi efter en dejlig
spadseretur indtog et formidabelt måltid, bestående
af mange spændende medbragte retter.
Messeudvalget sørgede for at vi nu igen var med i
Øksnehallen. Mange kinesiologer støttede op, og
vores stand var godt besøgt.
Julefrokosten blev igen afholdt hos Ulla Thor-Jensen,
som også koordinerede at ikke alle kom med de
samme retter.
Susanne blev på sidste årsmøde spurgt om Sjællandsgruppen ville stå for årsmødet i 2016. Dette
sagde hun ja til, da hun regnede med at der nok
ville være hjælp at hente i bestyrelsen. Susanne
og Ellen K har arrangeret at mødet afholdes på
vandrerhjemmet i Skælskør, som er et rigtig dejligt
sted.
Der har været afholdt et bestyrelsesmøde i sensommeren, hvor bestyrelsen brainstormede på det
forestående årsmøde i forbindelse med landsgeneralforsamlingen.

Susanne skitserede hvor vi står nu, og fortalte om
det foreløbige program. Invitationer er udsendt
(desværre uden at nævne foredragsholderen som
er på om søndagen – som er Karsten Snitkjær), og
en reminder sendes ud i allernærmeste fremtid, da
sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 28. januar.
Ellen K fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
Indkomne forslag
fra Omaya fra messudvalget :
1. Kan nogen opbevare materiale til messerne?
Susanne tilkendegav at det kan stå på hendes
loft.
2. Ny løsning omkring gulvtæppe på standen.
Det gamle er slidt og skal udskiftes. Da det
er meget besværligt at lægge på, ønskes
accept af Øknehallens tilbud om at lægge
gulvtæppe på (dvs. vi lejer gulvtæppe). Det
vil øge udgiften til standen med 3000 kr. Hun
1 af 1
foreslår at hovedforeningen spørges
om de
vil dække den udgift. /: Det skal afklares om
det er en engangsudgift eller årlig udgift :/
Det besluttes at der rettes forespørgsel til
hovedforeningen.
3. Messeudvalget søger om at få egen disk – en
engangsudgift på 3-4000 kr. Max. 4000 kr
bevilges.
4. Nye medlemmer til udvalget. Ingen meldte sig.
Valg af bestyrelse
Susanne Rud og Ellen Kristensen udtræder af
bestyrelsen, og Ulla Claudia og Lena indtræder.
Bestyrelsen består nu af:
Ulla Claudia, Ellen Serup, Karin Skov, Lena og Mie
Nielsen
Valg af kasserer
Lena Larsen blev valgt.
Valg af revisor
Karin Skov blev valgt som revisor
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Eventuelt
Vi drøftede forslag til fremtidige arrangementer.
Tandlæge Dorte Bredgård
Sanseprofiler v. Susanne Rud
Ole Køpke/Claus Hancke
Søs Wollesen
Besøg på farmaceutisk museum

Mia Damhus
Marianne Palm
Rikke Goerlich
Vi drøftede også om GF skal ligge på en fast
week-end i januar, så alle ved det, og skolerne
evt. kan planlægge kurser efter det. Blev enige om
IKKE at fastlægge en bestemt week-end, men evt.
chekke skolernes program før fastlæggelse
af endelig dato.

NYT FRA
Formand Lene Jespersen
Referat fra Generalforsamling d. 10.2.2016
Vi startede med en præsentationsrunde af de 8
fremmødte.
Særligt velkommen til Lone Thorup Nielsen, som
er vores nye medlem på Fyn (Seden)
Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
Ida er dirigent, Lene tager referat
2. Formandens beretning for 2015 (Lene Jespersen)
Lene fortalte om de få arrangementer, der har
været i 2015. Konstaterede, at der nu var 30
medlemmer, hvor der sidste år var 35.
Ingen tilføjelser eller kommentarer.
3. Fremlæggelse af regnskab for 2015 (Jette Larsen)
Ingen spørgsmål.
4. Budget (Jette Larsen)
Vi har valgt, ikke, at lave et budget.
5. Indkomne forslag( indsendes senest 14 dage
før) - Ingen forslag
6. Diskussionspunkt
Forslag til arrangementer.
Der var rigtig mange gode forslag og en ide
om, at vi måske kunne slå os sammen med
andre foreninger (zoneterapi, akupunktører…)
for, at få en større foredragsholder.
Skal vi være repræsenteret på messer o.l.?
Det kræver mange kræfter, der vil deltage og
bygge det op (15 personer)
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Generelt kunne det
være ønskeligt, at foreningen
var repræsenteret, bare med foldere (de blå og
livgivende samtaler) og en kinesiolog, der kunne
tale med folk, evt. en briks. Kinesiologiens dag
med foredrag, afbalanceringer (den store sal på
Ringe bibliotek) Allergidag i april/maj 2017. Eller
sådan undgår du jetlag og køresyge.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
- Jette Larsen - valgt
- Lene Jespersen - valgt
- 3. bestyrelses medlem - ledig post
- Suppleant - ledig post
- Revisor Birgit Nielsen - valgt
8. Evt. Der sendes en navneliste rundt (Lene)
Efterfølgende havde vi inviteret Karina Bro, der
gennem sin egen proces med, at lave 1000 skåle
med inspiration fra japanske drikkeskåle, har udviklet en lermeditation.
Hun guidede os
igennem 4 forskellige
opgaver med leret og
alle i selskabet oplevede, hvordan de faldt
til ro og slet ikke lod
deres perfektionssans
styre udformningen af
skålene.
Se mere på
www.fune.dk

NYT FRA
formand Helle Lyngholm
Formandsberetning ved lokalgeneralforsamlingen
Nordjylland 2016.
Velkommen til 7 deltagere i år.
Der er afbud fra Bettina Eriksen.
Det har igen været et stille år her i lokalforeningen.
Vi håber at næste år vil bringe lidt mere aktivitet.
I år kan vi tillykke til 4 kinesiologer som har afsluttet
uddannelse til Enhedsterapeuter.
Der er 21 kinesiologer her i Nordjyllandsafdelingen.
5 RAB medlemmer.
6 studerende/seniorer.
3 støttemedlemmer.
7 instruktører.
Så vi må ønske der vil komme flere medlemmer i
årene fremover.
Der er fortsat erfa grupper som mødes.
Der er også stadig en DVD samling hvor man
kan låne DVD, samlingen er hos Vibeke Rønne
Sørensen.
Tak for i år.
Helle Lyngholm.

Vi havde i år besøg af Vibeke Rolskov, som er
uddannet operasanger og nu arbejder med Lysets
Sang, at synge med engle.
Det er en meditationsform hvor tonen giver dit
fokus og er bærer af det spirituelle lys.
Vibeke kanaliserer spirituel åbning og åbner for
intuitiv sang, og er det danske led i Circle of Sound,
global lydhealing.
Vibeke maler også intuitive billeder og skriver
bøger.
Det blev et par spændende timer hvor vi blev ført
ind i dette univers af sang og meditation. Vi fik
også vist malerier og blev fortalt om baggrunden
for disse, og hvordan den proces kan foregå.
Der efter gik vi til aftenens generalforsamling.
Som dirigent blev Bodil valgt.
Herefter kom beretningen fra formanden.
Som stemmetællere blev Anni og Tove valgt.
Regnskabet blev godkendt.
Budget for næste år blev godkendt.
Som formand var der genvalg til Helle Lyngholm.
Under evt. forslag om at arrangere møde om
parkinson. Dette vil bestyrelsen arbejde på at gøre.
Så tak for god ro og orden under
generalforsamlingen.
Helle Lyngholm.
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NYT FRA
formand Lene Pia Rehardt
I forbindelse med den årlige generalforsamling
havde vi sædvanen tro kombineret dagen med en
oplevelsesrig eftermiddag og i år lå fokus på HPVVaccinen. Vi havde valgt at invitere en række
personer som dels kunne inspirere os i vores arbejde som kinesiologer og dels formidle oplysning
om de problematikker som de bivirkningsramte
piger og deres familier står i.
Læge Stig Gerdes har taget kampen op og vaccinerer ikke længere i sin praksis. Han fortalte om
sin vej, om det stå som læge og være imod sundhedsstyrelsens kampagne for vaccinen. Om vejen
til at finde en mulig behandling med intravenøst
C-vitamin. På han hjemmeside kan man finde en
symptomfortegnelse og behandlingsskemaer, der
er ganske anvendeligt og Stig Gerdes ser også at
hele tilstanden hos de vaccineramte minder om
kronisk træthedssyndrom. Stig havde endvidere
undersøgt en del organisationer, som han kunne
anbefale os at kigge nærmere på bl.a.
mayday-info.dk, scienwac.com og
sundhedsstyrelsensskandaler.dk
Statens serums institut har til dato tjent 630 millioner alene på HPV- vaccinen … så det er selvfølgelig en kamp mod giganter men Stig synes ikke at
ville opgive sin del og runde sit indlæg af med en
”gåde”: Hvad er forskellen på Gud og en læge? Jo
Gud ved han ikke er læge!” Og anbefalede til sidst
at melde sig ind i borgerrettighedsbevægelsen.
Vores næste indlægsholder var Eva Lydeking, der
var blevet sponsoreret af Engholmgruppen.

Eva præsenterede et bredere perspektiv i forhold
til vaccineskaderne og mener at vi må se på rigtig
mange faktorer: 1) De autoimmune reaktioner på
virus hvor immunforsvaret ikke kan afslutte med
en infektionstilstand. 2) Krydsallergier ift. hjælpestoffer, her f. eks æg og proteiner. 3) Allergier (ved
HPV aluminium men undersøg også andre metaller). 4) Glutenproblemet, der forværrer inflammation. 5) Glututation genet kan mangle. 6) Klientens
historie i det hele taget: Hvorfor vælter den ene og
ikke den anden? 7) Antibiotikahistorien og tarmfloraen, der som første betingelse for et heldigt
resultat må virke. 8) Traumer 9) Lavt T3.
Så det kan blive noget af en historie at optrevle.
Punkt et vil være at styrke immunforsvaret via
tyndtarmen f. eks med Panda 1, Barrier eller
Classic fra Engholmgruppen. Eva nævnede et
alternativ til intravenøst C-vitamin som man selv
kan lave. På youtube findes der klip hvor man
kan se opskriften på en blanding af lecitin og c-vit
der præpareres i en ultralydssmykkerenser. Alle
ingredienserne kan anskaffes til rimelige priser. En
smykkerenser kan få til 500,Vores næste indlægsholder var Berit Pedersen,
der er healer. Berit har i 2010 afsluttet et projekt om
Reiki-healingens effekt på senskader fra kræftbehandling, hvor hun benytter et dobbelt blindtestet,
evidensbaseret, videnskabelig dansk model, som
er godkendt af sundhedsstyrelsen. I projektet har
Berit trukket på sine erfaringer med bla. HPV skader samt andre vaccineskader. Berit havde en af
sine klienter med som fortalte sin egen historie og
om sin vej ud af skaderne og den hjælp healingen
havde givet hende. Derudover så vi Berit behandle
en af de piger med vaccineskader, der var mødt op
på dagen.
Berit fortalte om sin healingmetode, om meridianbaner og om de eneste to præparater som hun
anvender fra Allergica: Thula sulf til udrensning af
tungmetaller og Quarts D12, der trækker aluminium
ud og i øvrigt er effektiv ved både hovedpine og
hjernerystelser.
Det var et fint og rørende møde med Berit og ikke
mindst hendes piger der modigt stillede op.
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Carsten fortalte om deres
vej som familie gennem
mange år med div. alternative behandlingsformer
men ikke mindst om den
”hjælp”, det etablerede
system tilbyder, udenlandske undersøgelse og
laboratoriemålinger.
Vi afrundede dagen med
vores generalforsamling
hvor bestyrrelsen fortsætter og med glæde tager endnu en runde.
Vores sidste indlægsholder var Carsten Viborg, der
er formand for Landsforeningen for bivirkningsramte
og far til en datter, der er bivirkningsramt.

Vi ønsker alle et lykkebringende 2016

Referat fra Generalforsamling afholdt 9. januar
2015 i Vejle

Nogle ønskede at der havde været deltagelse af
kinesiologer, hvilket bestyrelsen kommenterede.
På tidspunktet hvor arrangementet blev planlagt og
aftalerne med foredragsholderne blev indgået, var
det ikke muligt for bestyrelsen at finde en kinesiolog, der på det tidspunkt havde erfaring inden for
dette HPV-vaccine felt.

Valg af Ordstyrer: Ulla Balle Laursen
Referent: Lene Pia Rehardt
Formandens beretning:
Formand Lene Pia Rehardt fortalte om lokalforeningens aktiviteter i årets løb.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og
budget:
Kasserer Karin Jensen forelagde regnskab og
budget, som blev godkendt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Lene Pia Rehardt blev genvalgt og Karin Jensen
blev genvalgt.

Lene Pia Rehardt

Endvidere var der ønske om, at der havde været
mere fokus på kinesiologien i forhold til denne dag,
selvom det blev nævnt ved start og slutning. Dette
er taget til efterretning af bestyrelsen. Når dagen er
overstået, er det let at se, hvordan det kunne have
været gjort anderledes.
Der blev fremsat ønske om, at vi får bredt kinesiologien ud til så mange som muligt, at vi i lokalforeningen kan lære hinanden bedre at kende, f.eks.
at der bliver lavet frokoster/hyggelige sammenkomster/sociale arrangementer for os kinesiologer,
så det ikke kun er foredrag, der bliver arrangeret.

Valg af revisor:
Jan Jensen blev genvalgt med bemærkning fra
Ulla Balle Laursen. Såfremt Karin Jensen næste
år er en del af bestyrelsen, bør der vælges anden
revisor. Da der ikke var andre, der p.t. ville være
revisor, venter det til næste år.
Jan har efterfølgende meddelt bestyrelsen, at han
ikke ønsker at modtage valget som revisor.
Eventuelt:
Der var debat om dagens forløb af temaarrangementet med HPV-vaccineramte.
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UDDANNELSE

Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole ®
Præsenterer…….

ADAM LEHMAN kommer fra USA og underviser 31. marts – 5. april i
HOLOGRAFISK TOUCH FOR HEALTH 1 & 2
som han er ophavsmanden til. Med danske materieler.

HEARTMATH underviser Adam Lehman også i, mens han er her.
____________________________________________________________________

SUSAN LUNDDAHL 14. – 17. april.
HJERNEN – Vores største ressource – del 2
____________________________________________________________________

KATHIE GUHL kommer fra USA og underviser 26. – 29. maj i
DYSLEKSI som hun er ophavskvinden til.
Med danske materieler.

TILMELD DIG OG LÆS OM KURSERNE PÅ: www.kinesiologuddannelse.dk
Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole ®
Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte
2242 8696 eller 4050 6675
E-mail: info@kinesiologiuddannelse.dk
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OBS !! Ændringer i forhold til tidligere annonce.
KINERGETICS 1-2: d. 5.-8.maj 2016 i Urlev v. Hedensted (Underviser Birgit Nielsen)
PHILIP RAFFERTY kommer til Danmark igen i 2016 og underviser i

KINERGETICS 3-4: d.13.-16.maj 2016 i Urlev v. Hedensted (arr. Birgit Nielsen)

KINERGETICS 5-6 og Masterclass: d.25.-30.juni 2016 i Vejle (arr. Edel Hovgaard)
RESET 1 og RESET 2: 2.juli i Ringe (arr. Birgit Nielsen)

RESET instruktørkursus: 3.juli i Ringe (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.
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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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)
3-4 sep 2016
Basis 2 (e)
5-6 mar 2016
1-2 okt 2016
Basis 3 (e)
30 april-1. maj 2016
29-30 okt 2016
Basis 4 (e)

Avanceret kinesiologi
1+2 (e)
Indlæringskinesiologi 1 (e)
Indlæringskinesiologi 2 (e)
Kost og ernæring 1+2 (Frede)

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

DATO
26-28 aug 2016
23-25 sep 2016

Homøopati 1 (j)

5-6 nov 2016

Homøopati 2 (j)

26-27 nov 2016

4- 5. juni 2106
26-27 nov 2016

Biokinesiologi 1 (j)

8-9 okt 2016

Biokinesiologi 2 (j)

29-30 okt 2016

11-13 nov 2016

Psykologiske redskaber 1 (j)

9-10 jan 2016

10-12 juni 2016
12-14 aug 2016

Psykologiske redskaber 2 (j)
Psykologiske redskaber 3 (j)

2017
2017

Test af kosttilskud (e) baseret på Wayne
Toppings materiale. Kræver KA og
Stress I. Kursuspris 1000 kr

30 jan 2016

9-10 apr 2016 + 28-29 maj 2016

Ernæringskinesiologi med test af kost
og kosttilskud (e)Forudsætning: Kurser
i kost og ernæring. Næste kursus i 2016
SUPPLERENDE KURSER
KURSUS
DATO
Kursus i vægtkontrol (e) 3-4 dec 2016
Overbygning i kost og
ernæring

Jarle Tamsen (j),

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

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
Næste kursus Dette kursus fokuserer på, hvilke personlighedsmønstre, der kan svække immunsystemet
man modgang (e)
2017
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
Efterår
1 dags Workshop
koden til alle sygdomme. Systemet er meget enkelt at anvende. På kurset introducerer vi
2016
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

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

Kinesiologi-Akademiet
Dit centrum for spirituel udvikling og energimedicin.
Uddannelse i kinesiologi og enhedsterapi.

Workshop med Zivorad Slavinski. Peat og andre psykologisk spirituelle
redskaber for alle slags behandlere og andre interesserede.
20.-22. maj 2016 på Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg
På denne workshop præsenterer den serbiske psykolog og moderne mystiker Zivorad Slavinski
yderst virksomme og unikke metoder, som på meget kort tid forløser dybe traumebilleder og
traumer. Zivorad er ganske enkelt et geni inden for traumeterapi. Med disse redskaber fjernes
traumer og andre dybereliggende problemer på kort tid, ved at finde ind til roden. Er du behandler,
kan du efter workshoppen anvende metoderne med klienter. På workshoppen arbejdes der med
Deep PEAT, som er en videreudvikling af EFT
Fingertip metoden (FM)
Inner Magical words
Workshoppen foregår på engelsk og veksler mellem demonstration af metoderne og partnerarbejde.
Der oversættes løbende til dansk.




Pris: 4000 kr. inkl. materialer, kaffe/te, let frokostanretning.
Tilmelding: Mette Pedersen, 36 35 12 05 kinesiologi.mette@post3.tele.dk Ved tilmelding og betaling
senest 2 måneder før opnås 10 % rabat.

3-årig UDDANNELSE TIL ENHEDSTERAPEUT på 250 timer
Den norske læge og forfatter Audun Myskja og Kinesiologi–Akademiet er
undervisere på uddannelsen, der starter nyt hold i august 2016
Enhedsterapi og mestringsmedicin - en vej til helbredelse.
Enhedsterapi bygger på en syntese af intuitiv energiforskning, medicinsk videnskab og de mest
virksomme elementer i alternative/komplementære metoder. Metoden lægger vægt på at udvikle
effektive symptomlindrende teknikker, og enhedsterapeuterne arbejder med at finde årsagen til
lidelser og problemer. Enhedsterapi er betegnelsen på en helhedsforståelse af, hvordan krop, sind
og ånd arbejder sammen. Således kan vi betragte enhedsterapi som en medicinsk filosofi, et
menneskesyn, en diagnostisk metode. Enhedsterapeuter arbejder med at genskabe enhed gennem
anvendelse af naturlovene i helbredelse, for dermed at styrke helbredelsesprocesserne på de
mange niveauer, mennesket består af.
Se mere på www.kinesiologi-akademiet.dk
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Kontaktpersoner

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

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

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

Der gives 40 %
rabat til prof.
medlemmer af DK

Bemærk at DK ikke er momsregistreret.

KONTINGENTSATSER:
Kontingentåret løber fra 1. april til 31. marts. Ved
indmeldelse i løbet af året gradueres kontingentet
forholdsvis. Medlemsskabet løber videre til det
skriftligt opsiges, eller medlemmet er i over
3 måneders betalingsrestance.
Årskontingent
Grp. 1 Støttemedlem
kr. 700,Grp. 2 Studerende
kr. 700,Grp. 3 Kinesiolog (med ret til RAB)
kr. 2300,Grp. 4 DK-Kinesiolog (evt. RAB godkendt) kr. 2300,Grp. 5 Instruktør (evt. RAB godkendt)
kr. 2700,Kontingent for grp. 1 + 2 opkræves 1/4 eller 1/5.
Kontingent for grp. 3, 4 & 5 opkræves ad 2 gange,
1/4 eller 1/5 og 1/10.
Ovennævnte satser er gældende indtil den 31/3 2016
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Elevrepræsentanter i instruktørkredsen:
pt. ingen
Kontaktperson i I-ASK:
Inge Harris, tlf. 4581 8156 / 2818 8467
E-mail: mail@ingeharris.dk
Salg af pjecer, hæfter og PINs:
Sekretariatet
E-mail: sekretariat@kinesiologi.dk,
Tlf. 2928 9723 (træffes bedst aften)
Tovholder for instruktørkredsen:
Birgit Nielsen, Tlf. 62 62 30 62
E-mail: birgit@kinese.dk
Uddannelsesansvarlig:
Birgit Nielsen, Tlf. 62 62 30 62
træffetid torsdag 18 - 19, eller læg en besked
E-mail: birgit@kinese.dk
Danske Kinesiologers Etiske råd:
Formand: Annemarie Goldschmidt,
tlf. 2578 5636
E-mail: dkpaed@yahoo.dk
Næstformand: Solveig Rasmussen. tlf. 7542 2416
E-mail: kinesiologi.billum@gmail.com
Øvrige medlemmer:
Inge Harris, tlf. 4581 8156
E-mail: mail@ingeharris.dk
Frank Lange, tlf. 7442 9174
E-mail: frank@kruselange.dk
Annette Bau Christensen
Tlf. 2554 5375 E-mail: annette_baudk@yahoo.dk
Repræsentanter i SundhedsRådet:
Solveig Rasmussen, tlf. 7542 2416
E-mail: kinesiologi.billum@gmail.com
Inge Harris, tlf. 4581 8156
E-mail: mail@ingeharris.dk
Sonja Thrane, tlf. 3324 7680
E-mail: sonja-thrane@mail.dk

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

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

Næstformand
Jette Larsen
Kragemosevej 17
5683 Hårby
Tlf. 20122494

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

Mail: jette@kinesiologi-i-halmhuset.dk

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

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

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

10928149_361922043988197_814818281_n.jpg (JPEG Billede...

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

1. suppleant
Lene Jespersen
Sangdrosselvej 3
5700 Svendborg
Tlf. 2860 4447

Mail: energiarbejder@gmail.com

2. suppleant
Zidsel Rosing
Risvej 57
8660 Skanderborg
Tlf. 5155 9199

Mail: forvandlingsstier@gmail.com

Sekretariat

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

Henvendelse vedr. kinesiologi:

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

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

Tlf. 70 21 41 21 eftermiddag og aften
1 af 1
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A FS E N DER:
Danske Kinesiologer
Sekretariatet
Myntevej 22
8722 Hedensted

Returneres ved varig adresseændring

Energigiver overskud
med energiurter + multivitaminer + L-Carnitin
Vitaminerne C, B1, B2, niacin, pantotensyre, B6, biotin og B12 og
mineralerne, mangan, jern, jod og kobber bidrager til et
normalt Energistofskifte

– købes i din lokale Matas
og Helsekostbutik samt i
udvalgte apoteker.

All Energy til dig der
• er træt og har brug for ekstra energi i en travl hverdag
• behøver ekstra ressourcer til familien og arbejdet
• løber, cykler, dyrker fitness eller anden krævende sport
www.naturenergi.dk

