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

Sommeren går på hæld, jeg håber I alle har haft
en god sommer og nydt en rigtig dejlig ferie!
Siden sidste nyt fra FU i juni måned, har vi fået
endnu en film lagt på vores hjemmeside og You
Tube kanal + på Facebook. Husk at dele, så den
kommer vidt omkring. FU håber, det giver nye kunder i din butik. Der er tiltag til endnu en film, hvor vi
har fokus på at fortælle om Kinesiologi.
Forskning i alternativ/komplementær behandling.
Som beskrevet i sidste nyt fra FU, udmeldte Sundhedsstyrelsen en pulje til forskning i alternativ/
komplementær behandling. Efter at have undersøgt,
hvordan det var muligt at ansøge om midler fra
denne pulje, viste det sig at FU/foreningen ikke var
klar til den store opgave, samtidig med at der var
så kort ansøgningsfrist, der ikke gjorde det muligt
at få noget gjort klar. I FU enedes vi om, at vi ville
gøre noget ved det og har fundet ekstern hjælp til
det.
Vi har taget kontakt til Line D. Lyng Jørgensen,
som tidligere har hjulpet os i foreningen med
at lave vores flotte hæfte ”Livgivende samtaler
gennem kroppen”. Line har erfaring i fundraising
og ved hvordan sådan et projekt, som at ansøge
midler til forskning, skal udarbejdes. Her først i
september mødes FU med Line D. Lyng Jørgensen,
hvor vi vil arbejde for at få udarbejdet en arbejdsplan for, hvordan vi får tillavet et materiale, som
kan ligge klar, når vi vil søge om forskningsmidler
eller fondsmidler.
Der ligger penge ude i samfundet, som er tilegnet
netop forskning/undersøgelser, også af kinesiologi. FU tror på, det vil gavne vores ønske om at
komme ud over kanten med kinesiologien, at vi får
lavet noget forskning/nogle undersøgelser.
På vores hjemmeside ligger der beskrevet tidligere
forskning, men der er ikke tilført noget materiale i
lang tid - nu vil vi være på forkant og have materiale og samarbejdspartnere klar, så vi kan søge
midler hjem til jer medlemmer, der vil være med til
dette arbejde!
På vores hjemmeside har vi en behandlerliste.
Under ”FIND EN KINEISOLOG”, fremkommer
der når du søger på postnummer eller by en liste

med medlemmer fra gruppe 3+4+5. Det er vores
behandlerliste. For at komme på den liste skal du
opfylde kravene til at blive mindst gruppe 3 medlem.
Læs mere om dette på vores hjemmeside.
Som en del af forarbejdelserne til mødet med Line,
har jeg sendt et orienterende brev rundt til medlemmerne på behandlerlisten, der indeholder et par
spørgsmål. Jeg håber I vil sende så mange svar tilbage som muligt. Vi vil gerne vide årsagen til, hvad
det er der gør at vores kunder søger kinesiologien
som behandlingsform.
Når jeg nu sidder og skriver dette indlæg, er der
lang tid til deadline for indsendelse af svar vedrørende denne undersøgelse. Har du ikke nået
at sende dine svar, så må du meget gerne sende
dem selv om deadline er overskredet. Jo flere, jo
bedre – også om du kun kan sende 5 svar retur!
En opgave i dette arbejde er også, at få udarbejdet
kriterier for, hvordan du som kinesiolog RAB / kinesiolog SA kan være en del af dette forskningsteam.
Der kan være forskellige niveauer / forskellige
forskningsemner der kan have din interesse – her
er der endnu et stykke arbejde at gøre.
Sundhedsrådet.
Sundhedsrådet har været på Folkemødet 2016.
På deres hjemmeside kan du læse indlæg fra
mødet derovre.
Vision
Det er fantastisk som I medlemmer har taget
opgaven til jer om at vi skal have en vision. Der
har været afholdt lokalforeningsmøder om emnet,
andre har planlagt dato for afholdelses af møde
omkring emnet, tusind tak for det!
Vi afventer med spænding, hvad der kommer ud
af de enkelte møder. Kan vi nå til et fælles fodslag?
Sammen med Lokalafdeling Fyn, der arrangerer
næste års årsmøde, har vi allerede en aftale om at
vision er en del af arrangementet.
Lokalforeninger.
Lokalforeningerne skal have lov til at leve deres
eget liv. Vi kan se, at der er forskellige aktiviteter,
alt efter hvor vi er henne i landet. Det er dejligt at
følge de aktiviteter, der er i Lokalforeningerne!
Sjælland er kendt for deres møder med fællesspisning og opbygning af netværk og afholdelse
af messe, i Midt- og Sydjylland er de kendetegnet
for flotte og ambitiøse foredrag og oplysning til
deres medlemmer, på Fyn er det med stædighed
lykkedes at få flere og flere medlemmer samlet
til mødeaktivitet – hvor vi til sidst heroppe i Nordjylland, samles stille og roligt, hvis ikke før, så til
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nogle rigtig gode generalforsamlinger. Til jer, der
sidder i bestyrelserne i lokalforeningerne, vil vi fra
FU gerne høre om I mangler støtte fra vores side
eller om I mangler besøg fra formanden. Vi stiller
os gerne til rådighed.
I-ASK.
På sidste generalforsamling tilbød Inge Harris, der
er medlem af bestyrelsen i I-ASK, at vi medlemmer
via Inge kunne tilmelde os I-ASK. Hvis du tager
kontakt til Inge med de oplysninger der skal til og
indbetaler kontingentet– vil Inge sørge for at du
tilmeldes foreningen I-ASK. Vores forening er medlem af I-ASK, og det giver dig som menig medlem
den fordel, at du får dit kontingent til halv pris.
Etisk råd
Etisk Råd har rettet henvendelse til FU. Der er
medlemmer, som endnu ikke er tilmeldt datatilsynet.
Når der føres journal over behandling, skal man
være tilmeldt datatilsynet – og i vores vedtægter
står der i §2d Stk. 14: Danske Kinesiologers Etiske
Råd skal tilse, at Danske Kinesiologers medlemmer overholder gældende lovgivning, foreningens
etiske regler og regler for god klinisk praksis.
Finder Danske Kinesiologers Etiske Råd, at et
medlem overtræder gældende lovgivning, Danske
Kinesiologers etiske regler og regelsæt for god
klinisk praksis, kan rådet sanktionere medlemmet
ved irettesættelse, eksklusion eller af registrering.
Der er ingen tvivl om, at FU mener, vi skal overholde
loven. Jeg har undersøgt hvad andre foreninger
gør, og nogle foreninger har som medlemskrav, at
man skal være tilmeldt datatilsynet. Vi tror dog på
frivillighedens vej.
Jeg har bedt Etisk Råd om lov til at rette henvendelse til de medlemmer, det handler om. Måske
kan det være man er tilmeldt under anden behandlingsform, måske er man RAB’bet men har ingen
forretning, der kan være en helt anden forklaring
på manglende tilmelding. Jeg håber I vil modtage
det positivt, når jeg henvender mig for at spørge
ind til, om det er noget der kan bringes i orden.
Kinesiolog SA.
Dette emne er kun gældende for kinesiolog SA,
men handler også om at føre journal! Jeg vil gøre
opmærksom på Sundhedsvæsenets disciplinærnævns årsopgørelse 2015. Her bliver det omtalt,
at selv om du er autoriseret sundhedsbehandler
(SA), så skal du også føre journal, hvis du udøver
alternativ behandling. Jeg har tilladt mig at kopiere
fra årsberetningen:
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”Disciplinærnævnet fandt indledningsvist i sagen
anledning til at bemærke, at akupunktører ikke er
autoriserede sundhedspersoner, men at nævnet
havde kompetence til at behandle klagen, da den
behandlende sundhedsperson var sygeplejerske
og akupunktør. I henhold til § 5 i bekendtgørelse
nr. 3 af 2. januar 2013 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler fremgår det, at pligten
til at føre patientjournal påhviler enhver autoriseret
sundhedsperson, der som led i sin virksomhed
foretager behandling af en patient. Den behandlende sygeplejerske havde en praksis som Registreret
Alternativ Behandler, og det blev af vedkommende
oplyst, at der ikke er journalføringspligt for alternative behandlere, men at journalføring anbefales.
Disciplinærnævnet fandt grundlag for kritik for journalføringen af praktikantens deltagelse, da det var
nævnets opfattelse, at sygeplejersken var omfattet
af lovgivningen om autoriserede sundhedspersoners journalføringspligt, da hun ikke havde frasagt
sig sin autorisation som sygeplejerske i forbindelse
med sit virke som akupunktør, og da det fremgik af
hendes firmastempel, hjemmeside og visitkort, at
hun var sygeplejerske.”
Instruktør gruppen.
Vi kan være meget stolte af den måde, vi har fået
sammensat det samarbejde, der er mellem foreningen og instruktørgruppen omkring måden, du kan
blive kinesiolog på. Det er en rigtig fornuftig måde
samarbejdet mellem forening og skoler fungere på.
Det vil sige, at der er høj grad af frihed for instruktørerne – men det at vi har et meritudvalg og det
at kurser og uddannelser skal godkendes af henholdsvis meritudvalg og generalforsamling gør, at
der ingen egenrådighed findes.
Med nye medlemmer, med flere nyuddannede
kinesiologer, sker der forandring.
På generalforsamlingen 2016 blev der udtrykt
ønske om, at der bliver mere ens uddannelse for
kinesiologer. Der skal være plads til forskellighed,
men mere lighed blandt nyuddannede kinesiologer
er et stort ønske.
Det er med stolthed jeg i min egenskab som
formand for Danske Kinesiologer, har deltaget i
et møde afholdt af Instruktørgruppen. Emnet på
mødet var oplæg til ændring af lagkagemodellen.
Netop fordi det var et ønske, om mere ens uddannelse, fremkommet på generalforsamlingen 2016,
tager instruktørgruppens FU fat på udfordringen og
indkalder alle instruktører til et møde.
Det lykkedes at samles om et oplæg der - i skrivende stund - er ved at blive belyst og beskrevet.

Instruktørgruppen samles igen her i september for
at samle trådene og lave et oplæg til vedtagelse
på næste generalforsamling. Det er samarbejde af
første klasse.

Lokalafdeling Sjælland står igen i år med en
stand på Sund Livsstil:

Det ønske der kom frem var, at vi er så forskellige
vi kinesiologer. Det må vi også gerne være, men
det var et ønske, at lige som vi alle skal have TFH/
KA 1-4. så måtte der gerne være endnu mere fælles uddannelse af kinesiologer inden man vælger
hvilket speciale man gerne vil uddanne sig inden
for.
Nye tider
Søren Kirkegård skriver:
”Når du lytter til din indre sandhed, vil du ofte
erfare, at det kræver mod at følge den.
At vove er at miste fodfæste for en stund –
ikke at vove er at miste livet”
Jeg kan læse på Facebook at der har været et par
medlemmer, der inden for kort tid siden, har besluttet at arbejde på fuld tid i deres klinik. Stort tillykke
med det! Vi skal alle gå hver vores vej, men det
kan være, at vi i FU skal kigge på, hvad vi kan
gøre for, at der er flere medlemmer, der hurtigere
får kinesiologi som hovedindtægtskilde.
Dagspressen.
Den 26. juli blev der i TV-avisen omtalt at forsikringsselskaberne nu giver tilskud til brug af alternativ behandling. Det har FU fulgt op ved at sende et
brev til hvert enkelt forsikringsselskab. Her fortæller
vi om kinesiologi og genvej til sundhed. Vedlagt
brevet er hæftet ”Livgivende samtaler gennem
kroppen” og brochuren genvej til sundhed.
God sensommer, og god høst!
Vibeke

Alle Kinesiologer, der udøver behandlinger og
fører journal over personer, der modtager
behandlinger
- har ifølge lovgivningen pligt til at anmelde
registre, der indeholder personfølsomme
oplysninger til Datatilsynet.

Der er på forsiden af vores hjemmeside et link til
en rabatbillet til messen.
Vi er på stand nr. 840

Personfølsomme oplysninger er enhver form for
information om en identificeret eller identificerbar
person.
Du kan inde på vores hjemmeside, når du har
logget dig ind - under medlemsinformation - finde
yderligere oplysninger om, hvordan du registrerer
dig.
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Å RSM Ø DE 2017
Årsmøde d. 17.-18. marts 2017
I 2017 afholdes årsmødet på Fyn i Midtfyns Fritids-

center i Ringe, som både har kursusfaciliteter og
overnatningsmuligheder i det nyopførte vandrehjem.
Vi ser frem til en hyggelig, lærerig og informativ
weekend, og vi glæder os til at se jer i de fynske
omgivelser denne gang. Midtfyns Fritidscenter ligger
ved Ringe sø, hvor der er gode muligheder for at lufte
både travesko og løbesko, hvis du har lyst til det.

Det er også nemt at komme til Ringe, da der er
motorvej direkte til Ringe, og der er tre tog i timen fra
Odense mod Ringe.
Så der er ingen undskyldninger for at blive væk i forhold til transporten. Husk, at det er en fordel for både
økonomien og miljøet, at lave samkørsel.
Sæt X i kalenderen, hvis du ikke allerede har gjort
det, så vi kan blive rigtig mange deltagere til næste
årsmøde.
Det er stadig muligt at holde deltagerprisen på 1.000
kr. for hele weekenden, selvom vi har bestilt økologisk mad. Hvis du er vegetar/veganer, så giv besked
sammen med din tilmelding til Sekretariatet.
Overnatning bestiller den enkelte deltager selv via
dette link : http://www.midtfyns-ferieby.dk
Vi anbefaler jer at gøre det nu, da der er rift om sengene på det nye vandrerhjem. Lav evt. aftaler, hvis du
er villig til, at dele værelse med en anden.

Herunder også:
- fordøjelsen, da den udskiller de brugte hormoner
- og i den forbindelse naturligvis leverens arbejde,
da den omdanner hormonerne
- hormonforstyrrende stoffer og hvad de gør i
kroppen fra undfangelse til alderdommen
- hormonfølsomme kræftformer, forebyggelse og
behandling.
”Hormonsystemet kan påvirkes af ydre faktorer som
stress og kemikalier. Nogle kemiske stoffer har samme
virkning som kroppens naturlige hormoner, mens andre påvirker omsætningen af de naturlige hormoner
i kroppen, hvilket medfører forstyrrelser i hormonbalancen. Det er de stoffer, som går under betegnelsen
hormonforstyrrende stoffer.
I dagligdagen bliver vi udsat for mange kemiske stoffer fra fødevarer, indeklima, lægemidler, kosmetik og
andre forbrugerprodukter. Nogle af disse stoffer har
vist sig at være hormonforstyrrende i dyreforsøg og
mistænkes for også at være det i mennesker.
Eksperterne har mistanke om, at de hormonforstyrrende stoffer kan påvirke en lang række processer i
vores kroppe. Det kan for eksempel have betydning
for vores evne til at få børn eller medføre misdannede
kønsorganer hos drengebørn. Desuden mistænkes stofferne for at påvirke, hvornår piger kommer i
puberteten, og at kunne fremkalde visse former for
kræft. Nye undersøgelser tyder også på, at hormonforstyrrende stoffer kan påvirke hjernens udvikling og
have betydning for udvikling af diabetes og fedme.”
(kilde: Miljøstyrelsen)
Dette års workshops var en succes, og vi er blevet
foreslået at gentage successen, så det gør vi, og så
satser vi på, at I vil være med.
Mini-workshops, hvor vi deler vores egne erfaringer
omkring hormoner og hormonforstyrrende stoffer med
hinanden.

Priser pr. nat
Standard - 1 pers.
Standard - 2 pers.
Standard - 3 pers.
Standard - 4 pers.

kr. 560
kr. 690
kr. 820
kr. 950

•

Commodore - 1 pers.
Commodore - 2 pers.

kr. 675
kr. 805

Kontakt Birgit Nielsen birgit@kinese.dk så koordinerer
hun et alsidigt program.

Råskitsen til programmet byder lige nu på:
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"Hormoner og hormonforstyrrende stoffer"

Vi efterspørger derfor jeres bidrag til disse
workshops så vi kan dele vores viden indenfor emnet enten ved praktiske øvelser, tests
eller afbalanceringer.

•

Generalforsamling

Det endelige program for årsmødet vil være i de
kommende numre af Muskeltrykket.

•

Fortsættelse af visionsdebatten fra marts 2016

Lokalafdeling Fyn

•

Foredrag med Anne van der Merwede fra Kostakademiet, www.avdm.dk
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Nye KINESIOLOGER
Tina Hyldahl og Bente Bæk har bestået deres
eksamen til KINESIOLOG hos KinesiologiAkademiet.

Tillykke til Rune Funch, som d.27. juni 2016
bestod eksamen som Kinesiolog på KinesiologiAkademiet efter et års intensiv undervisning.

Stort tillykke

Rune har allerede etableret sig med egen klinik
i Skanderborg.
Du kan læse mere om Rune her:
www.runefunchklinik.dk
Da Rune har taget kurser hos både Mette
Pedersen, Kisser Bjerregård og Birgit Nielsen,
tilbød Edel Hovgaard at være censor og lægge
hus til eksamen, da vi var samlet i Vejle i forbindelse med Kinergetics-kurserne.
Tak for det, Edel."

UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME
De studerende er afhængige af skolerne, og skolerne er afhængige af de studerende, og hvordan
kan det så gå op i en højere enhed til gavn for
begge parter?

Det gør sig også gældende i forhold til opdatering
af RAB/SA. Meld ud i god tid til skolerne, hvad du
kan tænke dig i forhold til opdatering. Det vil give
et langt bedre flow i hele kursusudbuddet.

Hvis du går med et ønske om at deltage i et bestemt kursus, så giv besked til den pågældende
skole om, at du er interesseret, og gerne i god tid.
På den måde er der langt større chance for, at
kurset bliver slået op og gennemført, fordi der pludselig er et hold.

Hvis du bliver nødt til at melde fra igen, så gør det
i god tid og inden for den tidsfrist, som skolen har
fastsat. En skole kan ikke bare aflyse et kursus eller et forudbestilt kursuslokale eller levere kursusmanualer tilbage til trykkeriet. Der er omkostninger forbundet med at holde kurser, og der er kun
skolen til at afholde dem.

Flere studerende har henvendt sig, fordi de er frustrerede over, at de ikke kan komme på et bestemt
kursus, og det er forståeligt, at de er frustrerede,
for de vil jo gerne være færdige med deres uddannelse, så derfor er der brug for, at alle jer, der
er interesserede kommer ud af busken og giver
skolerne besked om, at I gerne vil på kursus.

Så lad os hjælpe hinanden med at få mange kurser
i gang, så vi alle kan blive klogere og dygtigere til
gavn for vores klienter.
Birgit Nielsen
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FR A KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
KNALD I LÅGET,
INSTRUKTØRERNE LAVER ET HIT!
Med udgangspunkt i en af Shubidua´s sange og
med udgangspunkt i medlemmernes ønske fra
årsmødet, så har instruktørgruppen været samlet
hos Birgit Nielsen til instruktørmøde d. 18.4.16.
Vores udgangspunkt var at sætte et kursus sammen, som alle skoler og alle instruktører fremover
skal bruge lige efter TFH 1-4 / KA 1-4. Et kursus
som alle instruktører kan undervise i. Dette for at
give de nye studerende den samme forståelse af
kinesiologi i Danmark. Alle vores forskelligheder og
alligevel alle de fælles områder, som vi har uanset
hvilken skole eller instruktør, vi er.
Der var mange diskussioner, om det var det, der
skulle laves og om det var det, der var brug for,
men de fleste i kredsen mente, at det var et medlemsønske, som vi ikke kunne sidde overhørig.
En diskussion, der gav forståelse og udfordringer.
Enighed giver kedsomhed - uenighed giver udfordringer og kreativitet.

Håbet er, at vi i instruktørgruppen er færdige med
forslaget til årsmødet i marts 2017, så generalforsamlingen kan tage stilling til det. Forhåbentlig
bliver det så fantastisk, at det bliver vedtaget.
Måske er det som Shubidua
synger KNALD I LÅGET – men
vi, instruktørerne laver et HIT

Alle de bedste hilsner
Mette Pedersen

KINESIOLOGI-AKADEMIET
Dit centrum for spirituel udvikling og energimedicin

Så lavede vi en brainstorm og der kom utrolig mange områder frem, som et begynderkursus kunne /
bør indeholde. Områderne blev diskuteret – for –
imod og så blev opgaverne fordelt.
Næste trin er at sende vores udkast til Birgit, som
samler og sender videre til hele gruppe, så vi er
godt forberedte til næste møde d.19. september.
Det bliver spændende at se, hvorledes sådan et
fælles kursus kan sættes sammen. At få diskuteret de enkelte områder, sætte til og skære fra. En
fantastisk proces venter instruktørgruppen! Det
glæder jeg mig til!

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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S tafetten
Stafetten blev sendt til mig på en så smuk måde, at
jeg måtte sige ja.
Så inspirationen, hvornår og hvordan kommer den.
Klaus Rifbjerg blev engang spurgt om det, og hans
svar var. ”Den kommer ikke- det er bare at sætte
sig med papiret, starte i øverste venstre hjørne,
og så ellers at blive siddende til man begynder at
skrive.”
Så hermed gjort.
Som nyuddannet sygeplejerske blev jeg ansat på
Sct. Hans Hospital i Roskilde. Her oplevede, og
så jeg meget, der fik mine tanker i gang på hvor
kringlet sindet kan være. Der inde bag det som
blev set udadtil, der kunne være en virkelighed,
som kom frem når man mindst ventede det, og på
en anderledes måde end man regnede med.
Så helt fra mit livs karriere har jeg haft en nysgerrighed og tanke på, hvad er det vi som mennesker
præges af, og hvad er grunden til at vi reagerer
som vi gør. Der har været bøger som har gjort
stort indtryk på mig, her vil jeg blot nævne:
TIL HIMLEN OG TILBAGE, af Eben Alexander,
en neurokirurgs beretning om sin nærdødsoplevelse.
En del år på neurologisk sengeafsnit, og år på
neuroradiologisk afsnit, gav mig en stor og righoldig
viden om hjernen, og hvad som udspringer derfra.
Ikke mindst den viden, at vi ikke ved ret meget
om hjernen endnu. Der kommer stadig mange
nye forskningsresultater Lige nu er der kortlagt
100 nye områder i hjernen, som gør at man kan
præcisere neurokirurgien yderligere, og tidligere på
året lykkedes det for første gang at måle såkaldte
gravitationsbølger fra sorte huller. Målingerne var
en sensation som kom fra professor Martin Sloth,
fysiker ved Syddansk Universitet, en af de fysikere
som forsker i universets oprindelse. Vi mennesker
er jo en del af universet så det må jo også have
præget os.
Så det gør også at arbejdet med kinesiologi er
meget spændende. Kinesiologien viser noget,
som ikke altid er lige let at forstå, det må opleves og mærkes. I denne nye tid, med mange nye
udfordringer i livet for vores næste generation, er
der meget brug for at kunne hjælpe mennesker på

en anden måde, end blot den naturvidenskabelige måde. Det er for mig at se blevet endnu mere
vigtigt, at vi får koblet de forskellige måder at se
mennesket på, så vi får et så bredt syn på liv og
helbred som overhovedet muligt.
Alt det gav mig hele tiden lyst til at lære en anden
måde at gøre noget for vort helbred. Jeg vidste
bare ikke lige hvad det skulle være.
Så en sensommeraften 2001 i Løkken mødtes
Bodil og jeg hos fælles bekendt. Her fortalte Bodil
ellers ganske levende om et foredrag hun havde
været til. Et foredrag med en mand ved navn
Dawson fra Australien. Han kunne noget med
gamle lyde fra klostre i Tibet, Nepal og musikinstrumenter fra Bali, som kunne rette kroppen
op, så smerter forsvandt, hovedpine gik over og
mange flere ting kunne løses. Der var noget med
en muskeltest og noget kinesiologi. Bodil fortalte
at næste forår ville han komme igen til Frederikshavn, og jeg vidste at der skulle jeg med for at se
hvad det var for noget……………… Ja, og så er
resten historie.
I 2002, den 24-26 juni kom jeg på Pædagogisk
kinesiologi- basiskursus v/Kisser Bjerregaard og
Ulla Balle Laursen. Dette var efter anbefaling fra
Margit Andersson og Ellen Eriksen, hvor jeg lærte
det første i kinesiologien, for hvordan kom jeg
videre i dette?
I maj måned 2003 kom jeg så med på kursus ved
Cameron Dawson ”Has completed 54 lecture units
in The Dawson Program”
Der kom mere med, forskellige kinesiologikurser
og opdateringsdage i Dawsonprogrammet. Så de
første af os har bygget på vor uddannelse ud fra
lagkagemodellen, ja den var ikke fundet på det
tidspunkt, men kom senere. De forskellige kinesiologikurser har gjort, at jeg har mødt forskellige
retninger i kinesiologien og mange mennesker. Det
har været meget berigende.
Jeg rejste også på en ferie/læringstur til Bali på 9
uger, inden min eksamen i 2006 som Dawson
behandler.
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Senere kom mødet med Enhetsterapien v/ Audun
Myskja. For mig blev det form og indhold i alt det
forskellige jeg har lært.
3 vidunderlige og arbejdsomme år, med al den
viden Audun Myskja kunne præsentere for os.
Samt al den træning og øvning vi har udført i de
år, og som vi stadig i vor gruppe fortsætter med at
gøre. Det blev virkelig en oplevelse for livet.
En stor vidunderlig gave af fællesfølelse, af at høre
sammen i en kraft som er uforståelig i hvert fald for
mig. En læring af hvad der kan komme gennem meditationer, arbejdet med lyde på forskellige måder,
energiarbejde på en sådan måde at det for mig
ikke kan beskrives med ord. En samlende viden,
som har koblet sig for nærmest alt det jeg har lært.
I løbet af de år fik vi del i den erfaring Audun
Myskja har gjort sig bl.a. indenfor Blomstermedicin.
Her det blev klart for mig er jeg er så tydelig Cerato
(Ceratostigma willmottiana).-”Den intuitive outsideren; Jeg føler det på meg - forstår du mig ikke?
”Nei, nei det er noe annet noe mer”, og så en hel

del mere som er for langt at beskrive her…
Så 2015 blev året hvor jeg blev uddannet Enhedsterapeut. En stor tak til alle på holdet og min
dejlige øvegruppe for alt. Tak til Firebanden for at I
fandt Nordlyset.
FU, er også en del af mit liv med kinesiologien,
spændende, lærerigt. Skat, moms regler og mange
flere ting.
Det hele er brikker til mit livs puslespil.
Kærligste hilsner til alle på min vej.
Helle Lyngholm.
August 2016.

BOGANMELDELSE
Jeg har haft fornøjelsen at oversætte en børnebog
af Homoøpat Andreas Bachmair til dansk, som er
sat til salg på Amazon. Den handler om Sarah,
som ikke vil vaccineres - og det er en bog, som er
god at læse højt for sine børn, børnebørn eller
skoleklasse, hvor man kan få en
god snak med børnene omkring
emnet.
Bogen er en børnebog om Sarah,
der gerne vil med på spejderlejr for
første gang – og så viser der sig
et problem, fordi hun ikke er blevet
vaccineret.
Sarah oplever, at der er mange
autoritetspersoner, der gerne vil
bestemme, at hun skal vaccineres. Heldigvis har hun en familie
omkring sig, der kan fortælle hende
om fordele og ulemper ved vaccinationer.
Sarah beslutter sig til, at hun ikke vil vaccineres.

10
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Hun tager selv beslutningen sammen med sine
forældre på baggrund af mange gode spørgsmål
og gode svar.
Hendes beslutning viser sig at være god.
Forældre, der ikke vil lade deres børn
vaccinere, tager denne beslutning
efter dybe overvejelser og på baggrund af en bred research. Det er ikke
nogen nem beslutning, fordi man ofte
udsættes for kritik og mistænkeliggørelse.
Denne bog hjælper forældre og børn
til at forstå det kontroversielle emne,
som vaccination er. Bogen består af
to dele. Den ene del er historien om
Sarah. Den er for børn. Den anden
del er en dybdegående forklaring om
de konsekvenser, der er ved mæslingevacciner samt henvisninger til mere
litteratur om emnet.
Her bliver du klædt på til børnenes spørgsmål.
Bettina Eriksen
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Den 30. juni 2016 blev ringen
sluttet, da 30 kursister afsluttede
et 2-årigt forløb i Kinergetics på
Rosborg Gymnasium i Vejle. Her
har vi boltret os med fantastiske afbalanceringsteknikker i 2014, 2015
og igen i 2016 i selskab med Philip
Rafferty
Vi var alle spændte på at få de sidste to kurser –
Unit 5 og Master Class, og vi blev bestemt ikke
skuffede. Igen blev vi begavet med en perlerække
af nye afbalanceringer, så vi nu kan hjælpe vores
klienter med flere dybtgående teknikker. Traumer
af alle slags kan klares med Philip Raffertys geniale
teknikker, og det er en sand fornøjelse at arbejde
med hans teknikker og hjælpe vores klienter til at

Vi startede forløbet tilbage i juni 2014, og nu er vi
færdige. Det er næsten ikke til at forstå, og det er
også vemodigt at tænke på, at vi nu er nået til vejs
ende. Men Philip Rafferty vil fortsat gerne komme,
og da der hele tiden dukker nyt stof op i Master
Class, er vi forventningsfulde og ser frem til at tage
Master Class igen.
Vi er dybt taknemmelige
for, at Edel Hovgaard
var så fremsynet, at hun
efter at have mødt Philip
Rafferty på en konference
i USA, straks inviterede
ham til Danmark. Det er
blevet til stor glæde for os
alle. Så tak, kære Edel,
endnu en gang.
Det kan ikke siges for tit, for du har gjort os alle
en kæmpe tjeneste ved at få Philip Rafferty til
Danmark.
Philip Rafferty har været meget glad for invitationen, og han vil fortsat gerne komme. Han er også
meget benovet over, at der nu er 30 Kinergetics
behandlere i Danmark, og at det er sket i løbet af
bare to år.

give slip på gamle traumer af enhver art.
Vi var alle helt høje, da vi gik hjem efter Unit 5,
hvor vi ud over hjernehydrerings-korrektioner og
energetisk korrektion af mikro-organismer også fik
hele den spirituelle del med chakra og lyslegemer,
og hvor enhver form for dehydrering blev afbalanceret.
Master Class – ja, det var virkelig et mesterværk,
hvor Philip Rafferty fortalte om og viste sine seneste resultater inden for traume-behandling. Han er
konstant på jagt efter ny viden og nye indsigter, og
research er en vigtig del af hele hans liv. Han er et
geni og en gave for menneskeheden.

12
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Kinergetics har virkelig slået rod i Danmark, og
jeg har nu taget instruktørkursus i Unit 1-5, og til
næste år bliver jeg instruktør i Unit 6. Jeg har allerede undervist i 1 og 2 her i foråret, og i efteråret
starter jeg hele kursusrækken igen. Hold øje med
datoerne på kalenderen på Danske Kinesiologers
hjemmeside.
RESET går også sin sejrsgang. Philip har holdt
flere kurser, og nu er der blevet uddannet 13
instruktører til at varetage RESET kurserne her i
Danmark. Brug dem endelig. De vil så gerne ud og
holder kurser, så hvis du kan samle en flok interesserede i dit lokalområde, så er der helt sikkert
en RESET-instruktør, som står på spring for at
undervise jer en aftens tid.
Da vi havde kursus i RESET i juli i Ringe, kontaktede vi en mand med disscemineret sclerose og
spurgte, om han havde lyst til at komme forbi og
blive testet.

Det ville han gerne. Han havde været syg i 19 år,
og det gik kun én vej, nemlig ned ad bakke.
Philip blev lidt bekymret, da han hørte, at han
havde været syg så længe, og at han var temmelig
dårligt gående, men han ville forsøge at gøre sit
bedste. Der blev brugt RESET, og Philip afbalancerede ham også med avancerede TMJ-teknikker,
og efter afbalanceringen gik han anderledes, og
tilbagemeldingen til mig har lydt: Jeg går bedre,
men jeg forstår det ikke. Han er nu blevet en flittig
bruger af magnesium. Det var slående at se, hvor
meget man kan rykke på bare 15 minutter.

Med alle disse nye behandlere og instruktører er
det på tide at komme ud i æteren, og Kinergetics
har derfor fået sin egen hjemmeside:
www.kinergetics-reset.dk
Her er alle de nye behandlere nævnt, og de
13 RESET-instruktører er også på siden.
Her kan du også læse om hele uddannelsen, hvis
du har fået lyst til at lære kinergetics.
Kig også forbi og find det kursus, som passer til
dig, og se, hvem du kan kontakte, hvis du har lyst
til at få en Kinergetics-behandling.
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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NYT fra Touch for Health School
På toppen ved hjælp af Touch for Health
Udsigten er ubeskriveligt smuk med bjerge så langt som
øjet kan se: Bjerge med forskellige farver og former,
nogle så høje at de er dækket med sne. Solen skinner skarpt fra skyfri himmel, luften er klar og stilheden
omfavner os. Vi befinder os i over 4700 m højde i
Andesbjergene i Peru og nyder øjeblikket. Lige pludselig
kan vi se, at vi ikke er alene: et stort flok får græsser i
nærheden upåvirket af vores færden. Det føles som om
at tiden står stille. Naturens skønhed er ubeskriveligt.

dian havde brug for afbalanceringer, særligt når Nora og
jeg blev afbalanceret. Det giver god mening, at det var
netop disse meridianer der havde brug for “omstilling”,
fordi hjernen bliver udfordret i de højder på grund af
mindre iltindhold i luften.
Ud over 14 musklers afbalanceringer forberedte vi os
på turen allerede hjemmefra ved at starte med at tage
ingefærkapsler, som virker forebyggende på højdesyge.
Undervejs på turen blev der serveret os te af friske munja- og cocablade som forebyggelse af højdesyge, planter
som de lokale også bruger selv.

Før det kunne lade sig gøre at nyde øjeblikket i en højde, som vores krop ikke er vant til, forberedte vi os ved
hjælp af 14 musklers målafbalanceringer:
“Jeg nyder udsigten i over 4000 meters højde”, “Min krop
har det godt i alle højder” samt “Jeg har det dejligt i alle
højder” er eksempler på de målsætninger, vi indledte
afbalanceringer med.

Nu ville det være dejligt at kunne fortælle, at vi slet ikke
blev påvirket af højdesyge. Det var ikke tilfældet, specielt
Nora og jeg havde vanskeligheder blandt andet med
svimmelhed, hovedpine og følelsen af mangel af luft i
lungerne, når vi kom over 3500 meters højde. Men det
forhindrede os ikke til at gennemføre vores tur og opleve
det smukke bjerglandskab med egne øjne!
Vi var fire personer af sted, min mand Peder, døtrene
Ida og Nora samt mig selv. En 14 musklers målafbalancering tog 5-15 minutter for hver af os, og den tid var
godt givet ud. Vi startede med de daglige afbalanceringer fire dage før at vi skulle op i højlandet, da vi kom fra
Lima som ligger ned til havet. Før det havde vi indstillet
vores kroppe til de syv timers tidsforskel i forhold til
Danmark, også ved hjælp af Touch for Health afbalanceringer.

Jeg er sikker på, at 14 musklers målafbalanceringer
var medvirkende til, at vi kunne klare turen, uden at
blive mere påvirket af højder end vi gjorde: Kroppen
blev programmeret til at klare den store udfordring, den
blev udsat for, og vores mål om at nyde udsigten blev til
virkelighed.
Touch for Health er et redskab, som vi nyder meget godt
af i dagligdagen i vores familie, også når vi er på ferie.
Ved hjælp af 14 musklers målafbalanceringen er det
enkelt at give kroppen et kærligt skub i den retning, man
gerne vil bevæge sig hen imod - helt op til toppen!
Med ønsket om et godt efterår til alle
Anne Hiitola-Pedersen
Instruktørtræner for Touch for Health instruktører
www.annehiitola.dk

Da vi lavede afbalanceringer før vores eventyrlige trekkingstur, viste det sig at både central og guvernørmeri-
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NYT fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®
Pyyyha, hvor har det været dejligt med ferie ☺
Helt væk fra kinesiologi og skole – ud at opleve en
bid af verden og Danmark, masser af gode koncerter, mange varme solskinstimer, friske sommerdrinks, god mad og rødvin, gode venner og families selskab, varm swimmingpool og havet, der lige
nu er 20° varmt i Gilleleje. Jamen, så bliver det vist
ikke meget bedre, og vi er klar til sidste halvdel af
dette år.
Tro os når vi skriver, at det er vi virkelig også nødt
til at være. Vi skal både til Jylland, Paris og Norge for
at gå kinesiologiens ærinde i dette efterår. Når vi
har været i Paris, hvor vi bliver undervist af Matthew Thie, er vi uddannede instruktører i TFH. Det
bliver første skridt på vejen udi kinesiologi –
instruktør – verdenen.
Det kommer dog ikke til at betyde at du ikke fortsat
vil møde alle de forskellige dygtige undervisere på
vores skole. Det er vores klare linje for skolen at
fortsætte den høje standard på alle niveauer, som
skolen allerede er kendt for.
Vi har skudt vores første, helt eget, hold i gang på
Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®, forstået på
den måde, at det er nye elever som starter på et
sted, hvor de ikke har nogen viden om kinesiologi,
til at de når at gennemføre de første 250 timers
kinesiologi indenfor det næste års tid. De har
stort gå-på-mod, er ivrige for at lære, er unge og i
det hele taget bare et skønt hold, som du kan se
herunder.

I skrivende stund har vi fornøjelsen af EDEL
HOVGAARD, som underviser i Kropsafbalancering 3 & 4 på vores hold. Det er virkelig dejligt, at
ANNEMARIE GOLDSCHMIDT i juni har undervist
holdet i Kropsafbalancering 1 og 2, og vi derefter
har kunnet lokke Edel til Sjælland. Glæden ved
dette kan mærkes på kurset, hvor der til nu er sket
små mirakler hver dag med de hårdtarbejdende
kursister. I morgen er dagen vist kommet til at vi
skal synge Edelweiss Edelweiss for den gæve
jyske dame, som vi forhåbentligt kan lokke endnu
en gang eller mange ☺

Vi lovede jer et nyt super spændende kursus, som
vi havde fanget udenlands, og her er det…..
Vi får besøg fra Cypern af BORA SELIM, der kommer og underviser i K-Power®, et internationalt
godkendt kursus af ICPKP – International Collage
of Professional Kinesiology, grundlagt af
Dr. Dewey, en af ”The Dirty Dozen.”
Se hans super flotte hjemmeside og bliv inspireret
på dette link: www.kinesioinstitute.com
BORA SELIM er instruktør i Touch For Health og
K-Power®. Derudover er han rehabiliterings specialist samt fuldt certificeret Level 2 STOTT Pilates
instruktør. Han er grundlæggeren af Kinesio Institute, Cypern,
som er et trænings institut for
international Kinesiologi der
har baser i Zürich, Schweiz og
K-Power® Kinesiology, Auckland, New Zealand, hvor han
også underviser, ligesom han
gør andre steder i verden.
Bora taler let og forståeligt engelsk og underviser
på skolen d. 6. - 11. oktober 2016.
Det vi syntes der er særligt spændende og anderledes ved nogle af de kurser Bora Selim underviser
i er, at de er for andre fagfolk end kun kinesiologer.
Det har flere betydninger, da det er et stort skridt
på vejen til at udbrede kinesiologien til mange flere
faggrupper og mennesker, da der stadig er muskeltestning med i en – light - udgave. Det betyder
også, at du som fagperson indenfor kinesiologien
kan lære simple teknikker til at lære dine klienter,
hvordan de kan smertelindre sig selv.
K-Power® Five Elements and Fundamentals for
Manual Therapists
er et kursus for kinesiologer og andre med behandler baggrund med stort muskelkendskab.
Muskeltest anvendes til at sammensætte den
præcise behandling til det givne tema, hvad enten
det er smerte, sport performance forbedringer,
manglende fleksibilitet og mobilitet, følelsesmæssig stress eller ernæringsmæssige mangler.
En eksklusiv serie af innovative workshops er til
rådighed for fagfolk i sundhedssektoren, fitness
fagfolk, terapeuter og sundhedspersonale og andre
behandlere, så de kan bidrage til deres klienters
generelle velbefindende ved at bygge bro mellem
konventionelle og alternative behandlinger.
Det bliver i stigende grad anerkendt, at en persons
generelle sundhed og velvære handler om meget
mere end deres fysiske tilstand.
Muskeltrykket nr. 143
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Hver K-Power® for Manual Therapists workshop
fokuserer på et bestemt område af kroppen og der
findes 7 forskellige workshops.
Forudsætning til ovenstående kurser er: faggrupper som kinesiologer, massører, fitnessinstruktører,
sygeplejersker, kiropraktorer, zoneterapeuter, fysioterapeuter og ergoterapeuter og lignende.
K-Power® Core and Muscle Technique.
Er et kursus kun for kinesiologer. Ganske kort fortalt så omhandler dette kursus bl.a. en teknik der
berører og afbalancere de bitte små baby muskler
ved rygsøjlen. Der arbejdes med surrogat testning
for rygsøjlen og fra muskel til muskel, samt skadeteknik og mange andre spændende ting. Du kan
altid gå på vores hjemmeside og læse meget mere
uddybende om kurser, datoer, priser og anden
relevant information.
Forudsætning: Touch for Health 1 -2 eller Kropsafbalancering 1 – 2.
Vi glæder os sindssygt til SYLVIA MARINA kommer og november synes allerede tæt på. Hendes
kursus Transforming DNA Memories bliver intet
mindre end fantastisk – læs bare her….
Når du tilmelder dig Transforming DNA Memories,
har du valgt en forpligtelse til at arbejde på dit liv.
Mange har brugt år på at lære hvordan man kan
være ‘noget’, en lærer, ingeniør, sygeplejerske …
de fleste bruger meget lidt tid på at lære at være
din helt egen autentiske selv.
Transforming DNA Memories er sammenhængen
mellem dine minder og misforståelser fra fortiden
og dine intelligente helbredende processer i fremtiden. Denne workshop
med Sylvia Marina,
giver dig mulighed for
at få adgang til alle dine
intelligenser, udvikle
nye færdigheder og
til positivt at skabe og
opretholde velstand
direkte i dit liv, indre fred
og glæde.

Med Transforming DNA Memories starter vi en
række kurser med SYLVIA MARINA, som tilbyder, at du kan blive instruktør i både
Transforming DNA Memories & Return to Love
med afslutning i maj 2017.
For at opnå dette skal du deltage to gange på både
Transforming DNA Memories & Return to Love.
Return to Love afholdt vi første gang i januar 2016,
og det kommer igen d. 11. maj 2017. Transforming
DNA Memories holdt vi i 2015, og det kommer igen
d. 17. november 2016.
Mangler du en enkelt gang Transforming DNA
Memories foruden d. 17. – 20. november - ligesom
vi gør, kan du rejse med os til Norge d. 24 - 27
november 2016, for at få kurset for anden gang.
Læs mere på Sylvias egen hjemmeside på dette
link: www.sylviamarina.com
I kommer ikke til at blive undervist af Susan Lunddahl på vores skole lige foreløbig, da Susan har
valgt at koncentrere sig om sine klienter på Bornholm og i København. Vi ønsker dig god vind og alt
held & lykke fremover, Susan. ☺
Vi håber at se mange af jer på vores skole
i tiden der kommer – tak for opbakningen.
Følg os på Facebook eller læs meget mere på
vores link: www.kinesiologiuddannelse.dk
Bedste hilsner fra
Carina Olsen & Dorthe Starberg Poulsen

Tag de sværeste problemer først .......
og resten vil være barnemad.
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NYT fra Kinesiologiskolen i Vejle
Det har været et super spændende og hæsblæsende
forår med Carla Hannafords kurser i maj, Frede
Damgaards kurser i kost og ernæring i april og
maj og Philip Rafferty fra Australien med de sidste
moduler i Kinergetics i den sidste uge af juni. Alt
dette foregik udover alle de andre sædvanlige
kursusaktiviteter.
Carla Hannaford underviste i den fysiologiske
baggrund for Avanceret Indlæringskinesiologi/
Intelligensens syv dimensioner en weekend i maj,
et meget spændende kursus. Kurset er en overbygning på det hjernekursus, som Carla Hannaford
afholdt i Vejle i april sidste år. Kurset forøgede
vores viden om hjernen og gav os en større indsigt
i baggrunden for udviklingen af de syv dimensioner
i hjerne og krop, og vi blev opdateret i den nyeste
forskning inden for området. Vi fik lov til at arbejde
med de avancerede mål afbalanceringer, som fik
større dybde med Carlas indsigt og spændende
undervisning. Alt dette blev ”krydret” med bevægelser
for hjerne og krop, så vi også fik en langt større
indsigt i at bruge hjernegymnastik og integrerede
bevægelser sammen med det avancerede stof.

Det gav mig nogle helt nye indfaldsvinkler i min
undervisning i gymnasiet, ligesom det har været af
uvurderlig betydning for mit arbejde som kinesiolog, læsepædagog og studievejleder.
Carla Hannaford har via sin forskning med baggrunds studier i biologi fundet, at vores dominansmønster bliver grundlagt allerede i fosterstadiet.
Dominansmønsteret påvirker vores indlæringsevne, vores hukommelse, vores forhold til andre og
vores realitetssans.
På kurset fik vi også få en forståelse af, hvordan vi
kompenserer. Vi fik en indsigt i, hvordan man ved
at få adgang til en integration af hjernen og sanserne kan komme til at lære optimalt, blive mere
kreativ, få mere berigende relationer til familie og
venner og komme til at nyde livet mere helhjertet.

Carla tilbød at holde et kursus i dominansmønstre
i forlængelse af weekendkurset, lidt af at scoop,
som viste sig at være en mulighed lige pludselig.
Carla afholdt dette kursus i 2010, havde tilbage i
starten af 90erne en tur til DK, hvor hun holdt forelæsninger og kurser i DK om dominansmønstre,
og da var jeg så heldig også at få hende til Vejle,
hvor vi første gang blev præsenteret for dominansmønstrene.

Carla Hannaford har for første gang i år uddannet
instruktører i sit kursus om dominansmønstre, fordi
hun gerne vil give denne viden til andre i fremtiden,
hvor hun ikke ønsker at rejse så meget mere.
Hun startede med at uddanne en gruppe i Kina
her tidligere på året, og så kom turen til Danmark.
Vi var 8 på holdet, som opnåede denne status. Nu
glæder vi os til at komme videre med programmet,
så også andre end dem, der har været med på
Carlas kurser i 2010 og her i maj kan få mulighed
for at lære at arbejde med dette meget spændende
stof. En stor tak til Carla, som har været en meget
stor inspirationskilde for alle, der har fået lov til at
møde hende.

Carla Hannaford har i mange år forsket i sammenhængen mellem vores dominante øje, øre, hånd,
fod og hjerne og den måde, vi tænker og lærer på,
arbejder, leger og forholder os til andre mennesker på.

Tillykke til de nye instruktører i Dominansprofiler
Gitte Grøndahl, Lone Gellert, Hanne Freil, Kerstin
Becher fra Tyskland, Søren Brummer, Inge Lise
Kahr, Birgitte Lysemose og Lotte Sieg

Hendes research viser, at den måde vores dominans er sammensat på (= dominansprofil) i virkeligheden er den vigtigste faktor for, hvordan vi tænker
og handler, og hvordan man ved at kende sin profil
kan lære på den måde, der passer bedst til en, så
man kan komme til at yde sit bedste ud fra denne
indsigt. Yderligere viser en dominansprofil, hvordan
utrygge og stressende forhold begrænser os.
Da jeg første gang blev præsenteret for dette materiale i slutning af firserne, oplevede jeg det som
den mest almennyttige viden, jeg havde fået indtil
da.
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Efter Frede Damgaard og Carla Hannaford kom
Philip Rafferty fra Australien de sidste 6 dage i juni
for at afslutte det forløb i Kinergetics, som han
startede for 3 år siden.
Philip mødte jeg første gang på TFH konferencen i
Malibu for 4 år siden. Jeg blev meget imponeret af
det, han demonstrerede under konferencen, havde
på forhånd meldt mig til hans kursus i BNT, som lå
i forlængelse af konferencen. Efter BNT kurset var
jeg klar over, at han måtte til DK, og det lykkedes
mig at overtale ham til at komme. Det startede
med et kursus i BNT i Vejle i efteråret 2013. Siden
da har Philip bragt både BNT, Reset og Kinergetics
til DK.
Jeg indgik et samarbejde med Birgit Nielsen
efter Philips første besøg og takket være det, har
der været flere kurser og mange behandlinger i
København, som Mette Pedersen har stået for, på
Fyn ved Birgit og i Århus ved Kisser Bjerregaard.
Uden støtte fra dem, ville vi ikke have kommet så
vidt med Philip Rafferty projektet.
Nu har Birgit opnået instruktørstatus i flere af
Kinergetics kurserne, og snart kan hun sikkert
undervise i det hele.
Jeg er meget stolt over at kunne give bolden videre til Birgit, som fremover vil stå for Kinergetics kurserne i DK. I kan læse mere om det i Birgits indlæg
i dette Muskeltryk, hvor I også finder en omtale af
den nye hjemmeside: www.kinergetics-reset.dk
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På fremtidsplanet har jeg indgået en aftale med
Wayne Topping i påsken 2017, hvor han onsdag
d. 12. april vil afholde et nyt 4-timers aftenkursus
i ”Hvordan man kan bruge akupressur til at
afhjælpe fysisk ubehag”. Det er første gang,
Wayne kommer til DK med dette nye kursus. De
følgende to dage, 13.-14. april, vil han afholde sit
kursus i ”Hvordan man overkommer modgang”.
Wayne har tidligere undervist i dette kursus i Vejle,
men nu har han lavet nogle opdateringer, og der
er rigtig mange gode teknikker og meget relevant
baggrundsstof til brug i klinikken.
Desuden er der mange muligheder for at bruge en
del af materialet i situationer, hvor man ikke kan
lave en test, hvilket jeg har gjort utallige gange i
studievejledningen med stor succes.
Der vil komme en beskrivelse af Waynes kurser i
april 2017 på hjemmesiden, så snart det er lykkedes mig at få kursusbeskrivelser og priser fra
Wayne.
Sender jer alle en kærlig hilsen her fra Vejle
Edel

Hjemmesidestatistik
Antal besøg

Sidevisninger
3736

2854

2971

2856

3291

3271

3307

1311

1308

1363

3559
3127

2973

2693
2029

1241

08.15

1291

09.15

1248

10.15

1182

11.15

962

12.15

01.16

Det kan ses af statistikken, at der er sommerferie
i Danmark - både besøgstal og sidevisninger er
faldet, hvilket giver rigtig god mening.
Ifølge Google Analytics, som leverer statistikken er
andel af nye besøgende på 72%.
I 2015 har der i gennemsnit været 1.338 besøg pr.
måned.

02.16

03.16

1528

04.16

1291

05.16

1569

06.16

1399

07.16

Der har i gennemsnit været 3.145 sidevisninger pr.
måned
Vi kan glæde os over, at der i årets første 4
måneder har været en pæn udvikling i besøgstallet
på hjemmesiden.
Vi håber det fortsætter i takt med den fortsatte
udvikling af siden - bl.a. med video'er og
kursuskalender.

Oversigt over medlemstal

Lidt information om medlemstallet i
Danske Kinesiologer:
Fordelt efter medlemsgrupper ser tallene således ud:
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5

23 medlemmer
97 medlemmer
28 medlemmer
58 medlemmer
28 medlemmer

Velkommen til:
Navn

By

Carina Schmidt
Lotte W. Sørensen
Helle Primdal
Rachel Pryce Roed

Kerteminde
Værløse
Vester Skerninge
Frederiksberg

Gruppe:
2
2
2
2

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

98 medlemmer
35 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
Når dette blad udkommer, har vi lige d. 24. august
holdt visions- og kollegaaften samt workshop om
Epstein-Barr virus – og vi har allerede et nyt arrangement i støbeskeen, du ikke må gå glip af.

Der er mulighed for at købe Anne Wedeges bog til
en reduceret pris denne aften.

De fem elementer

Praktisk anvendelse i klinikken:
diagnose og behandling
1 af 1

Torsdag d. 22. september kl. 19.00 kommer
forfatter og akupunktør Anne Wedege til Højby
Sundhedscenter, Hollufgårdsvej 10, 5260 Odense
S (tæt ved motorvej) med foredraget De fem elementer, praktisk anvendelse i klinikken: diagnose
og behandling.
Anne Wedege siger: Det er vores indre organer
og deres ledsagende energi, som besjæler følelserne, og når patienten handler overdrevent eller
irrationelt i tilfælde af ubalance, manifesterer de sig
i patientens ansigtsfarve, stemmens lyd, kroppens
lugt og følelserne. Viden om dette gør, at vi som
behandlere kan hjælpe vores patienter på et meget
grundlæggende niveau.
I foredraget gennemgås de fem elementers følelser, samt hvorledes vi praktisk kan anvende fem
element diagnose ved farve, luft, lyd og følelse i
vores klinik.
Anne Wedege har 35 års foredragserfaring samt
drevet klinik med akupunktur siden 1993. Anne
Wedege underviser på efteruddannelseskurser og
ikke mindst er hun forfatter til bogen ”Sundhed og
balance med de fem elementer”
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Prisen for aftenen er 100 kr. for medlemmer og
120 for ikke medlemmer. Der kan købes kaffe/te
og brød.
Tilmelding til Jette Larsen tlf. 20 12 24 94 eller
jette@kinesiologi-i-halmhuset.dk senest d. 19.
september.
Har du ikke allerede sat kryds i kalenderen d. 30.
november, så husk vi har årets sidste arrangement
om grundrytme hos Birgit denne dag.
Lene og Jette

NYT FRA
formand Helle Lyngholm

Intet nyt til dette nummer

NYT FRA
konstitueret formand
Tove Solvejg Nielsen

Vi har efter opfordring og ønsker på generalforsamlingen i januar indbudt til Visionsmøde med
gratis spisning den 23. august, så vi sammen
kunne hygge, snakke og deltage i socialt
samvær med kollegaer.

Det vil du høre nærmere om senere.

Samtidig havde vi muligheden for at vende
tankerne omkring visioner for foreningen Danske Kinesiologer.

Edel, Tove og Karin

Med venlig hilsen
Lokalforeningen Midt- og Sydjylland

På grund af meget få tilmeldinger er dette
visionsmøde med kollegial og social sammenkomst og hygge den 23/8 desværre aflyst.
Vi har valgt at udsætte mødet og
kender på nuværende tidspunkt ikke
datoen for et nyt møde.
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UDDANNELSE
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 2016-2017

OBLIGATORISKE KURSER UNDER KINESIOLOGIUDDANNELSEN
KURSUS
DATO
Basis 1/ KA 1 (e)
3-4 sep 2016
28-29 jan 2017
2-3 sep 2017
Basis 2/ KA 2 (e)
1-2 okt 2016
25-26 feb 2017
30 sep-1 okt 2017
Basis 3/ KA 3 (e)
29-30 okt 2016
25-26 mar 2017
28-29 okt 2017
Basis 4/ KA 4 (e)

Avanceret kinesiologi 1 (e)
Avanceret kinesiologi 2
Indlæringskinesiologi 1 (e)
Indlæringskinesiologi 2 (e)

SUPPLERENDE KURSER
KURSUS
Overbygning i kost og
ernæring
Kursus i vægtkontrol (e)

Jarle Tamsen (j),

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

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

DATO
26-28 aug 2016
20-22 jan 2017
18-20 aug 2017
23-25 sep 2016
17-19 nov 2017

Homøopati 1 (j)

5-6 nov 2016
28-29 jan 2017

Homøopati 2 (j)

26-27 nov 2016
25-26 feb 2017
8-9 okt 2016
22-24 sep 2017
29-30 okt 2016
27-29 okt 2017

26-27 nov 2016
22-23 april 2017
25-26 nov 2017

Biokinesiologi 1 (j)

11-13 nov 2016
7-8 okt 2017
4-5 nov 2017
5-7 maj 2017
12-14 aug 2016
9-11 juni 2017

Psykologiske redskaber 1 (j)

2017

Psykologiske redskaber 2 (j)
Psykologiske redskaber 3 (j)
Test af kosttilskud (e) baseret på Wayne
Toppings materiale. Kræver KA og
Stress I. Kursuspris 1000 kr

2017
2017
14 jan 2017

Biokinesiologi 2 (j)

DATO
20.-21. aug +
10.-11 sep 16
3-4 dec 2016

KOMMENTARER
Underviser: Frede Damgaard(e). Disse to kurser er et vigtigt supplement til grundkurserne,
og det er en forudsætning for at deltage, at man har grundkurser i kost og ernæring
Kursus i vægtkontrol baseret på Wayne Toppings materiale. Kursuspris 1800 inkl. materiale

Smerte kontrol

18-20 nov 16
10-12 nov 17
15 okt 2016
11 mar 2017
9 sep 2017
12 apr 17

Kursuspris 1900 kr. - kursus i de 7 dimensioner, der gør IK til et endnu stærkere redskab i
afbalanceringen.
Fokus på psykisk og massiv omvendthed, korrektion af fobier, tvangsbetinget adfærd,
depression og ængstelse m.m.
Kursuspris 1000 kr. inkl. manual på dansk. Forudsætning for at deltage KA og Stress I
Aftenkursus med Wayne Topping. Hvordan man bruger akupressur til at fjerne smerter.

Overkomme modgang

13-14 apr 17

Wayne Topping underviser i en opdateret version af dette kursus

TFT / EFT 2x3 dage (j)

Forhør dig
nærmere
2095 4699

Indlæringskinesiologi 3 (e)
Fastløste følelser (e)

Healing code (j)
1 dags Workshop

SJÆLSTERAPI (j)
9 weekendkurser

Pris 1500 kr. pr. kursus. Lær denne enkle teknik, som går meget dybt.
TFT har vist sig at være særdeles effektiv ift. mange negative psykiske tilstande som f.eks.
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.
4 marts 2017 Bogen ”THE HEALING CODE”, af de 2 læger Loyd og Johnson, beskriver en metode til at finde
koden til alle sygdomme. Systemet er meget enkelt at anvende. På kurset introducerer vi
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.
På 9 weekender lægges vægten på at integrere den åndelige verdens principper med det
personlige daglige liv. Kurset er sammensat af: Foredrag om esoteriske emner, arbejde i
grupper med kinesiologi og coaching, arbejde med forskellige terapeutiske teknikker (TFT,
Meditation, Qi gong, mm.) samt fælles meditationer og øvelser.
Kursusrækken er godkendt af Danske Kinesiologer.

Kursuspriser er pr. weekend fra 1500 kr for kropsafbalancering. Kurser over 3 dage: 1800 kr.
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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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

27. – 28. august 2016
24. – 25. september 2016
29. – 30. oktober 2016
03.- 04. december 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.
energi-diagnose via kinesiologi







På Kinesiologi – Akademiet kan du
finde spændende kurser, der kan tælle i din valgfrie del af uddannelsen til Kinesiolog RAB, Kinesiolog SA og
videre til DK-Kinesiolog®
supplere en uddannelse indenfor andre alternative behandlingsformer
hvis du er Kinesiolog RAB eller Kinesiolog SA, opdatere din RAB/SA registrering
tage enkelte kurser som led i din personlige udvikling
tage hele kinesiologidelen først til Kinesiolog RAB/Kinesiolog SA med afsluttende eksamen og videre til DKKinesiolog® som afsluttes med speciale, skriftlig og mundtlig eksamen.

Kurser i 2016/2017
Jylland Fyn Sjælland
KA 1-4 / Kropsafbalancering 1-4/ Touch For Health 1-4
Metaforkursus
Holographic Touch for Health
Kommunikation med den intelligente krop Modul A-B-C-D
Tankeenergier - Livsstrategier
Det Multidimensionale Menneske
Magnetisme, Polaritet og Enhed
Farvefrekvenser, lyd og lys - Farvedufte
Shamakinese/ Shamanistisk Kinesiologi 1-4
Meridiankursus 1+2
Kinergetics 1-5
Reset
Lyskursus
Shamanistisk grundkursus
Psykologisk-Spirituelle redskaber Deep PEAT, Fingertipmetoden
Psykologi
Se vores hjemmeside. Du er velkommen til at besøge os og se kursusbeskrivelser, priser og
tidspunkter for afholdelse af aktuelle kurser, du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, skrive på vores
blog m.m. Du er ikke bundet til, at tage kurserne et sted i landet. Se hvordan datoerne passer dig
og meld dig til i den afdeling, der passer bedst. Læg mærke til vores små Fyraftensworkshops.
www.kinesiologi-akademiet.dk
www.enhedsterapi.dk www.kinergetics-reset.dk

Mette Pedersen, 36 35 12 05, Birgitte Rasmussen, 46 18 68 38, Sjælland
Birgit Nielsen, 62 62 30 62, Odense. Kisser Bjerregård, 97 93 74 14, Jylland
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Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole ®
Præsenterer…….

Et spændende efterår med dygtige udenlandske og
danske undervisere.
Hanne Freil
Annemarie Goldschmidt
Bora Selim
Sylvia Marina

____________________________________________________________________

PÆDAGOGISK KINESIOLOGI 2 starter 29. sept. + 3. nov. + 1. dec.
ADFÆRDSBAROMETERET 10. sept. – 950,- kr. inkl. materiale.
____________________________________________________________________

K-POWER® FIVE ELEMENT AND FUNDAMENTALS FOR BODY
AND MIND THERAPISTS. BORA SELIM kommer og underviser 6. – 8. oktober.

K-POWER® CORE AND MUSCLE TEKNIQUE

BORA SELIM kommer fra Cypern og underviser 9. - 11. oktober.

TRANSFORMING DNA MEMORIES SYLVIA MARINA kommer fra
Australien og underviser 17. – 20. november. Med danske materialer.

TILMELD DIG OG LÆS OM KURSERNE PÅ: www.kinesiologiuddannelse.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

Vitaminer

Energi, hud og hår

Oxidativt stress.
Normal fedtomsætning

Oxidativt stress immunsystemets normale funktion

Vedligeholde
normale knogler

Oxidativt stress immunsystemets normale funktion

Nervesystemets normale Vedligeholder normale
knogler, tænder og
funktion.Normalt
immunsystemet
energi-stofskifte

www.naturenergi.dk

