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Nyt fra Forretningsudvalget (FU)
Næstformand
Jette Larsen
Kinesiolog RAB

I skrivende stund ser vi stadig langt efter varmen.
Den sidste uge har vi her på Fyn haft sne, slud og
hagl hver dag. Et hvidt landskab er smukt, men nu
VIL vi bare have sol og varme. Jeg var på vej til mit
første møde i Sundhedsrådet og pludselig fik jeg
ordene: Giv tid! Giv tid! Den nynner glad og ryster
de små vinger. Giv tid! og hver en kvist får blad,
giv tid! - hver blomst udspringer.
Jeg måtte synge denne kære B. S. Ingeman sang
højt nogle gange i bilen. Den er da om noget aktuelt
i en tid, hvor vi ingen tid har! Alle halser af sted,
vi kan ikke vente på det gode forårsvejr, kører for
stærkt, har travlt og glemmer nuet. Da tænkte jeg,
hvor er vi heldige i vores job. Vi kan give vores
klienter tid, tid til nærvær, tid til at lytte - en tid de
ikke kender fra det etablerede sundhedssystem.
Vores klienter lærer, at en afbalancering kræver
tid inden alt det, som der er arbejdet med, er
implementeret på alle planer.
At det etablerede sundhedssystem har mindre tid
til patienterne er et faktum på grund af den omfattende journalskrivning. Jeg var dog selv ved læge
for nogle måneder siden for at få taget nogle blodprøver. Sygeplejersken havde god tid til at snakke,
og jeg fortalte, at jeg havde talt med en akupunktør
om mine symptomer, hvortil sygeplejersken svarede: det er jo kun symptombehandling, det virker
ikke! Jeg blev total paf og fik slet ikke svaret. Men
efterfølgende fik jeg tænkt på, at når vi vil kalde os
komplementære behandlere, er det vigtigt ikke at
kritisere sundhedssystemet, for det åbner da ingen
døre! Her må vi huske på loven om tiltrækning.
Selv om dette års årsmøde allerede nu synes langt
væk, sidder vi i FU stadig med et smil om munden
efter en god weekend sammen med kolleger, hvor
der både var tid til sparring og socialt samvær. Vi
vil gerne sige en stor tak til Lokalafdeling Sjælland
for arbejdet med at arrangere og afholde årsmødet.
Var du ikke med på generalforsamlingen eller vil
du gerne læse referatet fra generalforsamlingen,
ligger det på vores hjemmeside, se her www.kinesiologi.dk/medlemsinformation/årsmøde-og-generalforsamling.
FU har konstitueret sig med Vibeke Sørensen som
formand, Jette Larsen som næstformand og Helle
Lyngholm som menigt medlem.

Til næste år arrangerer Lokalafdeling Fyn årsmødet.
Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen
ved d. 18. og 19. marts 2017.
På årsmødet var der afsat tid til at drøfte vision.
Det kom der mange givtige og inspirerende input
ud af, og der var et klart ønske om, at der i
Lokalafdelingerne blev arbejdet videre med ønsker
for en vision. Vi er derfor kommet med et oplæg
til bestyrelserne i Lokalafdelingerne. Vi håber, der
bliver arbejdet videre med visionen lokalt, så vi kan
fortsætte visionsarbejdet på næste årsmøde.
I vores drøftelse om vision fremkom der ønske
om at ændre på lagkagemodellen, ved at ensrette
den grundlæggende del af vores uddannelse og
derefter vælge et speciale. Instruktørkredsen greb
ønsket og afholdt allerede første møde om en ændret uddannelsesmodel på årsmødet.
FU bakker op om ideen om en mere overskuelig
uddannelsesmodel, hvor de studerende får nogle
grundlæggende færdigheder, inden de skal vælge
speciale, og vi bakker op om, at alle nyuddannede
hedder kinesiolog RAB/SA med forskellige specialer. Udelukkende for at signalere en fælles identitet
udadtil.
På årsmøde blev et samlet FU valgt til at repræsentere Danske Kinesiologer i Sundhedsrådet.
Den. 28. april drog vi derfor til repræsentantskabsmøde i Sundhedsrådet. Helle Lyngholm blev valgt
til bestyrelsen, og til suppleant i SRAB (Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling)
samt ind i optagelsesudvalget, som i løbet af
repræsentantskabsmødet også blev kaldt
uddannelsesudvalget.
Den 12. april udmeldte Sundhedsstyrelsen en pulje
med fokus på forskning i alternativ/komplementer
behandling. Der er i Finansloven for 2016 afsat 4
mio. kr. til det formål. Puljen kan søges af patientforeninger, hvor der er indgået partnerskab med
forskningsinstitutioner, det etablerede sundhedsvæsen, brancheforeninger for komplementære/
alternative behandlere. I skrivende stund arbejder
FU på, om vi skal/kan indgå partnerskab med en
eller flere patientforeninger, om vi skal ansøge og
i bekræftende fald, hvor vi skal hente hjælp fra til
udarbejdelse af evt. ansøgning. Vibeke Sørensen
har haft kontakt til Sundhedsstyrelsen og Sundhedsrådet, for at høre om vores chancer for at
komme i spil til puljen. Hun har tillige haft kontakt til
2 patientforeninger, nemlig HPV Bivirkningsramte
og Kræftens Bekæmpelse.
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Der er allerede ansøgningsfrist 26. maj, hvilket
fortæller os, at vil vi forskning, skal vi være på
forkant og ikke bagkant, som vi føler, vi er for nuværende. En stor patientforening som fx Kræftens
Bekæmpelse har kapital, forskere og personel,
som er vant til at håndtere ansøgning til fonde m.v.,
ansat. De har hele maskineriet kørt i stilling til der
kommer puljer, de kan ansøge. Sammenlignet med
dem er vi novicer. Derfor er en af vores overvejelser
også i øjeblikket, om vi af denne ansøgningsrunde
skal lære, at vi skal have aftaler/kontakter med
samarbejdspartnere, så vi ved en forhåbentlig
senere pulje er vel forberedt til at ansøge om
midler til forskning.

Til alle jer, som ikke er på facebook vil jeg fortælle,
at Zidsel Rosing har skrevet en artikel til onlinemagasinet Moola om kinesiologi.
På forsiden af vores hjemmeside er der en
henvisning til artiklen, hvis du gerne vil læse den.
På facebook har den primo maj fra vores side
Danske Kinesiologer været delt 75 gange – tak for
det og tak fordi du er med til at udbrede kendskabet
til kinesiologi.
Dette nummer af Muskeltrykket er et prøvenummer
fra et nyt trykkeri. Udelukkende af den grund, at
der var mange penge at spare til trods for farvetryk
på alle sider. Vi var derfor enige om, at vi blev nødt
til at prøve dette trykkeri. Lever de ikke op til vores
krav, reagerer vi selvfølgelig på det.

Jette Larsen
Forretningsudvalgets beretning marts 2016.
Det har været et spændende og udfordrende år.
Jeg vil gerne sige en stor tak til lokalafdeling
Sjælland for jeres arrangement, og tilrettelæggelse
af dette årsmøde. Stor tak til jer medlemmer der
støtter op om årsmødet/generalforsamlingen.
Tak til alle lokalforeningerne for jeres engagement,
og udbredelse af Kinesiologien.
Tak til Helle og Jette for konstruktivt arbejde og
samarbejde i FU. Tak til Lene og Zidsel for jeres
deltagelse i møder, og jeres bidrag via mail. Tak
til Jan for veludført arbejde i sekretariatet og godt
samarbejde. Tak til Birgit, for samarbejdet mellem
forening og instruktørkredsen, samt for din indsats
som studievejleder. Tak til Zidsel for arbejdet med
foreningens facebookside.
Derudover skal der lyde en tak til medlemmerne
i Etisk Råd, til Inge der melder tilbage fra I-ASK,
og Inge, Solveig og Sonja vores repræsentanter i
Sundhedsrådet, de har udvist stort engagement.
Tak til Frank vores revisor.
Sidst og ikke mindst en tak til alle medlemmerne i
Danske Kinesiologer. Foreningen og FU har brug
for jeres opbakning.
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indeværende generalforsamlings år. En særlig tak
til kinesiologiskolerne, for opfordring af de studerende til, at melde sig ind i Danske Kinesiologer.
Tak til alle jer medlemmer, der oplyser om fordele
ved at være medlem i Danske Kinesiologer.
I FU diskuteres om der skal ske ændringer i vores
medlemsgruppering. Der har været forslag om at
studerende skal have et billigere medlemskab.
Det har været debatteret om vi kan gøre noget for
de aktive kinesiologer uden ret til RAB, som har
medlemskab i gruppe 2 (studerende/seniorer). Kan
vi gøre noget for at få disse medlemmer til at finde
det attraktivt at yde en indsats og få taget anatomi
mv. således at de kan være gruppe 3 medlem frem
for medlemsskab som studerende. Skal vi have en
medlemsgruppe for aktive kinesiologer uden ret til
RAB? Disse spørgsmål har affødt flere spørgsmål,
og hvad giver det af konsekvenser, derfor har FU
valgt at sætte emnet på ”stand by” indtil videre.
Jeg kan kun opfordre til at tage de obligatoriske
lektioner og derved opnå de goder der er ved at
blive gruppe 3 medlem.
Forretningsudvalget vil også sige stort tillykke til
vores medlemmer, der har bestået eksamen.
God vind fremover.

Medlemsstatus.

Markedsføring.

Velkommen til nye medlemmer i vores forening.
Ved udgangen af februar måned, kunne vi fejre en
medlemstilgang på netto 10 medlemmer, i det

Klistermærker
FU har afholdt et fysisk møde, hvor emnet var
markedsføring. Det affødte, at vi fik produceret
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et klistermærke med vores logo og hjemmeside
adresse. Ideen er at gøre vores logo genkendelig,
og være med til at flere bliver opmærksomme på
kinesiologien, og efterspørger vores behandlinger.
Vi har udleveret klistermærker til alle lokalafdelingerne, som vil udlevere klistermærkerne til deres
medlemmer når de kommer til møde, foredrag eller
anden sammenkomst. Har du ikke fået et klistermærke beder jeg om, at rette henvendelse til din
lokalforening. Klistermærket er lavet, så det kan
sidde indvendigt i bilens bagrude.
Vi vil lige gøre opmærksom på, at der er regler for
streamers i bagruden. Du kan læse mere om det
på vores hjemmeside.
Fremadrettet vil der, ved tilmelding til vores forening,
følge et klistermærke med.
Film
Danske Kinesiologer har fået sin egen YouTube
kanal. Der er lagt en film op, en film der omhandler
stress og hjernegymnastik. Et rigtig flot stykke arbejde fra Zidsel Rosing. Du kan finde den på vores
hjemmeside under www.kinesiologi.dk/kinesiologi i praksis, eller på www.youtube.com - søg på
kinesiologi. FU har indgået aftale om en produktion
af fire film. Næste film har temaet kræft, hvor en
mand beskriver sit behandlingsforløb. Lige nu er
anden film i gang med at blive klippet og redigeret.
Vi håber I vil linke til disse film via jeres hjemmeside.
Får du henvendelse på baggrund af disse film,
må du gerne sende en mail til formanden. Kisser
har sendt mig en mail om, hvor stor interesse der
stadig er for udsendelsen på DK4,og dermed henvendelser for at få en behandling, og det også fra
andre dele af landet end Thy.
Instruktørkredsens tovholder og studievejleder
Birgit Nielsen har lavet en film, hvor lagkagemodellen bliver forklaret grundigt og utvetydigt.
I kan finde filmen både på vores hjemmeside og
YouTube.
Instruktørkredsen har i samarbejde med nogle
kinesiologiskoler haft en meget flot annonce i politikken. Du kan læse artiklen inde på foreningens
hjemmeside.
Jeg er sikker på, at når generalforsamlingen er
gennemført, vil FU sætte sig sammen og udvælge
de næste markedsførings tiltag.

Facebook
Danske Kinesiologer har sin egen Facebook side.
En side hvor vi ikke skal debattere, men oplyse.
Zidsel klarer denne opgave på fornemmeste vis.
Har du informationer der egner sig for siden, så
giv Zidsel en melding. Det kan være foredrag,
orienteringsmøder om kinesiologi, afholdelse af
kurser mv.
Muskeltrykket.
Dejligt med aktivitet i vores blad Muskeltrykket.
Stafetten kommer med gode indlæg, og det må
gerne fortsætte sådan. FU påtænker at fremme en
måde at dele hinandens viden. Det kunne være
via flere indlæg om et bestemt emne i et eller flere
Muskeltryk. Alt sammen til gavn for os alle, og til at
få del i andres erfaringer. I vil høre nærmere når vi
får bearbejdet hvordan vi kan gøre det.
Forum
Vi har slettet forum fra vores hjemmeside. Det er
ærgerligt, for vi mangler et sted hvor vi alle kan få
de samme informationer. FU er opmærksomme
på problematikken – men endnu ikke fundet en
afløser for Group Care.
Jan på sekretariatet, sender ud for skolerne, instruktørerne og FU. Det er en gammel aftale og jeg
synes ikke den skal udvides.
Sundhedsrådet
Sundhedsrådet er på dagsordenen under indkomne
forslag. Skal vi, eller skal vi ikke fortsætte medlemsskabet. Hvad har vi fået for pengene?
Hvad vil vi have for pengene?
Jeg deltog i et møde på Christiansborg den
10.februar 2016 - planlagt af partiet Alternativet.
Overskriften var: ”Hvordan får vi en mere integreret
sundhedssektor, hvor etableret og komplementær
medicin og behandling i højere grad går hånd i
hånd”. Der var fire oplægsholdere, der hver havde
20 minutters taletid. 20 minutter går rigtig hurtigt.
Interessante og kompetente indlæg. Dog manglede jeg indlæg fra Alternativet omkring deres tanker
for, hvad skal der til for at vi kan komplementere
hinanden - lægen og den alternative behandler.
Efter de fire indlæg var der afsat tid til debat/
spørgsmål til oplægsholdere. Det var en ganske
interessant oplevelse. Da det hele var slut, konkluderede jeg for mig selv, at hvis vi skal opnå noget
her, skal der findes en fælles platform for hele den
alternative branche.

Muskeltrykket nr. 142

5

SundhedsRådet planlægger igen i 2016 at deltage
i Folkemødet på Bornholm. Det kommer ikke til at
koste ekstra for vores forening. Der er bestilt en
stand, hvor de forskellige foreninger i SundhedsRådet kan vise deres respektive behandlingsform.
Det foregår i form af aktiviteter. Det er den enkelte
forening, der betaler omkostningen for at få et
medlem til Bornholm. SundhedsRådet betaler for
standen. Det er igen fravalgt fra Danske Kinesiologers side, dog med den mulighed, at hvis der er
en kinesiolog på Bornholm, der gerne vil tilbyde
sin tid og vise kinesiologi, kan det lade sig gøre. Vi
har spurgt Susan, og har snakket om det her på
årsmødet.
Sygesikring Danmark
Sidste år opfordrede vi medlemmer i Sygesikring
Danmark til igen, at stille forslag om optagelse af
kinesiologi som tilskudsberettiget. Helle Lyngholm
har arbejdet på sagen. Helle er nu så langt, at hendes forslag tages seriøst, og behandles i Sygesikring Danmarks lokalforening Nordjylland. Det har
været en lang sej vej hertil, og Helle fortæller gerne
om, hvad der skal til for at det kan komme så vidt.
Som Helle siger, så har hun erfaret at vi skal være
stædige.

Vi kan som forening ikke stille forslag til, at Kinesiologi skal være en mulighed, at få tilskud til. På
vores hjemmeside kan du finde et lille notat, som
kan printes ud og have liggende i klinikken til opfordring til jeres klienter, som er medlem af Danmark.
Der er på vores hjemmeside et forslag til en tale,
som med lidt ændringer kan gøres personlig, og
benyttes når der skal argumenteres ved medlemsmøderne i Sygesikring Danmark.
Skoleområdet.
Nye ledere på Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole.
Annemarie har afhændet sin kinesiologiskole.
Tak for samarbejdet i de mange år. Annemarie har
overdraget sin skole til Carina og Dorthe. De nye
skoleledere er i gang med at uddanne sig til kinesiolog og er medlem i vores forening.
Instruktør Jarle øger sine ambitioner, og etablerer egen skole på Sjælland. Dejligt at du arbejder
inden for lagkagemodellen. Tillykke med det.
Tak fordi I lyttede.
Vibeke Rønne Sørensen - formand

UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME
Kursuskalender på hjemmesiden
Har du somme tider overvejet at tage på kursus,
men manglet overblikket og en kalender med alle
de fantastiske kurser, som er godkendt af Danske
Kinesiologer, og som udbydes på de forskellige
kinesiologi-skoler?
Nu er der hjælp at hente. Der er kommet en
kalender på hjemmesiden, hvor skolerne kan
lægge deres kurser ind. Der er også en kort
beskrivelse af kurset, så du lynhurtigt kan se,
om dette kursus opfylder dine ønsker og behov.
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Vi håber, at denne kalender kan hjælpe med at
give dig det forkromede overblik, og at du vil få lyst
til at videreuddanne dig, nu hvor det er langt lettere
at finde det kursus, som passer til dig.
Du finder kalenderen i drop-down-menuen under
Uddannelse (3. Punkt i hovedmenuen).
Birgit Nielsen

FR A KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
MESSE – er det kanon eller en fuser?

Der er efterhånden utrolig mange messer om alternativ behandling rundt omkring i landet. Er det en
god måde at udbrede kendskabet til kinesiologien, giver det kunder i klinikken eller er det spild af tid og
penge?
Går du med overvejelser om at deltage på messer, så læs herunder om de erfaringer fra messe/
folkemøde, som 2 medlemmer deler.

KINESIOLOGI på Folketræffet
”Det Fælles Bedste” –
fremtidens bæredygtighed

I bededagene blev Folketræffet ”Det Fælles
Bedste” afholdt i Hvalsø i hjertet af Sjælland.
Folketræffet afholdes hvert andet år og bliver
arrangeret af en række foreninger og organisationer, som alle har økologi, bæredygtighed, og ”det,
der ligner” som omdrejningspunkt. Formålet er at
samle alle fra hele landet, som har noget at byde
ind med, og ikke mindst være med til at inspirere
politikerne til at føre en mere bæredygtig politik.

Hjemmefra var vi blevet enige om, at vi udelukkende skulle være der for at formidle. (Til forskel fra
Sund Livsstil messerne, hvor der OGSÅ skal tjenes
penge ind til at betale standlejen.)
Vi ville dele gaver ud, simpelthen. Give folk små
smagsprøver på, hvad muskeltesten kan fortælle
– og ikke mindst på, hvordan man kan hjælpe sig
selv med de forskellige gode øvelser, som vi alle
kender.

Da jeg stort set kan se til Hvalsø fra min klinik på
1. sal – og jeg samtidig mener, at Kinesiologi i
allerhøjeste grad er bæredygtigt – og under alle
omstændigheder kan falde ind under kategorien
”det, der ligner”, vovede jeg pelsen og tilmeldte mig
på vegne af Danske Kinesiologer med en markedsbod på 10 m2.
Farveduftene og Dr. Bachs essenser var gode
”ice brakere”.
Af en eller anden grund er små flasker, farver
og blomster bare tiltrækkende…
Som yderligere blikfang havde vi hængt forskel
lige billeder op på en tørresnor.

Folketræffet er også en folkefest. Masser af musik
i gaden, udendørs madboder, markedsboder i to
sportshaller, et hav af forskellige arrangementer
og et uendeligt antal workshops, hvor alle kan byde
ind med gode ideer til et mere bæredygtigt samfund.
Til eksempel kan jeg nævne, at der lørdag morgen
kl 10 var programsat – og hold nu fast – ikke mindre end 38! forskellige workshops. Så det syder og
bobler derude og ideerne er mange.
Så med FU i ryggen, en kasse Livgivende Samtaler under armen - samt opbakning fra en håndfuld
skønne kollegaer fra det sjællandske, blev det til et
par fantastiske dage i hal 2.

En ambulance, en edderkop, Putin og Donald
Trump, et fly, tal, et skænderi, ranker med pollen
osv. Susanne havde syet et par fine poser, som
også kom op på snoren med hhv en hvedebolle
og et æble i. Shanti havde taget friske birkeranker
med og Ellen en hel kasse med fødevarer, som
man kunne blive testet for.
fortsættes side 8
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FR A KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
Det var sjovt. Gæsterne var meget nysgerrige –
især de, som fandt noget ”spændende” på snoren.
Og når vi først kom i gang, endte det ofte med, at
de fik en regulær afbalancering. Edderkoppefobi,
matematik, hvede, pollen - bare for at nævne et
par eksempler.

Så vi fik delt gaver ud. Som en taknemmelig kvinde
sagde ”Det var en rigtig god gave”. Jeg tror på, at
vi gjorde en forskel for de fleste af dem, som besøgte vores ”markedsbod”. Politikere så vi vist ikke
noget til – så det er nok i et andet forum, vi der skal
slå til. Måske næste gang…

Men der, hvor jeg synes, det rykker mest, er de
mange fantastiske samtaler. Der hvor vi kan
mærke, at der er ”hul igennem” så at sige. Når
personen overfor dig får en bevidsthed om sig selv,
som ikke eksisterede tidligere. Det er SÅ godt. Og
det, som også er drivkraften i vores arbejde som
kinesiologer, tænker jeg.

Vi ved endnu ikke hvor Folketræffet holdes næste
gang, hvilket er om 2 år. Men jeg er frisk til en tur
mere. For vi er vel alle enige om at Kinesiologi er til
for det fælles bedste.

Og de gode samtaler var der mange, mange af
begge dage. Så mange, at der knap var tid til at
holde frokost, endsige opleve resten af de mange
tilbud, der var omkring os.
LOKAL MESSE
Via facebook fik jeg kendskab til, at der skulle
være 2 dages messe med 12 stande i min lille by.
Så gik overvejelserne i gang, skal – skal ikke!
Jeg endte dog med den beslutning, at eftersom
jeg er eneste kinesiologi i dette område, måtte jeg
tage med og repræsentere kinesiologien. Arrangøren blev meget glad for at kunne præsentere
en kinesiolog.
Men hold da op hvor brugte jeg meget energi op
til. Dette var min første messe, så hvad skulle jeg
have med, og hvad skulle jeg tilbyde. Hvordan
skulle standen se ud. Skulle jeg sælge noget?
Overvejelserne var mange.
Jeg besluttede mig for ikke at lave behandlinger,
men i stedet 3 forskellige demonstrationer på
standen i løbet af dagen, så kunne folk se på,
hvis de var interesseret. Klienten tilbød sig selv
blandt de fremmødte.
Den mest succesrige demonstration var også den
første. Jeg skulle vise test af vitaminer, mineraler
m.v. Jeg kendte ikke klienten, og det eneste hun
slog ud på, var et middel for bedre at kunne sove.
Jeg spurgte, hvordan hun sov, hvortil hun svarede, at hun ikke havde sovet 2-3 år. Tilhørende
gjorde store øjne, og min klient på briksen bestilte
en tid med det samme.
Det virkede rigtig godt for mig med demonstrationer, når jeg var alene på standen. Skulle jeg have
lavet afbalanceringer, kunne jeg ikke nå at tale
med gæsterne.
Jeg forstod, at mange kom for at købe en prøvebehandling til en billig pris. Jeg gav i stedet 33%
rabat på første behandling.
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Tak til FU, Mette P, Omaya, Susanne, Shanti,
Ellen S og Ulla C for opbakning/deltagelse.
Rikke.

Jeg fik 7 aftaler i kalenderen, 1 meldte siden fra, og
størstedelen har også fået en ny tid. 2 personer kom
kun til messen for at lave en aftale med en kinesiolog.

Den ene havde set vores videofilm om Katrine og
havde lagt mærke til, at hun brugte hjernegymnastik til specialundervisning. Personen havde derfor
tænkt, at det nok ville hjælpe hendes søn.
Overraskende mange kendte til kinesiologi eller
havde hørt ordet før. Nogle havde faktisk den
opfattelse, at mange alternative behandlere kan
holde symptomer væk, men skal man helbredes,
så skal man til kinesiolog! Det er da en anerkendelse!
Jeg havde 2 gode dage på messen, selv om den
ikke var ret godt besøgt, men jeg skal love for, jeg
var flad de følgende dage.
Vil man have noget ud af at gå til messe, skal man
ikke være bange for at kontakte og tale med de
besøgende. Er man passiv, er det bedre at blive
hjemme, for så går de besøgende bare forbi standen.
Jette Larsen

FR A KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
Hej Ulla, ( med tilladelse fra L…)
Jeg ville bare lige sige tusind tak for vitaminerne til
Natasja, de hjælper! :-D
Vi udfyldte sedlen med "på en skala fra 1-10" før
hun startede, hvor hun fik 21 og 24 point. Efter
én uge fik hun 39 og 34 point... Så der er virkelig
bedring at spore... Det er også tydeligt at hun har
det bedre, har mere overskud og ikke så let bliver
presset.
Vi har fundet ud af, at hvis man putter pulveret
ovenpå skyr sammen med Bran flakes og lidt frugt,
så smager det rigtig fint. :-)
Og 4 uger senere mail fra samme mor:
PS: Natasja er fuldstændigt ovre sin "stress", efter
hun er begyndt at spise pulveret hver dag! På nær
når hun har været hos sin far i weekenden og han
ikke lige har fået købt yoghurt, 4 dage uden pulver
og vi får en nærtagende, pylret, overstimuleret tøs
hjem. To dage på pulver igen, og hun har sit overskud tilbage... Det er ski da utroligt! :-)
Hvad grunden er til at børn stresser eller ikke er
omgivelserne tilpas kan jeg kun gisnes om.
Vores kultur og vaner siger det også har med mad
og opdragelsen at gøre. Natasja er blot en af de
børn jeg kender der har fået et lettere og gladere
liv nu. Q96 fås som kapsler og som pulver.

For få måneder siden mødte hun vitaminpræparatet Q96 gennem en alternativ behandler og på to
dage fik hun et nyt liv, lyset vendte tilbage. Hjernen
får de sporstoffer der skal til. Fortæller hun selv.
Jeg har hørt hende sige det til to møder. Hårene
rejser sig på mine arme. Hun kunne omgående
mærke forskellen. Som 19 ud af 21 med mentale
lidelser kan mærke det på under en uges brug af
Q96, siger dokumenteret forskning. Hos mange
andre tager det længere tid når kroppen regulerer
sig- uden behandling. Og gavner ved at vise bedre
søvn, klarhed i hovedet, mere overskud er nogle af
resultaterne. Se forsknings resultaterne på:
www.truehope.com.
Produkterne kan købes til eget forbrug på nettet
hos www.qsciences.com, og er godkendt i EU.
Vi er mange kinesiologer der gerne hjælper med
mere viden, hvis I spørger os.
Ulla Balle Laursen

Nyere forskning om bl.a. Autisme viser at sporstoffer i en bestemt sammensætning i vitamin og mineraler har en fremragende effekt, bedre end medicin. Jeg har lagt dokumentation fra bl.a. Harvard,
og links ud på Danske Kinesiologers Facebook.
Siden min nyeste viden om mikronærings stoffernes betydning for mentale lidelser og børns
adfærd, har jeg gentagne gange spurgt mig selv,
hvad der er grunden til at vi fortsat tror det er
”mellem ørene” eller i madkurven der er noget
der skal reguleres. Og om hvem ”der er de rigtig
kloge”.
Tilsyneladende kan vi ikke spise os til den nødvendige mængde sporstoffer, og hos nogle rammer det kognitive funktioner. Hos andre søvnen,
energi, overblik, stres. Men altid hjernen.
I går mødte jeg igen en 31 fysioterapeut der
gennem livet har døjet med angst, depressioner
og træthed. Lægerne har givet flere diagnoser til
Fysen: bipolar, borderline, angst, depressiv.

MOM S
LØ NSUM
SKAT

CVR
?

www.rabrevision.dk
- unikt regnskabskoncept
til behandlere

Tast din kassekladde ind via nettet
- og lad os, dit revisionsfirma, om
resten. Vi laver dine kvartalsregnskaber
og dit årsregnskab som en “pakke” til en
fordelagtig medlemspris på 410 kr. + moms
om måneden.
Start gerne her og nu - med regnskabet fra den 1. januar
2013. Der er ingen startomkostninger - og det koster intet at
skifte revisor.
Ring til revisor Bjarne Nybo og få en uforpligtende snak om
dit regnskab, eller send en e-mail, så kontakter jeg dig.
www.rabrevision.dk  U dsigten 17  U ggelhuse  8960 Randers S Ø
e-mail: bn@rabrevision.dk  telefon 8649 6595 eller 4046 1380
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FR A KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
Vild med Touch for Health
Når man laver en lagkage, starter man med at lave
en bund. Eller hvis man har travlt, så køber man
én. Derefter laver man nogle velsmagende lag
med forskelligt fyld, så lagkagen bliver spændende
og lige præcis sådan, som man har lyst til, at den
skal være.

Jeg har for eksempel givet og modtaget Touch for
Health afbalanceringer utallige gange om morgenen, lige før man skal ud af døren og møde en
dag, som føles lidt uoverskuelig. Det kan være på
grund af de opgaver der venter, dårlig nattesøvn,
smertende krop eller andre udfordringer. En hurtig
14 musklers afbalancering med et positivt mål for
dagen gør en himmelvid forskel på ens oplevelse
af nuet!

Sådan er også Danske Kinesiologernes uddannelsesmodel bygget op. Med grunduddannelse
(Touch for Health, Kropsafbalancering, Basiskurser) i bunden bygger man videre med forskellige
kurser efter ens egen interesse og eget behov.
Jeg hører til dem, der er helt vilde med bunden.
Jeg vil gerne bidrage til, at vi er bevidste om, hvor
vigtigt det er for at få en suveræn lagkage, at
bunden er solid, lækker og velbagt. Jeg har valgt at
arbejde med Touch for Health, fordi den bund det
repræsenterer, er unik, velafprøvet og opskriften er
enkel og internationalt anerkendt.
Hver gang jeg har en ny klient, bliver jeg sammen
med klienten fascineret over kroppens evne til at
vise en forandring i vedkommendes energitilstand
ved hjælp af muskelsvar. Det er en stor oplevelse
for en person at kunne mærke, hvordan éns muskler afspejler energitilstanden og responderer på
forskellige afbalanceringsmetoder. Det er det, der
er helt enestående ved Touch for Health: Personen kan ved hjælp af forskellige muskeltests selv
mærke, hvad der styrker og hvad der ikke styrker
den pågældendes energibalance. Han eller hun
har fortsat kontrollen og autoriteten i testsituationen, ved selv at kunne mærke forandringer og ved
at kunne fortælle til mig, hvad der føles styrkende
og energigivende.

John Thie, som udviklede Touch for Health og
videregav rettighederne til International Kinesiology
College, beskriver formålet med Touch for Health.
Formål med Touch for Health:

(Fra John Thie’s, Touch for Health, Complete Edition, 2005)

1. Forøge din livskraft, din balance og din
modstandskraft.
2. Finde din Telos - Opleve at dit daglige liv
giver mening og har et formål.
3. Hjælpe dig til at yde optimalt og til at præstere dit bedste – forbedre din livskvalitet og
hjælpe dig til at se og værdsætte dine præstationer.
4. Forbedre healingsprocessen og fremskynde
helbredelsen - Optimere kroppens medfødte
selvhelende kræfter.
5. Opdage og udvikle dine naturlige evner til
at heale - Vi er alle i stand til at hjælpe hinanden til at få det bedre gennem menneskelig
berøring (for sundhed!). Nogle af os har en
medfødt evne til at heale, hvilket kan føre til
en levevej, som giver mulighed for at hjælpe
andre og give livet mening.

En meget vigtigt del af Touch for Health er dens
enkelthed. Jeg tør at påstå, at man faktisk kan
nøjes med lagkagens bund, især hvis man mest
er interesseret i at hjælpe familie og venner med
deres mål, ønsker og udfordringer her i livet.
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6. Forøge din evne til selvhjælp - Øge bevidstheden om og effektiviteten af, hvordan du
tager vare på dig selv.

7. Få en ny fornemmelse af at tage ansvar for
din egen sundhed - Der er altid håb. Når vi
står over for sygdom, stress eller smerte, når vi
møder udfordringer eller begrænsninger af enhver art, kan vi gennem afbalancering umiddelbart og spontant opleve subtile og dramatiske
forbedringer.

Hvis du har taget Basiskurser 1-4 eller Kropsafbalancering 1-4, skal du lige have 1 dages TFH
opdateringskursus, før du kan deltage i TFH 5. Er
du interesseret, se venligst annoncen andet stedet
her i bladet.

Har du fået lyst til at arbejde mere med det grundlæggende kinesiologi, Touch for Health, og videregive det til andre, kan du fortsætte med TFH
studier ved at tage TFH 5, TFH Training eller TFH
metaforer. Ved at tage TFH Training kan du blive
instruktør i Touch for Health 1-4.

Anne Hiitola-Pedersen

Med kinesiologihilsen

Instruktørtræner for TFH instruktører
Fakultetsmedlem af International
Kinesiology College IKC

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
Jeg har fået fornøjelsen af at overtage stafetten
efter Frank Lange.
Det har fået mig til at tænke tilbage til mit første
møde med kinesiologien sidst i halvfemserne, hvor
Mette Pedersen gik i gang med at behandle min
datter for allergi. Datteren blev rask og jeg blev så
nysgerrig, at jeg måtte i gang med at lære kinesiolog. Det er blevet til en spændende rejse med at
opdage kinesiologiens små og store mirakler.
Efter kort tid røg kinesiologien ned i min medicintaske, fordi den er så dejlig rummelig – den kan kombineres med stort set alt. Den blev bl.a. til shamakinese / shamanistisk kinesiologi, en kursusrække
som en del af jer har prøvet og som har gjort at jeg
er kommet til at kende mange af jer rigtig godt.
Senere har kinesiologien også ført til, at jeg er blevet en del af ”fire” banden, som Audun Myskja fra
Enhedsterapien kalder os kvinder fra Kinesiologi
Akademiet.

Nok om det historiske. Det der er mit budskab i
denne stafet er, at de kinesiologer jeg har mødt
og møder er mennesker med initiativ, overskud og
nysgerrighed. De står i klinikken /stuen og arbejder
helhjertet for at få afbalanceret klienten/naboen/familiemedlemmet, så vedkommende bliver et mere
helt menneske.
Hver gang bliver der syet et lille sting mere i livets
store tæppe i en glad eller lys farve, som er en
modvægt til mange af de dystre ”farver” vi ellers
hører i nyhederne.
Så sagt med andre ord – mange bække små giver
en stor å. I gør en forskel hver gang I er på og det
betyder noget i livet store spil.
En tak fra mit hjerte til jeres smukke hjerter, for at i
er der.
Jeg vil hermed give stafetten videre til
Helle Lyngholm – en hjertevarm kinesiolog.
Birgitte Rasmussen

NYT fra IASK (International Association of Specialized Kinesiologists)
Husk IASK konferencen i Bergamo i Italien
fra 28. april til 1 maj. 2017. Der kommer mange
inspirerende indlæg fra udenlandske instruktører.
Der er stadig mulighed for at melde sig til med “Min
bedste idé”.
Mødet mellem de internationale foreninger finder
sted lige inden dvs. 27 og 28. april. Du er velkommen til at komme med som observatør, hvis du vil
lære dine kollegaer fra andre lande at kende.
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Se mere på hjemmesiden www.iask.org og på
http:/kinescbc.blogspot.dk/2016 hvor du kan se
billeder fra det sidste Meeting of Associations i
Amsterdam 2016 og fra aktiviteter afholdt i England og Ungarn på den Internationale Kinesiologi
Dag 19. marts.
Gode sommerhilsner
Inge Harris

NYT fra Kinesiologi-Akademiet
En moden studerendes rejse
gennem uddannelsen
– et sindbillede på uddannelsesforløb.
For en del år siden fandt Maj-Britt vej til kinesiologien
hos Ellen Langgaard, som hun fik god hjælp af.
Da et familiemedlem for et par år siden fik brug for
en afbalancering, og hun sad med på sidelinjen, fik
hun genopfrisket den magi, der ligger i at kommunikere med kroppen og underbevidstheden, og
bringe kommunikationen op på det bevidste plan.
At få bevidsthed på det, der forhindrer det gode
liv. ”Der er en pointe i, hvis én i hver familie kunne
afbalancere familiemedlemmerne med Kropsafbalancering/Touch for Health”.
I 2014 meldte Maj-Britt sig til KA/TfH, og det var
egentlig bare meningen, at hun ville forfølge den
idé, at én i hver familie skulle kunne afbalancere
familiemedlemmerne. Men da hun afsluttede dette
forløb, var hun solgt til kinesiologien. Hun tog efterfølgende kursusforløbet ”Kommunikation med den
Intelligente krop” og meridiankursus.
Hun kunne fra første færd se, at metoderne ville
kunne anvendes i forbindelse med mennesker,
der er droppet ud af systemerne, mennesker, med
kroniske smerter og andre lidelser, som ikke har
fundet hjælp nogen steder.

Maj-Britt har givet Kinesiologi-Akademiet en anmeldelse på Facebook:
”Fællesskabets styrke er den enkeltes styrke - det
er Kinesiologi - Akademiets motto.
Jeg har nu gennemført grunduddannelsen til
kinesiolog på Kinesiologi-Akademiet, og det er ikke
bare ord på et papir, men en værdi der skinner
igennem overalt.
Jeg har deltaget i mange kurser og uddannelser
gennem mit efterhånden lange arbejdsliv, men har
aldrig oplevet noget, der lignede den uddannelse,
jeg har fået her.
Underviserne er meget erfarne og totalt dedikerede til feltet, og de kursister de har, dér følges op,
støttes og suppleres. Jeg føler, at jeg har fået en
ekstra familie, for ud over den meget kompetente,
pædagogiske og grundige undervisning, formår Kinesiologi Akademiet også at skabe understøttende
og udviklende fællesskaber blandt vi, der studerer.
Kinesiologi Akademiet har givet mig rigtig fin
vejledning i valg af supplerende kurser og er rigtig
gode til at gøre opmærksomme på andre muligheder, end dem de selv kan tilbyde.
Bedre kan det ikke gøres”.

Kan man arbejde med de emotionelle, mentale og
fysiske belastninger, man har i forbindelse med
sygdomme og problemer, er man allerede ved at
ændre kurs. Maj-Britt har gennem sin uddannelse
oplevet sin egen proces meget stærkt, og hun har
haft klienter, som hun har haft rigtig gode resultater
med.
Hun har netop afsluttet eksamen i Kinesiologi og
er nu klar til at melde sig ind i Danske Kinesiologer og kan søge om at blive Kinesiolog SA. (SA
står for Sundheds autoriseret. En titel, der gives til
personer, der har autorisation inden for sundhedsvæsenet. Titlen er ligestillet med titlen Registreret
alternativ behandler (RAB)).
En uddannelse til kinesiolog er en personlig rejse.
Man mødes og skilles, og mødes igen og skaber
vækst og udvikles sammen med de medrejsende
og rejselederne. Vi er meget taknemmelige for at
være en del af disse rejser! Enhver rejse en berigende og udviklende oplevelse for alle parter.

Fra Danske Kinesiologer skal lyde et tillykke med
bestået eksamen - vi håber at kunne byde dig
velkommen i medlemskredsen.
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NYT fra Polaris Skolen
On the Bridge
af Grethe Fremming

Alle mennesker står ved Broen
mellem den gamle og den nye
verden, mellem vores ‘gamle’
selv og vores ‘nye’ selv. Når vi
et øjeblik stopper op og ser på
vores liv, er vi nok nogle stykker
der spørger os selv:
Er mit liv nu virkelig det, jeg drømte om?”
Danske Kinesiologer står også ved en korsvej
– her 33 år efter vores første sammenslutning.
Anne Straarup og Rolf Havsbøl (min mand) er ikke
længere. Jeg ved det ville være i deres ånd at give
mit besyv med til at dele vores tanker fra den gang,
da foreningen blev manifesteret, idet den også var
hensigtsorienteret.
Vi er vant til at søge og finde et fælles mål. Den
går bare ikke mere. Vi finder ikke fælles fodslag
før vi har samme hensigt: at røre hinanden! Det
kræver en bevidsthedsændring i os alle sammen.
Vi svømmer rundt i det kollektive sædvanlige
bevidsthedsfelt, og ser ikke, at vi må hæve os over
rod-, sakral- og solar plexus-vanerne og i stedet
række opefter og nå det næste niveau, et højere
bevidsthedsplan der involverer hjerte- og hovedchakraerne.
Gennem millioner af år er vi gået fra den ene
identitet til den næste. Vi har troet, at vi var vores
krop, følelser og tanker. Krop, følelse og konkret
tanke har samlet sig i en personlighed og selv om
vi måske er stærke, mangler der noget … vi kan
måske ikke rigtig sætte ord på, men der må være
noget mere …
Når dette øjeblik indtræffer, sætter vi foden på
Broen til et helt andet liv, et liv som ’Iagttager’. På
Broen kan vi se alt det gode vi har gjort i vores
liv, alle ’fejlene’, det vi ikke nåede, ikke turde. Det
væsentlige er, at blive ærlige overfor os selv og se
tingene som de er. Vi opdager, at tidligere normer,
vaner og lærdom styrer vores liv. Det er ikke sådan
lige ud af landevejen at bryde med det sædvanlige
uden at komme i indre konflikt. Vi må tage os i ikke
at projicere den indre konflikt ud i vores omgivelser, for vi opdager meget hurtigt, at verden er
det største spejl til at se, hvad og hvordan vi ikke
længere har lyst til at være.
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Hele livet vendes på hovedet. Fra at være horisontalt orienteret af følelser og tanker, handlinger og
holdninger, udvikler vi lidt efter lidt en vertikal
stræben efter andre værdier. Vi aner eller begynder
at vide, at vi har et bidrag at yde rent socialt.
I stedet for at beklage os, irritere os over os selv eller andre, kan vi vælge at bruge genvordighederne
til at aktivere en medfødt indre kreativitet, en hidtil
ukendt kraft til at skabe et liv der kommer alle til
gode; noget der løfter bevidstheden til et 'Ååh hvor
vidunderligt, hvor smukt....', noget der gør glad og
befrier os fra trædemøllen, noget der løfter os ind i
en anden verden som nye fremtid.
Det fortælles, at forud for al skabelse, før vores
solsystem, var alt stille … I stilheden opdagede
Skaberen sin kraft… Når vi tænker over dette, når
vi ved, hvor godt – om end ubevidst – vi har skabt
vores liv hver især til dato, kunne vi søge denne
stilhed, denne kraft, ånde alt det ind, vi har, alt
det vi har gjort, alt det vi er, bare rumme det hele,
absorbere det, integrere det; og så skue vores
værk … og beslutte os til at gøre en bevidst forskel
til gode for alle. Dette forudsættes af et nyt samarbejde mellem hoved og hjerte og en erkendelse af
den nye identitet som Iagttager, Forsker og Tænker i hjertet.
I dag står vi undrende og beundrende foran det
store Kosmiske Liv, som videnskaben nu indvier os
i. Når vi ser stjernehimlen, ser vi idealet for mennesket, næste skridt på udviklingsvejen, hvor vi bliver
til en vedholdende ’stjerne’, der uophørligt skinner
sin hensigt ud, at lyse for at andre kan se deres vej
og nå det allerhøjeste, det ’uopnåelige’.
I tavsheden kan tanken koncentreres om vores
bidrag til helheden. Vi kan nå et punkt, hvor vi
ikke længere trækkes hid og did af dagligdagens
krav og utilfredshed. En skønne dag hører vi en
lille stemme i hjertet hviske: ”Nok er nok.” Så er vi
parate til at transformere vores liv.
TK inviterer til denne transformation i form af
TK-Uddannelsen og i form af et ganske særligt
kursus for instruktører med hensigten 'samarbejde'.
Bedste forårshilsener
Grethe Fremming

Transformations Kinesiologi (TK)
TK er udviklet af Polaris Skolens grundlæggere Grethe Fremming og Rolf Havsbøl siden midten af
firserne og gennemarbejdet både i forbindelse med dem selv og mange ‘klienter’ der ‘legede’ med i
dette research-arbejde.
TK er stadig under research og udvikling.
I Danmark står Helle Bøving, Tove Nielsen og Grethe Fremming for uddannelsen til TransformationsKinesiolog.
Et team af TK-lærere i Schweiz, Tyskland, USA, Australien og Danmark underviser i TK-Syntesen.
Nyudvikling 2016: Se Polaris Skolens kursusopslag i Muskeltrykket om ’Næring i den Nye Tid’

Kærligheden som gave.
Kærligheden som det bedste i livet.
Kærligheden som meningen med alt, som lever.
(Ingmar Bergman)
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NYT fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®
Vi er kommet så godt i gang på Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®, at vi faktisk ikke har haft
særlig meget tid til vores anden kursusvirksomhed
EnterFusion og det er jo på mange planer skønt☺
Hvad er det så vi har haft så travlt med?
Det der gav særligt sved på panden var da ADAM
LEHMAN var her og det er ikke fordi Adam er
særligt krævende, men fordi vi ud over vores
dejlige danske kursister havde formået at trække
kursister både fra Holland, Italien og Cypern.
Vi havde nogle travle dage, hvor nye skikke blev
indført som hilsen med ægte italienske kindkys ud
i luften – det prøver vi at holde fast i på skolen, da
det gav gode anledninger til grin, hvilket altid er
godt. Vi var ude at spise med Holografisk Touch for
Health 2 holdet, vi spiste sen middag med Annemarie & Adam og vi holdt møder både med Adam
og andre. Desforuden havde vi rigtig mange tilmeldinger på HEARTMATH® som var en stor succes
med flere gode tilbagemeldinger sidenhen. Faktisk
foreslog familien vi købte et par madrasser og
sov på skolen, så galt gik det dog ikke – ude godt,
hjemme bedst, men sikke nogle dage.
		

Hvad er det ADAM kan? Han kan ganske enkelt
sit håndværk og sin teori til punkt og prikke. Den
store viden han har, forstår han at videregive på en
meget behagelig og kompetent måde.
HOLOGRAFISK TOUCH FOR HEALTH
grænsede til det geniale, det var sjovt at bruge
de velkendte muskler i en helt ny kombination, som
var fantastisk effektiv – det kan vi helt sikkert godt
anbefale og der var flere som opfordrede Adam til
at lave mere, altså et kursus Holografisk Touch for
Health 3.
Det er bestemt ikke sidste gang Adam har været
her og han var vild med det – faktisk så meget, at
han gerne vil komme senere i år, hvis lejligheden
byder sig, så glæd jer.
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ANSIGTSSPROG. Det var lidt af en fest vi
havde de aftener, hvor Annemarie Goldschmidt til
foredragene Ansigtssprog havde skrevet sit eget
materiale, så vi fik fuldt udbytte af ni forskellige
strukturer og hvad de generelt stod for. Ni træk var
godt, men ikke nok …. Vi ville have mere og Annemarie blev på det kraftigste opfordret på at lave
mere. Kurset var for alle, ikke kun kinesiologer
og det var ret sjovt. Kurser der er for alle kommer
I til at se mere af på skolen i fremtiden, så for en
god aften ude med en ven eller veninde – hold øje!
Hos Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole® holder vi så meget af EDEL HOVGAARD, at Carina
brød ud i morgensang for Edel, da hun deltog
på kurserne med Adam Lehman. Det tænker vi at
gentage når Edel kommer igen for at undervise i
KROPSAFBALANCERING 1 – 2 – 3 - 4 den 16.
– 19.juni og 4. – 7. august, hvor vi selv agter at
deltage igen, musklerne kan vi ikke få for meget
af! Skynd dig at melde dig til, hvis du har det på
samme måde.
ANNEMARIE GOLDSCHMIDT har et hjerte af
guld og et helbred af stål, da hun stadig beriger os
med sin yderst kvalificeret undervisning.
I slutningen af august har hun indvilliget i at undervise HEALING PRINCIPLES af Andrew Verity. På
dette kursus lærer du bl.a. at få dine klienter på
deres helbredelseslinje, som betyder alt i forhold
til deres positive udvikling. I det hele taget er
Healing Principles et kursus som de fleste kinesiologer ville glæde sig over at deltage på mindst en
gang, da det indeholder god basisviden for kinesiologien.
Annemarie har ikke været i branchen i så mange
år uden at sætte sit aftryk.
Med kurserne PÆDAGOGISK KINESIOLOGI
kommer alle års erfaringer flot til udtryk. Disse
kurser arbejder på alle planer på en super let og
overskuelig måde, da materialet er dejlig simpelt
bygget op og nemt at finde rundt i.
Det er et meget behageligt veltilrettelagt kursus,
som HANNE FREIL & SUSAN LUNDDAHL underviser virkelig godt i. Kom og se for dig selv, om du
bliver lige så begejstret som vi er på dette - nærmest - feel good kursus.

Hvis du på noget tidspunkt føler dig utryg når du
arbejder med adfærdsbarometeret, eller måske
slet ikke kender til det, så lad Annemarie lære dig
alt på vores endags kursus i ADFÆRDSBAROMETERET den 10 september. Her får du dybdegående kendskab til dette uundværlige redskab, som er
prima når du arbejder med følelser.

HUSK – du kan læse meget mere om kurserne
på vores hjemmeside:
www.kinesiologiuddannelse.dk
og se hvornår vi holder Åbent Hus, som er et tiltag
vi har lavet for at du som kinesiolog kan sparre og
afbalancere med kollegaer. Et frirum hvor du kan
øve, hvis du har noget særligt du vil øve.

Vi er simpelthen også nødt til at skrive allerede
nu, at vi glæder os sindssygt meget til SYLVIA
MARINA kommer d. 17. – 20. november – sæt
kryds i kalenderen, så du kan komme med. Det
kursus Sylvia kommer og underviser 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.

Får I tid til at holde sommerferie? Det kan I tro vi
gør. Vi holder lukket i hele juli måned, så vi kommer
tilbage med top energi og et helt nyt super spændende kursus vi har ”fanget” udenlands". Læs
mere om det næste gang, eller følg med på vores
hjemmeside – du kan også finde os på Facebook.
Håret tilbage og solcreme på… – vi ønsker jer
alle en rigtig dejlig sommer ☺
Bedste hilsen fra Carina Olsen &
Dorthe Starberg Poulsen

			

Visioner uden handling er blot en drøm.
Handling uden visioner får bare tiden til at gå.
Visioner sammen med handling kan ændre verden.
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Hjemmesidestatistik
Antal besøg

Sidevisninger

4771
3074

3009

2794

2854

2971

1187

1241

1291

2856

2693

1248

1182

2050
1334

04.15

06.15

3271

3307

1311

1308

1363

2029

1268
05.15

3291

07.15

08.15

09.15

10.15

11.15

962
12.15

01.16

02.16

03.16

3736

1528

04.16

Vi kan glæde os over, at det er lykkedes at fastholde en stor del af den fremgang, der har været i
besøgstallet.

Vi kan glæde os over, at der i årets første 4
måneder har været en pæn udvikling i besøgstallet
på hjemmesiden.

Ifølge Google Analytics, som leverer statistikken er
andel af nye besøgende på 72%.

Vi håber det fortsætter i takt med den fortsatte
udvikling af siden - bl.a. med video'er og
kursuskalender.

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

24 medlemmer
96 medlemmer
27 medlemmer
58 medlemmer
28 medlemmer

Velkommen til:
Navn

By

Heika Jepsen
Anne Hiitola-Pedersen

København NV
Galten

Gruppe:
2
5

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

98 medlemmer
34 medlemmer
21 medlemmer
79 medlemmer
1 medlemmer

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

RAB-registrerede
Genvej til sundhed

68 medlemmer
32 medlemmer

Prøv at snakke med dine medstuderende om
fordelene ved medlemskab af Danske Kinesiologer
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NYT FRA
Kontaktperson Ellen Serup
Intet nyt til dette nummer

NYT FRA
Formand Lene Jespersen
På årsmødet i år blev det besluttet, at vi i lokalafdelingerne skal arbejde videre ud fra de input, der
kom fra medlemmerne på årsmødet.

Jeg lover, det ikke bliver en kedelig aften, selv om
ordet vision måske får nogle til at overveje, om det
er noget for dem.
1 af 1

Onsdag d. 15. juni kl. 18.00 mødes vi derfor hos
Jette på Kragemosevej 17, 5683 Haarby.
www.kinesiologi-i-halmhuset.dk.

Sæt også allerede nu kryds i kalenderen ved
disse datoer:

Tilmelding senest d. 13. juni til Jette.
Vi starter aftenen med at spise sammen. Derefter
skal vi lave en lille nem øvelse, der efter sigende
skulle stamme fra brasilianske naturhelbredere. Vi
har lært den fra enhedsterapi, og øvelsen går ind
og afbalancerer uro og ubalancer, og så er den
dejlig afslappende både for klient og behandler. Det
er en øvelse, du med fordel kan benytte i klinikken
bagefter.
Derefter skal vi drøfte, hvad vi vil med vores
forening. FU er kommet med et klart oplæg, vi kan
arbejde ud fra, men det betyder ikke, at din idé ikke
bliver hørt. Overvej derfor inden denne aften, hvad
der er vigtigt for dig, vores forening skal arbejde
med? Er det flere klienter til dig? Sparring med
kolleger? Udbredelse af kinesiologien? Eller???
Alle bliver hørt denne aften, og vores arbejde bliver
samlet og returneret til FU, således der bliver arbejdet videre med det til næste årsmøde.

Torsdag d. 22. september kl. 19 kommer Anne
Wedege med foredraget:
De fem elementer. Praktisk anvendelse i klinikken,
diagnose og behandling.
Onsdag d. 30. november mødes vi hos Birgit,
ser hendes klinik og tester vores egen grundrytme
frem. Birgit vil fortælle om et projekt personerne
bag Kinesiologi-Akademiet har lavet, hvor uvildige
fik testet deres grundrytme frem, og hvilke gavnlige
effekter disse personer fik ud af bare at lytte til en
rytme.
Lene og Jette
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NYT FRA
formand Helle Lyngholm
Intet nyt til dette nummer

NYT FRA
konstitueret formand
Tove Solvejg Nielsen
Med stor beklagelse må vi sige farvel til vores
nuværende formand Lene Pia, som har besluttet at
flytte til Sjælland pr. 1. juni 2016.
Tove er konstitueret formand indtil næste generalforsamling.
På årsmødet havde vi et spændende indslag
omkring visioner i vores forening. Der kom mange
spændende forslag og ideer frem den dag.
Vi er i lokalforeningerne blevet bedt om, at tage
udfordringen op, så det kommer ud til alle medlemmerne i lokalforeningerne.
Vi vil derfor indkalde til

MØDE Tirsdag den 23. august kl. 17.00
hvor temaet vil være, at vi fortsætter arbejdet med
visionerne.
Hvad vil vi gerne i fremtiden?
Det er nu, at vi alle skal komme med ønsker/ideer
m.v.. Vore ønsker/ideer bliver givet videre til FU, så
de kan arbejde videre med det.
På denne måde har alle muligheden for at være
med til at forme sine ønsker for fremtiden i vores
landsdækkende forening.
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Arrangementet vil blive en kombination af socialt
samvær, spisning og visionsarbejde.
Nærmere program følger senere.
RESERVER ALLEREDE NU DATOEN, SÅ VI ER
SIKRE PÅ, AT SE DIG.
Hele arrangementet inklusiv middag er sponsoreret af lokalforeningen Midt- og Sydjylland.
Tilmelding til: midtjylland@kinesiologi.dk
Tove Solvejg Nielsen

UDDANNELSE

Polaris Skolen inviterer til
ALLE TIDERS UDDANNELSE
KROP - SIND - SJÆL - ÅND

Transformations-Kinesiologi (TK)
samarbejde - glæde - frihed

UDVID DIN BEVIDSTHED!
Næring i den Nye Tid (NNT)
NNT tager udgangspunkt i, hvordan vi bruger og vil bruge vores liv NU!
Vi kom ind i livet med et DNA - vores arvemasse og helbredstilstand.
Tør vi ærligt spørge os selv, om det liv vi lever nu i virkeligheden er det, vi allerhelst vil?
Det kræver mod at lave om! Det kræver intelligent handling at manifestere noget nyt!
Det kræver en næring, der samstemmer os med det vi vil og det vi gør.

Og det er næring i den nye tid !!!
2. - 6. november

Glæd dig!

Du vil blive overrasket!

Kurset foregår på Polaris Centret, Sjælland
Forudsætninger: Optimal Integration (OI)
Instruktører: Grethe Fremming, Tove Nielsen, Susanne Jørgensen, Helle Bøving

Optimal Integration (OI) - skaber sammenhæng imellem det indre og det ydre selv.
Vi er så vant til at ønske os noget andet end det, vi står i. Der er aldrig fuld tilfredshed.
Optimal Integration forener os netop med det vi savner - vores eget sande Selv.
Integration af denne kraft er forudsætningen for at erstatte vores mangler med spørgsmålet, hvordan kan vi optimere livet, ikke
blot for os selv, men for hele vores berøringsflade i det private og sociale liv. Forestil jer alle mennesker gøre sådan. Vi ville
sammen skabe den nye tid.
OI gør en bevidst forskel i livet ud fra principperne: Skab glæde! Skab frihed! Skab det rette forhold til dine medmennesker!
Resultatet? Overflod og sundhed!
Integration
af juni
det indre og det ydreKurset
menneske.
Kroppen
et energisystem.
Menneskets konstitution. De 7 Store Stråler.
11. - 12.
foregår
i Kinesissom
Center,
Skårup Fyn www.kinesis.dk
Målsætningens videnskab. Kinesiologi
som redskab
til kommunikation med det indre menneske og energisystemet.
Instruktør:
Helle Bøving
Kurset
ingen forudsætninger.
OI erforegår
desuden
i TK-uddannelsen.
19.kræver
- 20. august
Kurset
pågrundkurset
Naturgaarden,
Nibe www.naturgaarden.dk
Instruktør: Tove Nielsen og Helle Bøving
1. - 2. oktober
Kurset foregår på Polaris Centret, Sjælland www.tkpolaris.dk
Instruktør: Helle Bøving
Flere kurser følger fortløbende. Se den komplette oversigt og printvenlige flyers på www.tkpolaris.dk
Hvor intet andet står, foregår kurserne på

Polaris Skolen, Polaris Centret, Kyndeløse Strandvej 22, 4070 Kirke Hyllinge
Kursuskalender samt mere information kan også findes på www.tkpolaris.dk
Ring evt. til Polaris Centret på telefon 4640 6650 eller til Helle Bøving på telefon 2194 7922
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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

Jarle Tamsen (j),

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

OBLIGATORISKE KURSER UNDER KINESIOLOGIUDDANNELSEN
KURSUS
DATO
Basis 1 (e)
3-4 sep 2016
Basis 2 (e)
1-2 okt 2016

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

DATO
26-28 aug 2016
23-25 sep 2016

Basis 3 (e)

30 april-1. maj 2016
29-30 okt 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

Basis 4 (e)

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

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

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.

22

Muskeltrykket nr. 142

20-21 aug +
10-11 sep
2016
18-20 nov 16

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

Touch for Health
Kinesiologikurser for alle

Touch for Health 1-4 – Basiskurser i kinesiologi
Touch for Health 1
Touch for Health 2
Touch for Health 3
Touch for Health 4

11. – 12. juni 2016
27. – 28. august 2016
24. – 25. september 2016
29. – 30. oktober 2016

Pris:
Kursusmaterialer:

1800 kr./weekend
500 kr., dækker alle fire weekender

1 dags opdateringstilbud for dem, der har taget KA 1-4 eller Basis 1-4
Dato:
Forudsætninger:
Pris:

12. november 2016 eller 3. februar 2017
KA 1-4/Basis 1-4 og selvstudie med TFH studiebogen
1000 kr. inkl. TFH studiebog.

Touch for Health 5 - repetitionskursus med international skriftlig og
praktisk prøve
Dato:
Forudsætninger:
Pris:

4. – 5. februar 2017
TFH 1-4 og selvstudie med TFH studiebogen
1950 kr. inkl. prøve og registrering hos IKC

Touch for Health Training – 8 dage med intensiv træning i TFH og
instruktøruddannelse
Dato:
Forudsætninger:
Pris:

23. – 26. marts 2017 og 27. – 30. april 2017
TFH 5 med bestået prøve
9700 kr. inkl. kompendium og registrering hos IKC

Sted for alle kurser:

Galten eller Aarhus, afhængig af deltagerantallet

Tilmelding og mere information:
annehiitola@gmail.com
www.annehiitola.dk
Kurserne arrangeres i samarbejde med
International Kinesiology College IKC
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Kinesiologi-Akademiet
Dit centrum for spirituel udvikling og energimedicin.
Uddannelse i kinesiologi og enhedsterapi.

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.enhedsterapi.dk
Se interviewet med Audun Myskja på hjemmesiden
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Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole ®
Præsenterer…….

NYT KURSUSFORLØB STARTER 16. – 19. juni. med…..
KROPSAFBALANCERING 1 & 2 Edel Hovgaard underviser
KROPSAFBALANCERING 3 & 4 Edel Hovgaard underviser
____________________________________________________________________

HEALING PRINCIPLES Annemarie Goldschmidt underviser

”Et kursus alle kinesiologer kan have stor glæde af.” 26. – 22. august.

PÆDAGOGISK KINESIOLOGI 1 starter 1. – 4. september
Susan Lunddahl & Hanne Freil underviser

ADFÆRDABAROMETER Annemarie Goldschmidt underviser 10. sept.
____________________________________________________________________

TRANSFORMING DNA MEMORIES SYLVIA MARINA kommer fra
Australien og underviser 17. – 20. november. 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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Muskeltrykket

Kontaktpersoner

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

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

Udkommer:
I marts, juni, september og december.
Dertil udsendes elektroniske udgaver efter behov.
Deadline:
Den 5. i måneden før udgivelsen.
Tryk:
Hellas Grafisk A/S, Islandsgade 28 - 30
4690 Haslev · Oplag: 350 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 2017
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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 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
Uddannelsesvejleder:
Birgit Nielsen, Tlf. 62 62 30 62
træffetid torsdag 18 - 19, eller læg en besked
E-mail: uddannelsesvejleder@kinesiologi.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:
Susanne Rud, tlf. 4615 2209
E-mail: mail@susannerud.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:
Vibeke Rønne Sørensen, tlf. 5198 9391
E-mail: vibeke@vienergi.dk
Jette Larsen, tlf. 2012 2494
E-mail: jette@kinesiologi-i-halmhuset.dk
Helle Lyngholm, tlf. 9890 3305
E-mail: helle.lyngholm@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
Tove Solvejg Nielsen
Vilholtvej 4, Voervadsbro
8660 Skanderborg
Tlf. 7577 0818
Mail: tove@tovesol.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

Mælkesyrebakterier
NYHED

Multidophilus
3 udvalgte mælkesyrebakterie stammer
• Lactobacillus acidophilus
• Lactobacillus bulgaricus
• Bifidobacterium bifidum
• Daglig dosis på 3 milliarder mælkesyrebakterier
1 kapsel dagligt

Multidophilus 24
• En blanding af 24 udvalgte stammer af
mælkesyrebakterier
• Daglig dosis på 30 milliarder mælkesyrebakterier
2 kapsler dagligt

– købes i din lokale Matas og Helsekostbutik
Solaray står for kvalitet indenfor kosttilskudsprodukter. Kun rene og potente råvarer bruges i produktionen, der baseres på den
seneste forskning. Solaray tilbyder et sortiment af letoptagelige vitaminer, mineraler, olier, mælkesyrer og urteprodukter.

www.naturenergi.dk

