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Så står årsmøde og generalforsamlingen for 
døren.

På generalforsamlingen er forslag om en ny 
uddannelsesmodel, som gerne skulle gøre det 
lettere for studerende at finde vej gennem 
uddannelsen.

Starten på året har været præget af en rigtig 
pæn medlemsfremgang - det er rigtig dejligt at 
sende indmeldelsespapirer til nye medlemmer.
Der er også allerede lavet den første RAB-re-
gistrering i 2017.

Der lyder positive meldinger fra skolerne med 
mange kursister, hvoraf flere skal til eksamen 
hen over foråret - det er rigtig gældeligt.

Der er rigtig mange ting, der tyder på, at 2017 
bliver et rigtigt positivt år for Danske Kinesiolo-
ger.

Deadline for stof til juni nummeret af 
Muskeltrykket er den 5. maj 2017.
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 Nyt fra Forretningsudvalget (FU)

Formand
Vibeke Rønne Sørensen
Kinesiolog RAB

Livets hemmelighed består i at nyde tidens gang.
Ritchie Havens

Nu skal der skrives nyt fra FU marts 2017 og det 
første jeg tænker på - endnu et år er gået, hvor 
bliver tiden dog af! Så er det godt at blive mindet 
om – tiden skal nydes! 

Vi skal snart ses til årsmøde på Fyn, jeg håber 
at se mange af vores medlemmer. Lørdag den 
18.marts og lidt af søndag den 19. marts holder 
vi årsmøde. HUSK du skal tilmelde dig. Læs om 
arrangementet inde i bladet, her kan du også læse 
om, hvordan du tilmelder dig. 
Søndag den 19.marts kl. 12:45 afholdes gene-
ralforsamlingen – husk det er på generalforsam-
lingen, du har indflydelse på det, du ønsker skal 
ske med vores forening. Der er ingen tilmelding til 
generalforsamlingen!

Lokalafdeling Fyn står for dette årsmøde og har et 
spændende program for weekenden. Temaet i år 
er hormoner og hormonforstyrrende stoffer.

FU har igen i år fået tildelt tid på årsmødet, hvor 
vi vil samle op på de bidrag om vision for vores 
forening, vi i årets løb har modtaget fra lokalafde-
lingerne. Materialet fra sidste års årsmøde er også 
i spil. FU kommer med en gruppering af visionerne 
og giver jer medlemmer, der deltager i årsmødet, 
en mulighed for at lave en prioritering af visionerne. 

Vi skal på generalforsamlingen vælge medlemmer 
til forskellige poster. Helle Lyngholm er på valg til 
FU og modtager ikke genvalg. Lene Jespersen er 
på valg som suppleant til FU. Zidsel Rosing er på 
valg som suppleant til FU og modtager genvalg.

Solveig Rasmussen er på valg til Etisk Råd og 
modtager genvalg. Frank Lange er på valg til Etisk 
råd og modtager ikke genvalg. Annette Bau Chri-
stensen er på valg til Etisk Råd og modtager ikke 
genvalg.

Frank Lange er på valg som revisor og modtager 
genvalg. Birgitte Rasmussen er på valg som revi-
sorsuppleant. 

Vil du være med til at gøre et stykke arbejde for 
foreningen, men mangler lidt information, er du 

velkommen til at kontakte formanden eller et med-
lem af FU for yderligere oplysninger. På generalfor-
samlingen er det altid en mulighed for at lade sig 
opstille til en af de ledige poster.

Uddannelsesmodel.
De af jer, der var med til årsmødet sidste år husker 
- måske - at der blev udtrykt ønske om mere ens-
artet uddannelse til Kinesiolog. Hurtigt tog instruk-
tørerne udfordringen op og afholdt et par møder i 
instruktørkredsen. Det sidste arbejde afsluttedes af 
Instruktørkredsens FU og foreningens FU. 
På vores kommende generalforsamling i marts 
bliver vi præsenteret for en ny uddannelsesmodel, 
som kommer til afstemning. Et samlet FU, håber 
generalforsamlingen godkender den nye model. 

Lov nr. L49 af 16.december 2016.
Den 16 december vedtog folketinget en lov, der nu 
giver mulighed for at alle, der opfylder betingelser-
ne for RAB registrering, kan RAB registreres. Så vi 
er nu tilbage, hvor vi alle enten er Kinesiolog eller 
Kinesiolog RAB - DK Kinesiolog eller DK Kinesio-
log RAB - og det uanset om du har en sundheds-
autorisation eller ej.
Det har medført at vi igen skal snakke vedtægts-
ændringer, idet FU anbefaler, at vi holder os til, om 
man er RAB registreret eller ej.

Nyt på hjemmesiden.
Jan har lavet ændringer på vores hjemmeside. 
Det er nu muligt at se, hvilke arrangementer der er 
rundt omkring i landet. På forsiden kan du klikke 
dig ind på enten kursuskalender, eller du kan klikke 
dig ind på arrangementkalender. Vi har skrevet 
ud til lokalforeningerne og bedt dem om at sende 
beskrivelse af arrangementer ind til Jan, så skriver 
han dem ind i arrangementskalenderen. På den 
måde er det en mulighed for nye medlemmer at se, 
hvornår man skal mødes i sin lokalafdeling. 

Artikler i Mit Helbred.
Til nye medlemmer. Foreningen abonnerer på bla-
det Mit Helbred. Alle vores medlemmer får tilsendt 
2 numre om året. På medlemssiderne ”Helbreds-
buen” kan vi i alle numre skrive artikler om kine-
siologi. Alle kinesiologer kan benytte sig af dette 
tilbud. Så her er der også gode muligheder for at 
markedsføre kinesiologien. Vær opmærksom på at 
Mit helbred står til fri afbenyttelse på alle landets 
biblioteker

Jeg ønsker alle et godt årsmøde og en god gene-
ralforsamling. Et samlet FU glæder sig til at vi ses 
der!

Vibeke
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ÅRSMØDE 2017                                                                   

Årsmøde d.18.-19. marts 2017 i Ringe 
 

Vi glæder os så meget til at byde jer velkommen til årsmøde og generalforsamling i Ringe 
d.18.-19. marts. 
 

 
 
Årsmødet finder sted på hele Midtfyns mødested: 
 
Midtfyns Fritidscenter 
Søvej 34, 
5750 Ringe 
Tlf. 62 62 21 51 
 
Midtfyns Fritidscenter ligger  bare 5 minutters kørsel fra motorvejen, hvad enten du vælger 
afkørsel Ringe Nord eller Ringe C, og kommer du med toget, tager det  højst 10 minutter at gå 
til Fritidscenteret. 
 
Hvis du ikke allerede har booket et værelse på vandrerhjemmet, er det nok ved at være oppe 
over. Du kan booke det her : http://www.midtfyns-ferieby.dk 
 
Vi har sammensat et program, som vi håber vil falde i jeres smag.  
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Lørdag d.18.marts: 
 
Kl.9: Ankomst og morgenmad (Rundstykker m. ost, pålæg og marmelade. Frugt, cornflakes, 
havregryn og yoghurt. Mælk, juice og kaffe/te) 
 
Kl.10-12: Foredrag med Anne van der Merwede ”Hormoner og hormonforstyrrende stoffer”. 
 
Kl.12-13: Frokost 
 
Kl.13-14: Workshops v. Birgit Bilde og Kinesiologi-Akademiet 
 
Kl.14-15: Meditation – vi sidder på kunstbænken ved Ringe sø – og gåtur rundt om Ringe sø 
 
Kl.15-15.30: Eftermiddagskaffe 
 
Kl.15.30-18: Visionsdebat 
 
KL.18.30: Aftensmad og fælles hygge og måske underholdning. 
 
Søndag d.19.marts: 
 
Kl.9: Morgenmad 
 
Kl.10-12: Workshops v. Birgit Bilde og Kinesiologi-Akademiet 
 
Kl.12-12.45: Frokost 
 
Kl.12.45: Generalforsamling med indlagt kaffepause. 
 
Forventet sluttidspunkt: kl.16. 
 
Hvis du har særlige ønsker til forplejning (vegetar, gluten-/mælkefri), bedes du give besked til 
Birgit Nielsen (birgit@kinese.dk) senest d.10.marts.  
 
Husk, at der hele weekenden bliver serveret økologisk mad. 
 
I løbet af weekenden bliver der mulighed for at deltage i flg. workshops: 
 
Workshop fra Birgit Bilde: En fysisk ubalance er en konsekvens af en indre tilstand – dybere 
aspekter i forbindelse med hormon-ubalancer. 
  
Workshops fra Kinesiologi-Akademiet:  

 Afbalancering af hormonsystemet –en smagsprøve på det nye kursus: 
Kærlighedsenergi-Krystaller-Transformation 

 Energi-mismatch – test og afbalancering af diverse hormoner med ampuller fra Life-
work-potential  
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Deltagerne bliver delt i tre grupper, som på skift deltager i de forskellige workshops. 
 
Såfremt vejret tillader det, skal vi sidde på kunstbænken og meditere og gå rundt om Ringe sø 
lørdag eftermiddag. Husk derfor lidt varmt tøj og passende fodtøj og en siddepude/tæppe, når 
vi skal sidde på kunstbænken.  
I tilfælde af dårligt vejr har vi en plan B, men den skal ikke afsløres her. Men husk – der findes 
ikke dårligt vejr, kun dårlig påklædning. 
 
Hvis du har et festligt indslag i ærmet til lørdag aften, er du meget velkommen til at indtage 
scenen og bidrage til den gode stemning.  
 
Lørdag formiddag er der foredrag med Anne van der Merwede. Hun er ergo-, ernærings- og 
komplementær terapeut og forfatter til bogen “En sund kvindekrop - uden brystkræft”.  
Anne er en erfaren kvinde, der bl.a. underviser på Kostakademiet, hun har egne foredrag og 
workshops. Hun kommer med et foredrag om hormoner  (i balance og ubalance) og 
hormonforstyrrende stoffer, hvor hun bl.a. kommer ind på fordøjelsen, leverens arbejde, hvad 
hormonforstyrrende stoffer gør i kroppen fra undfangelse til alderdom og hormonfølsomme 
kræftformer, herunder forebyggelse og behandling.  
 
Foredraget er åbent for alle, så hvis du har familie, venner, bekendte eller klienter, som har 
lyst til at deltage, er de hjerteligt velkomne. Det koster 100 kr. at deltage i foredraget. Hvis de 
vil være sikre på en plads, så bestil en plads på forhånd hos Birgit Nielsen – sms til 23433662/ 
birgit@kinese.dk -  eller mød op lørdag formiddag kl.10. 
 

                     
 
Se gerne mere om Anne på www.avdm.dk eller på 
https://www.facebook.com/Kvindekroppen-944005359028793/  eller lad dig inspirere af 
hendes opskrifter. 
 
Vi glæder os til at se jer i Ringe og håber på et godt årsmøde med både socialt samvær og 
fagligt input. 
 
Arrangørgruppen v. Lene, Jette, Ida og Birgit  

Info om tilmelding, priser, overnatningsmuligheder mm kan ses i Muskeltrykket december 2016
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Dagsorden til ordinær generalforsamling 
den 19. marts 2017

1.   Valg af dirigent, som ikke behøver at være 
      medlem, og referent.
2.   Valg af stemmetællere. 
3.   Forretningsudvalgets beretning.
4.   Udvalgsberetninger. 

• Instruktørgruppen v/ Birgit Nielsen 
• Etisk Råd v/Annemarie Goldschmidt 
• I-ASK v/ Inge Harris 
• Sundhedsrådet v/ Helle Lyngholm 
• Meritudvalget v/ Vibeke Sørensen

5.   Fremlæggelse af revideret regnskab til 
      godkendelse. 
6.   Behandling af indkomne forslag. 
6.1 Der stilles forslag til ændring af uddannel- 
      ses model.
Forslagsstiller: Instruktørkredsen v/Birgit Nielsen

Af tekniske årsager kan disse sider ikke indsættes 
her, hvorfor de vises efter dagsordenen på side 11, 
12 og 13

FUs begrundelse:
Ved årsmødet 2016 blev der udtrykt ønske fra 
medlemmerne om, at ændre på lagkagemodel-
len. Instruktørerne greb ønsket og har lavet en 
ny uddannelsesmodel, der ensretter uddannel-
sen til Kinesiolog. FU bakker op om en mere 
overskuelig uddannelsemodel og anbefaler 
vedtagelse af den forslåede uddannelsesmo-
del. 

6.2 Forslag vedr. Etiske Regler for Danske 
      Kinesiologer

Indsendt af Dorthe Starberg Poulsen, Carina 
Olsen og Annemarie Goldschmidt 04.02.2017

§ 2c - Tilføjelse til stk. 14: Vi foreslår at stk.14 får 
tilføjet følgende ekstra sætning: ”Er dette ikke 
tilfældet anbefaler jeg klienten at henvende sig 
til Forbrugerklagenævnet.”

FUs Begrundelse:
FU støtter op om forslaget - dog foreslår vi 
tekst ændret til: 

Er terapeuten ikke tilknyttet en faglig organisa-
tion, kan henvendelse ske til Forbrugerklage-
nævnet.

General forsamling 2017                                                                   

6.3 FU stiller forslag om vedtægtsændring.

§ 3: Medlemskreds. 
 
§ 3. Stk. 1. Der er følgende 5 medlemsgrupper i 
       foreningen 
•  Gr. 3. Kinesiolog med ret til at blive Kinesiolog  RAB
    (registreret alternativ behandler), Kinesiolog SA 
    (Sundhedsautoriseret anerkendt) 

Foreslås ændret til:

§ 3. Stk. 1. Der er følgende 5 medlemsgrupper i 
       foreningen 
•  Gr. 3. Kinesiolog med ret til at blive Kinesiolog RAB
   (registreret alternativ behandler), Kinesiolog RAB.

I henhold til lov nr. L49 vedtaget den 16. de-
cember 2016 - § 1 a. Loven finder anvendelse 
for registrerede alternative behandlere og for 
autoriserede sundhedspersoner, der tillige er 
registrerede alternative behandlere i medfør af 
lovens § 3. En registreret alternativ behandler 
kan både være en person uden sundhedsfaglig 
autorisation og en person med en sundheds-
faglig autorisation.«

FU’s begrundelse:
FU anbefaler at vi går tilbage til RAB registre-
ring af alle der har oparbejdet en ret til at blive 
RAB registreret.

6.4 Såfremt vedtægtsændring af § 3 stk. 1 ved
       tages stiller FU forslag om vedtægtsændring.

Stk. 1c. Som gr. 3 Kinesiolog, Kinesiolog RAB og 
Kinesiolog SA kan medlemmer optages, der opfyl-
der 5. lag i Danske Kinesiologers uddannelsesmo-
del, jf. §2b stk. 1 

Foreslås ændret til:

Stk. 1c. Som gr. 3 Kinesiolog (med ret til at blive 
Kinesiolog RAB) og Kinesiolog RAB kan medlem-
mer optages, der opfylder 5. lag i Danske Kinesio-
logers uddannelsesmodel, jf. §2b stk. 1 

FU foreslår denne ændring som en konsekvens 
af ændring i vedtægt §3. stk. 1.
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6.5 Såfremt vedtægtsændring af § 3 stk. 1 ved-
tages stiller FU forslag om vedtægtsændring.

Stk. 1d. Som gr. 4 DK–Kinesiologer kan medlem-
mer optages, der har uddannelse jf. § 2b stk. 1. 
Alle gr. 4 og gr. 5 medlemmer er berettigede til at 
blive Registreret Alternativ Behandler eller sund-
hedspersonale med autorisation. 
Gr. 4 kinesiologer der har søgt Danske Kinesiolo-
ger om og er blevet Registreret Alternativ Behand-
ler (RAB) kan anvende titlen DK-Kinesiolog® RAB 
eller DK-Kinesiolog® Registreret Alternativ Be-
handler (RAB) . DK-Kinesiologer med Sundheds-
autorisation kan anvende titlen DKKinesiolog® SA. 

Foreslås ændret til:
Stk. 1d. Som gr. 4 DK–Kinesiologer kan medlem-
mer optages, der har uddannelse jf. § 2b stk. 1. 
Alle gr. 4 og gr. 5 medlemmer er berettigede til at 
blive Registreret Alternativ Behandler.
Gr. 4 kinesiologer der har søgt Danske Kinesio-
loger om og er blevet Registreret Alternativ Be-
handler (RAB) kan anvende titlen DK-Kinesiolog® 
RAB eller DK-Kinesiolog® Registreret Alternativ 
Behandler (RAB). 

FU foreslår denne ændring som en konsekvens 
af ændring i vedtægt §3. stk. 1.

6.6 FU stiller forslag om vedtægtsændring.

§ 4: Møder i landsforeningen. 
Stk. 1. Forretningsudvalget afholder mindst 3 mø-
der årligt.

Foreslås ændret til:

§ 4: Møder i landsforeningen. 
Stk. 1. Forretningsudvalget indkalder til møder 
efter behov.

Fu's begrundelse:
FU stiller dette forslag, således at vedtægter 
afspejler fakta.

6.7 FU stiller nyt forslag til vedtægt §5
§5: Kontingent og medlemsår.

Nyt forslag:
Stk. 5. Nye studerende tilbydes gratis optagelse i 
gruppe 2 i et år ved start af uddannelse. De indgår 
med samme rettigheder og pligter som øvrige gr. 2 
medlemmer.

FUs begrundelse: Det er meget vigtigt, at de 
studerende får et tilhørsforhold til vores 

forening. At de kan komme i lokalforeningerne, 
sparre med erfarne kinesiologer og deltage 
på den lukkede facebookgruppe. Vi har en 
overvægt at medlemmer på 60+, og må derfor 
være på forkant med at få nye medlemmer, 
hvis foreningen skal bestå. Desuden ser vi, at 
en del af de studerende bliver medlemmer hos 
SAB, hvor vi jo rigtig gerne vil have samlet alle 
kinesiologer i vores forening, så forbrugerne 
ved, at alle kinesiologer opfylder samme etiske 
krav og samme krav til efteruddannelse. Vi er 
opmærksomme på, at det her og nu kan være 
fordyrende for foreningen, da de bl.a. får 
Muskeltrykket, men vi ser det som en investe-
ring i fremtiden.

6.8 Forslag til generalforsamling 2017:
Forslagsstiller: Kisser Bjerregård

Jeg foreslår at studerende, der når de har været til 
eksamen til kinesiolog med ret til RAB eller DK-Ki-
nesiolog automatisk rykkes over som GR 3 med-
lem med kontingentsats som GR 2 medlem i et år 
efter eksamen. 

Begrundelse: At foreningen yder iværksætterstøtte 
til nyuddannede kinesiologer med annoncering, 
forsikring, Coda GRAMEX medlemskab. Og de 
kan få et opbygget et klientgrundlag, inden de skal 
betale behandler kontingent.  Hensigten er at støt-
te nyuddannede og få flere til at flytte over i GR 3. 

FUs kommentar:
FU støtter forslaget, FU har stillet et udvidet 
forslag i forhold til ovennævnte. Se nyt forslag 
til vedtægt §5 under indkomne forslag 6.9.

6.9 FU stiller nyt forslag til vedtægt §5
Stk. 6. Studerende i gr. 2 rykker automatisk til gr. 3 
når de har bestået eksamen til Kinesiolog med ret 
til RAB eller DK-Kinesiolog og tilmeldt datatilsynet. 
Undtaget for tilmelding til datatilsynet er Kinesiolo-
ger og DK Kinesiologer med en sundhedsautorisa-
tion. Første års kontingent er som i gr. 2.

FUs begrundelse: Vi vil gerne hjælpe nye 
kinesiologer godt i gang. Man kan vælge at 
se besparelsen i kontingentet som en iværk-
sætterydelse. Tillige er der sandsynlighed for, 
de forbliver medlemmer hos os. Der er mange 
medlemmer i gr. 2, som er praktiserende kine-
siologer, men som aldrig har fået gjort deres 
uddannelse færdig. Vi håber, dette tiltag vil 
få nye studerende til at blive færdige og blive 
RAB'bet. 
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6.10 FU stiller forslag om vedtægtsændring:
§6. Generalforsamling
Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være formanden i hænde 
skriftligt senest 6 uger før generalforsamlingen.

Foreslås ændret til:

Stk. 6. Forslag, der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være formanden i hænde 
skriftligt senest den 31.januar, samme år som 
generalforsamlingen afholdes.

FUs begrundelse:
FU ønsker tid til evt. kommentering og bereg-
ning af indkomne forslag. Som det er i dag, er 
der meget lidt tid mellem sidste frist for ind-
komne forslag og frist for indlæg til Muskeltryk-
ket som skal indeholde Dagsorden for general-
forsamling og de indkomne forslag.

6.11 FU stiller forslag til vedtægtsændring:
§8: Foreningens daglige ledelse.
Stk. 1 Foreningens daglige ledelse varetages af et 
forretningsudvalg på 2 generalforsamlingsvalgte 
medlemmer, 2 suppleanter og formanden. 
Formanden vælges på generalforsamlingen for en 
2 års periode og honoreres med et beløb, der hvert 
år fastsættes på generalforsamlingen. 
Suppleanter til FU vælges for en 1-årig periode. 
Forretningsudvalget konstituerer sig selv med 
næstformand og menigt medlem blandt de gene-
ralforsamlingsvalgte medlemmer. Alle tillidsposter 
gælder frem til næste generalforsamling. Forret-
ningsudvalget vælges for en 2-årig periode. I lige 
år vælges formand og et medlem, i ulige år vælges 
et medlem til forretningsudvalget. Genvalg muligt.

Foreslås ændret til: 

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse varetages af 
et forretningsudvalg (FU) af 2 generalforsamlings-
valgte medlemmer, 2 suppleanter og formanden. 
Formanden og 2 medlemmer vælges på general-
forsamlingen for en 2 års periode. FU honoreres 
med et beløb, der hvert år fastsættes på gene-
ralforsamlingen. Fordeling af honorar besluttes 
selvstændigt af det valgte FU.
Suppleanter til FU vælges for en 1-årig periode. 
FU konstituerer sig selv med næstformand og 
menigt medlem blandt de generalforsamlingsvalgte 
medlemmer. Alle tillidsposter gælder frem til næste 
generalforsamling. FU vælges for en 2-årig perio-
de, i lige år vælges formand og et medlem, i ulige 
år vælges et medlem. Genvalg muligt.

FUs begrundelse:
FU har nu haft en honorarfordeling imellem 
sig og det fungere rigtig fint. Derfor foreslår 
vi vedtægtsændring, således vores vedtægter 
afspejler fakta.

6.12 FU foreslår ændring omkring førstehjælps-
opdatering. 
Dansk Førstehjælpsråd anbefaler nu førstehjælp 
opdateret hvert år.
FU foreslår vi ændrer opdaterings krav af første-
hjælp hvert tredje år til:
Brancheforeningen Danske Kinesiologer anbefaler 
vores medlemmer at følge regler fra Dansk Første-
hjælpsråd om opdatering af førstehjælpskursus.

FUs begrundelse: 
Krav om opdatering giver arbejde med kontrol 
af opdatering, og hvilken konsekvens skal 
manglende opdatering have. Det må være i 
medlemmernes egen interesse at huske at op-
datere deres førstehjælpskursus.

6.13 Hvem kan være på behandlerlisten på 
Danske Kinesiologers hjemmeside?
FU foreslår, at alene medlemmer med titlen Kine-
siolog RAB og DK-Kinesiolog RAB, der er tilmeldt 
datatilsynet, kan optages på behandlerlisten, gæl-
dende pr. 01.04.2017. 
Dog kan medlemmer med titlen Kinesiolog RAB og 
DK-Kinesiolog RAB med en sundhedsautorisation 
optages på behandlerlisten uden at være tilmeldt 
datatilsynet, da der i henhold til Persondataloven 
ikke er krav herom.

FUs begrundelse:
Vi vil gerne signalere, at når en forbruger væl-
ger en behandler fra behandlerlisten, er denne 
person veluddannet, har taget løbende efterud-
dannelse, lever op til foreningens etiske krav, 
herunder opfylder kravene fra datatilsynet.

6.14 Skal Danske Kinesiologer fortsat være 
medlem i Sundhedsrådet? 
Ved generalforsamlingen 2016 stillede et samlet 
FU op som repræsentanter fra Danske Kinesiolo-
ger i Sundhedsrådet.
På generalforsamlingen vil FU ved Helle Lyngholm 
give et referat af arbejdet i Sundhedsrådet og 
derefter kan generalforsamlingen tage stilling til om 
vi får ydelser i forhold til kontingentet vi betaler for 
medlemskab af Sundhedsrådet?
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6.15 Forslag til generalforsamling 2017.

Forslagsstiller Birgit Nielsen, instruktør.

§2b. stk.1
Uddannelsesmodel.

Jeg foreslår optagelse af Kinergetics Unit 1-6 og 
Master Class i lag 2 i lagkagemodellen. 

Begrundelse: Kursusrækken er på 112 timer, og 
den er at ligestille med de andre kurser, der ligger 
i lag 2. 
Flere studerende har allerede taget denne kursus-
række, men da den ikke ligger i lag 2, er de nødt til 
at vælge en kursusblok i lag 2 for at kunne aflægge 
eksamen og blive Kinesiolog. 

FUs begrundelse:
FU støtter forslaget.

7. Fastsættelse af kontingent til hovedforening og 
lokalforening. 

8. Fremlæggelse og godkendelse af budget. 

9. Valg af formand. 

10. Valg af 1 medlem og 2 suppleanter til 
      forretningsudvalget. 

• FU medlem Helle Lyngholm er på valg og 
modtager ikke genvalg

• FU suppleant Lene Espersen er på valg
• FU suppleant Zidsel Rosing er på valg og 

modtager genvalg

11. Valg til Danske Kinesiologers Etiske Råd.
 

• Solveig Rasmussen er på valg og modtager 
genvalg

• Frank Lange er på valg og modtager ikke 
genvalg

• Annette Bau Christensen er på valg og       
modtager ikke genvalg.

12. Valg af udvalgsmedlemmer og definition af 
      kompetencen for udvalget. 

13. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

      •   Revisor Frank Lange er på valg og 
          modtager genvalg
      •   Revisorsuppleant Birgitte Rasmussen er på
          valg og modtager
          genvalg

14. Eventuelt.

DIVERSE MATERIALER.

Ønsker du i forbindelse med din deltagelse i 
årsmødet/generalforsamlingen af købe nogle af 
foreningens materialer, har du mulighed for at 
spare forsendelsesomkostninger.

Af hensyn til det praktiske arbejde bedes du 
bestille materialet hos sekretariatet senest 
den 8. marts 2016 - sekretariat@kinesiologi.dk

Det er muligt at bestille:

Kinesiologi - Livgivende samtaler gennem 
kroppen - kr. 5,- pr. stk. - 1 kasse med 120 stk. 
koster kr. 530,-

Hjernegymnastik hæfter og plakater - 
kr. 50,- pr. sæt hæfter eller plakater

Pins med vort logo - kr. 25,- pr. stk.

Tast din kassekladde ind via nettet 
- og lad os, dit revisions�rma, 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

- unikt regnskabskoncept
til behandlere

LØ NSUM

SKAT
CVR

MOM S

?

www.rabrevision.dk  Udsigten 17  Uggelhuse  8960 Randers S Ø
e-mail: bn@rabrevision.dk  telefon 8649 6595 eller 4046 1380
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UDDANNELSE TIL KINESIOLOG 
 
Hos Danske Kinesiologer består uddannelsen til Kinesiolog af følgende moduler: 
 

1. 250 obligatoriske kinesiologi-timer  (80 timer + 24 timer + 146 timer) 
 

2. 432 obligatoriske timer i basisfag: anatomi, fysiologi, patologi, psykologi, 
klinikdrift, førstehjælp, praktik og orientering om andre alternative 
behandlingsformer. 

 
Uddannelsesforløb i Kinesiologi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  
  

De resterende 146 kinesiologitimer 
sammensættes efter eget valg blandt alle 
kurser i Danske Kinesiologers 
kursuskatalog. 
Disse kurser udbydes på forskellige skoler 
rundt om i landet.  
 
 

Kropsafbalancering / Touch for Health  
 
Et obligatorisk begynderkursus på 64 timer 
og 16 timer praktisk træning, i alt 80 timer 
Kurset udbydes af alle kinesiologiskoler.  
 

Kinesiologi og Energiforståelse 
 
Et obligatorisk kursus på 20 timer og 4 
timer praktisk træning, i alt 24 timer. 
Kurset udbydes af alle kinesiologiskoler. 

 
Eksamen aflægges efter 250 
kinesiologitimer på den skole, som den 
studerende er tilknyttet eller den skole, 
som den studerende har valgt.  Bestået 
eksamen og basisfag giver ret til RAB / 
SA samt ansøgning om momsfritagelse. 
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Uddannelsesforløb i obligatoriske basisfag 
 
Basisfagene kan tages i vilkårlig rækkefølge.  

 

Kursus i anatomi, fysiologi og patologi er 
på 300 timer. Kurset kan tages som fysisk 
undervisning eller som e-learning med fysisk 
eksamen. Der kan opnås merit, såfremt den 
studerende allerede har kurset via anden 
uddannelse.  

Kursus i psykologi er på 50 timer. Kurset 
kan tages som fysisk undervisning eller 
som e-learning med fysisk eksamen. Der 
kan opnås merit, såfremt den studerende 
allerede har kurset via anden uddannelse. 

Orientering om andre alternative behand-
lingsformer er på 50 timer. Heraf skal 25 
timer handle om kost og ernæring. De sidste 
25 timer vælger den studerende selv.  Der 
kan opnås merit, såfremt den studerende 
allerede har kurset via anden uddannelse. 

Klinikdrift er på 10 timer.  
Kurset kan tages som fysisk undervisning 
eller som e-learning med fysisk eksamen. 
Der kan opnås merit, såfremt den 
studerende allerede har kurset via anden 
uddannelse. 

Praktik – den studerende har 10 timer 
praktik, hvor der under supervision gives 
behandling til klienter. 
Førstehjælp på 12 timer. Dette kursus 
tages som det sidste kursus i forløbet. 
Hvis den studerende har kurset, kan der 
opnås merit.  
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UDDANNELSE TIL DK-KINESIOLOG 
 
Efter eksamen til Kinesiolog er det muligt at læse videre til DK-Kinesiolog. 
 
Dette kræver yderligere: 
 

1. 150 kinesiologi-timer 
 

2. 50 timer praktik / praktisk træning 
 

3. Speciale-skrivning 
 

4. Praktisk eksamen 
 
 

 
 

De resterende 150 kinesiologitimer 
sammensættes efter eget valg blandt alle 
kurser i Danske Kinesiologers 
kursuskatalog. 
Disse kurser udbydes på forskellige skoler 
rundt om i landet.  

Den studerende har i løbet af studietiden 
50 timer praktik / praktisk træning, hvor 
der under supervision gives behandling til 
klienter. 

Den studerende skriver speciale med 6 
klientforløb / forskningsbaseret projekt.  
Der aflægges praktisk eksamen på den 
skole, som den studerende er tilknyttet eller 
på den skole, som den studerende har valgt.  
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Driftsregnskab 2016 og status pr. 31.12.2016 vil blive gennemgået på generalforsamlingen 
den 19. marts 2017
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Danske Kinesiologer  -  BUDGET 2017
Alt. 1 Alt. 2

Budget 16 Regnskab 16 Budget 2017

Kontingenter ialt 332.990            338.240            336.990            324.990            
Renteindtægter -                   -                   -                   -                   
Medlemsblade mm -40.900            -33.492            -35.100            -35.100            
RAB-registrering 4.200                3.132                3.400                3.400                

Resultat før løn mm 296.290            307.880            305.290            293.290            

Lønninger og honorarer -140.000          -138.294          -141.700          -141.700          

Dækningsbidrag efter løn 156.290            169.586            163.590            151.590            

Kontorholdsudgifter -24.500            -21.607            -25.500            -25.500            

Markedsføringsudgifter -21.500            -19.893            -20.000            -20.000            

Internetudgifter -17.000            -17.211            -17.000            -17.000            

Mødeudgifter -31.000            -20.699            -31.000            -31.000            

Kontingenter andre org. -10.200            -10.025            -10.100            -10.100            

Forsikring og afgifter -36.400            -36.397            -39.000            -39.000            

Instruktørudvalget -20.000            -20.000            -20.000            -20.000            

Andre udgifter -9.000              -8.325              -9.000              -9.000              

Kurser -                   -                   -                   1                       

Driftsresultat -13.310            15.429              -8.010              -20.010            

Kontingentsatser 2016

Gruppe 1 - støttemedlemmer 700                     700
Gruppe 2 - studerende 700                     700
Gruppe 3 - Prof. med ret til RAB 2.300                  2.300
Gruppe 4 - DK-kinesiologer 2.300                  2.300
Gruppe 5 - Instruktører 2.700                  2.700

Bladabonnement 290                     290

Budget 2017

Kontingentsatser 2017

Budgettet for 2017 vil også blive gennemgået på generalforsamlingen.

Hvorvidt det bliver alternativ 1 ellere 2 afhænger af behandlingen af indkomne forslag.
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FRA KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
En glad far, Sonny Thestrup i Randers skriver:

Min søn Mikkel er en dreng på 7 år som har været 
ganske meget igennem sit korte liv,. Jeg har tidli-
gere fortalt omkring hans ADHD og hvilke udfor-
dringer der har været, men takket være vitamin og 
mineraler i Q96 kombineret med de rigtigt rammer 
i skolen har vi på meget kort tid fået en dreng som 
er i en fremragende udvikling.

I dag vil jeg dele en anden fortælling med jer, det 
er omkring en anden udfordring han har som kaldes 
Calves leggs perthes (sikkert ikke stavet helt kor-
rekt) Men det betyder begge hans hofter skrumper, 
hvilket gør at han i en periode måtte tilbringe tiden 
i en kørestol, hvilket er ganske udfordrende i sig 
selv når man er en livsglad dreng med fart over 
feltet, der har været tale om at Mikkel måske skulle 
igennem en operation hvor man sætter wire på 
begge sider af hoften og ned i lårbenet så man er 
sikker på at det holdes på plads.
Mikkel starter på genoptræning og varmt vands 
bassin træning i en periode og vi går til kontrol hver 
anden måned, men hver gang bliver vi fortalt at de 
stadig skrumper, bevægeligheden kan man ikke 
fornemme bedring på, men kom igen til kontrol om 
2 mdr. er beskederne vi får.

Hmm nytænkning tænker jeg der skal til, så vi hol-
der en pause fra genoptræning, men hvad skulle vi 
så finde på??? Jeg bruger google rigtig meget for 
at finde alternative metoder som jeg tænker kunne 
være lige det Mikkel har behov for.
Som i ved har jeg talt med en klog kone, Hun ved 
meget om trivsel, energi og er kinesiolog. Jeg bli-
ver nød til at fortælle at der er 2 Fantastiske kloge 
kinesiologi koner, som jeg takker rigtig mange 
gange for at have introduceret mig for nye måder 
at se  verden på og så Q Sciences.
Kinesiologerne  er Anne Dybdahl & Ulla Balle Laursen 
som har været medvirkende til disse succes ople-
velser i vore ellers noget udfordrende hverdag.
Jeg bliver rådet til at sætte Mikkel på Q96 & 
Q Omega hvilket jeg tog til mig og vi gik i gang 
med det samme, men så en dag var Anne & Ulla 
på besøg hvor de havde en Rebounder med som 
alle 4 børn skulle prøve.
Ulla har været så skøn at låne mig 1 indtil jeg kun-
ne bestille min helt egen hjem, så Mikkel har brugt 
den flere gange om dagen siden. Han starter om 
morgen med 3-5 min på Rebounderen 3-5 igen når 
han kommer hjem fra skole og nogle gange om af-
ten inden han skal i seng tager han 2-3 min mere.

Onsdag i sidste uge var vi atter til kontrol, hvorpå 
lægen spørger indtil hvordan det går med genop-
træning hvorpå jeg siger at det har han været til 
siden slut oktober. 

Han siger det kan han ikke forstå for begge hans 
hofter er i meget bedring, mobiliteten er der også 
fremgang på, så når nu han ikke er til genoptræ-
ning, hvad gør i så for at hjælpe ham???

Jo ser du siger jeg til ham, og fortæller ham så om 
de få ændringer vi har lavet med stort smil på læ-
ben alt i mens jeg tænker, "Skuldre klap til dig Hr 
Thestrup, godt du kom i kontakt med disse kvinder 
og produkterne fra Q Sciences, men endnu bedre 
beslutning fordi jeg har valgt at være med til at 
sprede de fantastiske erfaringer som vi har fået 
og vil få.

Lægen siger så ja, men det betyder faktisk at i nu 
er 1 år længere fremme end forventet på nuvæ-
rende tidspunkt og vi vælger derfor først at se jer til 
kontrol igen om 4 mdr.

Wauw siger jeg bare, kan jo slet ikke få mine arme 
ned  :-D

Sonny Thestrup

En 7 årig’ mave tarm hjerne skal have den næring 
”den beder om”, så kan rigtig meget repareres 
i kroppen. Q Omega produktet opløses ikke af 
mavesyren, men frigives først i tarmene. Derfor er 
den så effektiv sammen med kinesiologi.

Og når så Mikkel hopper på mini trampolinen 
så sker der mirakler. Rebounderen er metoden 
NASA’ astronauter trænes på når de kommer til 
jorden igen, og ikke har hverken muskler eller led 
og knogler.

Sidste år fortalte jeg om Cellerciseren på Års-
mødet i Skælskør. Denne er nu blevet 1000 kr. 
dyrere, så en Rebounder der har mindst samme 
kvalitet til samme pris ca. 4200 har afløst cellerci-
seren, der hvor jeg kan formidle køb. Og så er det 
sjovt at bruge den for alle aldre..

Ulla Balle Laursen



Muskeltrykket nr. 14518

S tafet ten
Først vil jeg sige tak til Anne Marie Thomsen, der 
har givet stafetten videre til mig

Et liv med kinesiologi
Ja, tak og tak ...det er svært at skrive om mig selv. 
Om mit liv med kinesiologi. Hvor skal jeg starte og 
hvor skal jeg slutte? Det er 35 år af mit liv. Gode 
år. Spændende år. Lærerige år. En maraton af 
kurser. En selvudviklingsrejse. Tætte møder med 
inspirerende undervisere og medkursister, kolle-
gaer, både danske og udenlandske. Messer, tæt 
samarbejde med dejlige kollegaer og inspirerende 
afbalanceringer på nye nysgerrige ”kunder”. Et hav 
af afbalanceringer på egne klienter, tit inspireret af 
sidste kursus. Men kernen er der …nedenunder.

Min kerne
Min kerne i forhold til kinesiologi tog sin spæde 
begyndelse i 1982 efter jeg var næsten færdig 
som naturopraktor, en grunduddannelse ved Hip-
pokrates Skolen for Naturmedicin, stiftet af Grethe 
Schmidt, med den tyske heilpraktiker som forbillede. 
Vi lærte om kost, urter, homeopati, irisanalyse, 
zoneterapi m.m. samtidig med vi tog en medicinsk 
grunduddannelse. Det var den første skole af sin 
art på det tidspunkt. I forbindelse med et zonetera-
peutisk kursus, var der en af deltagerne, der havde 
mødt kinesiologien på sin vej og lavede en demon-
stration. Det var jo fantastisk: at man kunne teste, 
hvad den enkelte havde brug for, sikke et redskab, 
når man kunne være i tvivl om, hvad der ville være 
det bedste for ens klient.

Kinesiologiens mestre
Første lag i kinesiologiløget blev kropsafbalance-
ringskursus hos Dag Galteland, en nordmand, der 
rejste til Danmark for at udbrede kendskabet til 
kinesiologi. Udover den kinesiologiske basisviden 
havde han cognac med, som vi fornøjede os med i 
pauserne! Det var min start på kinesiologi. Derefter 
fulgte jeg de ”store mestre” i Danmark. Tog uddan-
nelser hos Grethe Fremming og Annemarie Golds-
chmidt suppleret med kurser hos de tilrejsende 
”mestre” Kathie Guhl (Hjernen), Andrew Verity (Yin 
Yang, Healing Principles) (Adam Lehman (Applied 
Physiology), Wayne Topping, Sylvia Marina (Trans-
formation of DNA, Return to Love) og sidst men 
ikke mindst Philip Rafferty, hvis afbalanceringer, 
jeg er blevet meget glad for og har gode resultater 
med. 

Kernen i alle disse underviseres essens har været 
varme og indføling og evne til at give klienten plads 
til at finde sit eget svar med muskeltesten som 
hjælper. Det er den kerne, jeg selv er blevet inspi-
reret til at arbejde ud fra. Og den kerne, jeg føler, 
vi som kinesiologer har tilfælles, ligegyldigt hvilke 
kinesiologigrene eller metoder, vi benytter os af.
En anden ”mester”, som også benytter kinesiolo-
gi, men ikke specielt er mester i denne retning, er 
Audun Myskja, som ”de fire banden” fra Kinesiologi 
Akademiet har fået til Danmark for at uddanne 
danskere i Enhedsterapi. Denne uddannelse har 
for mig været ren selvforkælelse på grund af af den 
megen meditation, der er indlagt i uddannelsen, 
samt en nydelse at blive undervist af én, der har et 
solidt fundament i sin lægelige viden og samtidig 
har en selvoplevet energiforståelse, der er i stadig 
udvikling. Mange gode redskaber – af energimæssig 
og psykologisk art har jeg fået med, samt viden om 
og brug af lyd og toning – alt sammen til glæde for 
både mine klienter og mig selv.

Nysgerrighed, nød og naturmedicin

I mine afbalanceringer tester jeg altid støtte til 
sidst. Her er ”the basics” ofte en del af pakken. 
Donna Edens 5 eller 7 bank. Neurolymfatiske 
punkter. Energiøvelser. Visualisering. Motion. Hvi-
le. Meditation. Kost.. Tilskud: homeopati,  essen-
ser, vitaminer, mineraler, urter, mælkesyrer m.m. 
Vedrørende tilskud oplevede jeg på et tidspunkt 
at folk ikke kunne få det, der var testet ind, ofte på 
grund af ændringer i kosttilskudslovgivningen. Det 
fik mig til at søge job i Natur Energi, der sælger 
Solaray produkter, for at ”få fingeren på pulsen” 
og holde mig selv opdateret. At få en fast indtægt 
og nogle gode kollegaer var heller ikke af ve-
jen – nogle dage om ugen. Efter snart 10 år med 
annonceskrivning, EFSA tekster, rådgivning pr. tlf., 
arrangering af kurser, deltagelse i Helsam messer, 
udarbejdelse af salgsmateriale, produktion af test-
kasser,  ved jeg efterhånden en del om vitaminer, 
mineraler, urter, fedtsyrer og mælkesyrer. 
Information om sidste nye forskning kommer ind 
dagligt og er spændende læsning. Frustrerende 
er det blot, at man ikke må formidle det videre, når 
man samtidig sælger produkter.
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Netværk
Når jeg på et tidspunkt vælger kun at hellige mig 
min praksis (og maling, 4 døtre og svigersønner, 
barnebarn, mand, hus, have, vinterbadning) er det 
guld værd at have et godt netværk i form af gode 
kinesiologikollegaer, som man kan udveksle erfa-
ringer og inspiration med. 

Internationalt er jeg med i IASKs bestyrelse med 
udveksling af kinesiologividen og afholdelse af 
konferencer (læs om Bergamo andetsteds i bla-
det). 

Jeg glæder mig til årsmødet på Fyn og på Sjæl-
land lægger Ulla Thor-Jensen hus til hver måned 
til inspirerende sammenkomster. Vi har lige haft 
en dejlig generalforsamling med en god foredrags-
holder, Finn Paaske, der blandt andet lærte os om 
tændstiksmetoden: man tager en tændstik ud af 
en æske og spørger ”Hvad er den ene lille ubety-
delige ting jeg kan gøre i dag for at …..(mål) ….og 
i mit tilfælde…at dele mine erfaringer med mine 
kinesiologikollegaer? Ja, det var denne stafetepi-
stel .. og det er hermed gjort☺

Jeg giver hermed stafetten videre til Ulla Thor 
Jensen, en dygtig og energisk kollega.

Kærlig hilsen

Inge Harris
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UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME

Inden længe ses vi til årsmøde og generalforsam-
ling på Fyn. Jeg glæder mig til at være sammen 
med jer alle, både studerende og færdiguddannede 
kinesiologer. Især ser jeg frem til fremlæggelsen af 
den nye uddannelsesmodel, som der blev taget det 
første spadestik til sidste år, da vi havde årsmøde i 
Skælskør.

Fremsynede medlemmer foreslog, at lagkage-
modellen skulle revideres for at skabe en fælles 
platform for alle kinesiologer. Et fundament, som 
vi alle har bygget vores uddannelse på, så vi ikke 
længere er små øer i et stort farvand, men sam-
menhængende øer, som danner et hele, fordi de 
har et fælles fundament.

Instruktørkredsens FU og Danske Kinesiologers 
FU har sammen udarbejdet et forslag, som kom-
mer til afstemning på generalforsamlingen. Jeg 
håber inderligt, at alle medlemmer synes om dette 
forslag, så nye vinde kan blæse i vores forening.

Jeg har hørt flere nye studerende og potentielle 
studerende sige, at de ikke forstår lagkagemodellen. 
Det er jo katastrofalt, for så kommer der jo ikke nye 
studerende. Det er en anden årsag til, at vi skal 
have en ny uddannelsesmodel. 
Vi er nødt til at tale et sprog, som kan tiltrække nye 
studerende og dermed også nye medlemmer. 

Vi skal være indbydende, tiltrækkende og imøde-
kommende. Det forsøger vi at føre ud i livet ved 
at introducere en studiehåndbog, som hver stu-
derende får udleveret ved studiestart, og den vil 
også være tilgængelig på vores hjemmeside. Vi 
skal ville vores studerende, så de får lyst til at være 
medlem af vores forening. Der er nemlig mange 
goder forbundet med at være medlem af Danske 
Kinesiologer, og det skal vi fortælle dem allerede 
ved studiestart. 

Jeg glæder mig til de nye vinde, og så håber jeg, 
at vi ses i Ringe d.18.-19.marts. 

Birgit Nielsen
uddannelsesvejleder

Nye KINESIOLOGER                                                        

Et stort tillykke til Rikke med en flot eksamen

Rikke Vejen-Jensen bestod eksamen som 
Kinesiolog RAB i november sammen med 
Brigitte Nygaard Jessen. Desværre nåede 
billedet af Rikke ikke frem til december num-
meret af Muskeltrykket. Det bliver der nu rådet 
bod på. Dejligt med endnu en dygtig kinesio-
log i foreningen.

Edel Hovgaard, Kinesiologiskolen i Vejle

Et stort tillykke til Birgit Voss, som har bestået 
eksamen som Kinesiolog med ret til RAB/SA

Birgit Nielsen
Kinesiologi-Akademiet
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       NYT fra Kinesiologi-Akademiet                                          

Så skriver vi 2017, og der er god gang i kurserne 
i alle tre afdelinger hos Kinesiologi-Akademiet, og 
det glæder os, for vi brænder for at undervise og 
uddanne nye Kinesiologer.

Årets første kinesiolog bliver færdig den 19.fe-
bruar, og vi glæder os til at sige til lykke til Birgit 
Voss, som har taget sine kurser i Aarhus, men 
også benyttet sig at kunne tage et enkelt kursus i 
København, fordi det passede bedre ind i hendes 
kalender.

Nye kinesiologer er på vej, og i løbet af foråret 
kommer de første. Vi glæder os. Det er en fest 
hver eneste gang, når en studerende afslutter sit 
forløb med en selvstændig eksamenspræstation.

EBV-kurset viste sig at være en succes ud over 
alle grænser. Kurset har været afholdt 2 gange i 
hver afdeling, og vi nærmer os 100 deltagere.  Vi 
er glade for, at mange har valgt at dele deres erfa-
ringer med os, for det har betydet, at vi har kunnet 
udvide kursusmanualen, så den er blevet endnu 
mere fyldestgørende. 

Vi har planlagt at følge op på successen og tilbyde 
flere aftenkurser.  Vores kursus i Psyko-spirituelle  
redskaber vil blive delt op på fire aftner, så det 
måske bliver mere overskueligt at tage på kursus, 
når det kan klares over fire aftner fremfor en hel 
weekend.  Der skal nok komme flere – meld dig 
til vores nyhedsbrev via vores hjemmeside, så du 
hele tiden kan være opdateret med vores seneste 
tiltag.

Hvis du kommer til årsmødet i marts – og det 
håber vi selvfølgelig, at du gør – vil du få mulighed 
for at snuse til et nyt kursus, som er på bedding. Vi 
har haft et samarbejde med Thomas Lyspiil, og det 
har resulteret i kurset:

Kærlighedsenergien – krystaller – transformation.

Dette kursus afholdes også på Roskildevej 46, 
Frederiksberg, fredag d.11. august kl. 9-17.  

Meld dig til med det samme, så du er sikker på at 
få en plads. 

Der er gang i Kropsafbalanceringskurserne og KIK, 
og i foråret er der Meridiankursus både på Fyn og i 
Aarhus. Der er også mulighed for Farvefrekvenser, 
Lyd og Lys og Lyskursus på Sjælland. RESET-kur-
serne afholdes i hele landet – husk, at vi tager ud 
og holder RESET i dit private hjem, hvis du kan 
samle i alt seks deltagere. Kontakt Birgit eller 
Mette for en aftale.
På Fyn er der mulighed for at tage alle fire Krops-
afbalanceringskurser i streg, nemlig fra d.30.juni 
til den 9.juli. Har du lyst til at repetere og nyde at 
kunne fordybe dig i kinesiologi i en hel uge, er du 
også velkommen.

Philip Rafferty kommer til Danmark igen, og han 
holder BNT i København den 25. Maj. Kurset bliver 
afholdt på Roskildevej 46, Frederiksberg. Kurset 
er for alle, så del den gode nyhed, så endnu flere 
kan få mulighed for at få denne viden. Den er guld 
værd. Desuden udleveres der et testkit med bl.a. 
adrenalin-  og kviksølvsampul. Der bliver oversat 
til dansk hele dagen igennem. Se mere på www.
kinergetics-reset.dk

Sidste weekend i februar er der kursus med Audun 
Myskja igen. 29 deltagere har ønsket at være med 
til : Meditation – energi og selvhelbredelse, og vi 
er meget glade for, at så mange får mulighed for 
at møde Audun Myskja og stifte bekendtskab med 
Enhedsterapiens univers. 

Det er stadig muligt at melde sig til Enhedsterpi-
uddannelsen med start august 2017. Den finder 
sted i Årslev på Fyn. 

Se mere på www.enhedsterapi.dk

Kinesiologi-Akademiet 

– dit centrum for spirituel udvikling og energimedicin      
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       NYT fra Touch for Health School                                             
International Kinesiologikonference 

i 2017 i Tyskland

Endnu engang er der mulighed for at deltage i 
International IKC konference i en lille hyggelig by 
Kirchzarten, i Tyskland. Konferencen finder sted 
30.9.-3.10.  Samtidigt er det 35 års jubilæum for 
IAK, kinesiologicentret i Kirschzarten og 30 års 
jubilæum for den tyske kinesiologiforeningen DGAK. 

Du får både mulighed for at blive inspireret af 
deres bud på, hvorfor kinesiologien er så kendt 
og udbredt i Tyskland samt at høre mange kendte 
navne præsentere deres arbejde. Du vil møde bl.a. 
Matthew Thie fra USA, Sandy Gannon fra England, 
Hugo Tobar fra Australien, Marco Rado fra Italien 
og Harald Blomberg fra Sverige. Alle præsentati-
oner og workshops vil bliver oversat til engelsk og 
tysk. 

Sæt kryds i kalenderen og giv dig selv en inspi-
rerende og faglig givende tur til Tyskland! Du kan 
tilmelde dig og læse meget mere om konferencen 
på www.iak-freiburg.de. Jeg glæder mig allerede!

”Keep it simple sweetheart”

Det er virkeligt godt at huske, hvilken skattekammer 
vi har i Touch for Health/basiskinesiologien. 

Forleden dag blev jeg mindet om, hvor effektiv 
selve nulstilling er: dagens sidste klient kom ind af døren og virkede meget stresset. Hun havde meget 

svært ved at samle tankerne og fortælle hvad hun egentligt 
ønskede, at vi skulle arbejde med. Jeg afbrød venligt hendes 
talestrøm, og vi lavede nulstillingen sammen. Derefter kunne 
hun falde til ro og formulere det, hun gerne ville have hjælp til.

Episoden fik mig til at huske tilbage på, hvordan jeg selv brugte 
nulstilling flittigt som en hjælp, dengang jeg stadig arbejde som 
sygeplejerske på en travl børneafdeling: Når opgaverne var ved 
at vokse over hovedet, og det blev svært at tænke klart, tog jeg 
en pause på et par minutter og lavede øvelsen. Derefter var 
hovedet klar og stressniveauet nede, og jeg kunne fortsætte 
med dagens opgaver.
Denne påmindelse af effektiviteten af enkle øvelser har fået 
mig til at lave små flyers med øvelser til mine klienter. Her på 
billedet ser du  øvelsen med nulstillingen.

De bedste hilsner fra 

Anne Hiitola-Pedersen
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NYT fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®                                                                   

Her i vores hus er glæde … her i vores hus er fest, 
der er liv og glade dage og en plads til hver en 
gæst …..(normalt hører du disse linjer sjunget) og 
det gør du også på Dansk Pædagogisk Kinesiolo-
giskole®.
Vi har vores helt egen og private hus-humør-spreder 
og vi har hus-tvillinger a la Anders og Torben, som 
siger de samme sætninger - på fuldstændig samme 
tid - og det er ikke engang indøvet!
Det er den slags ting der sker, når vi som os, ken-
der hinanden rigtig rigtig god. Når det sker ofte - 
hver eneste gang vi ses - ja, så ved ”man” bare at 
”man” er hjemme og bedre bliver det vist ikke☺
Har du lyst til ved selvsyn at opleve hvad vi her 
skriver om, så er du nødt til at finde os….enten på 
vores skole, eller ude på de andre skoler - hvor der 
er kinesiologikurser.

Året på skolen har lagt godt fra kaj og vi har allere-
de afholdt to kurser i januar og et enkelt i februar, 
her før vi skriver d. 4. februar. Ligeledes har vi 
nået, at være på et dejligt ”kæbe kursus” Reset - 
på Kinesiologi-Akademiet.  

Som noget nyt kan vi i år tilbyde psykologikurser 
delt på fem kurser á 10 timer, som du kan bruge 
under uddannelse til kinesiolog, hvor du skal have 
50 timers psykologi. Det kan også være du blot 
elsker at bliver klogere og syntes, at de emner vi 
har valgt lyder interessant. Du kan plukke modu-
lerne ud enkeltvis, uden du behøver deltage på 
alle de andre, hvis der er noget du finder særlig 
spændende. Det bliver en blanding af præsentati-
on, ”hands on,” teori og filosofi, så du går fra hvert 
modul med flere værktøjer i din kasse, lige til at 
bruge i mødet med dine klienter. Første psykologi 
modul er i februar og handler om kommunikation. 

Kommunikation mellem mennesker er et stor og 
komplekst emne, derfor har vi to moduler med 
dette. Du vil få redskaber til hvordan du taler mest 
optimalt med din klient, for at give klienten det fuld 
udbytte af behandlingen. Vi kan love du vil få nogle 
aha oplevelser undervejs. 
Dernæst følger udviklingspsykologi, som er vig-
tig i forhold til, at du ved hvordan du adressér din 
klient, når du f.eks. laver age regression. Hvordan 
er den psykologiske udvikling for mennesket? Det 
er også utrolig vigtigt, hvis du arbejder med børn. 
Vi har et modul der omhandler sorg & krise. Det 
er når din klient er mest udsat, vigtig at du som 
professionel er etisk og forstår hvilke mekanismer 
der går i gang, samt at du kan hjælpe på den mest 
omsorgsfulde og korrekte måde. 
Det sidste modul handler om lykke – undersøg 
hvad der giver dig lykke. Dette modul er mere 
filosofisk og teoretisk, men du bliver klogere på 
hvordan lykke opleves individuelt og alligevel er 
lykke begrebet, forbløffende ens rundt i verden. Du 
kan læse meget mere om hvert enkelt modul på 
vores hjemmeside.

Af andre spændende nyheder kan vi i år tilbyde 
FREDE DAMGAARD på vores skole, som kommer 
og underviser i Grundkursus i Ernæring. Det er 
med stolthed og stor tak til Edel Hovgaard, at dette 
bliver en realitet. Kurset kan du deltage på uden 
forudsætninger - og du kan bruge det under ud-
dannelsen til kinesiolog, hvis du mangler timer om 
ernæring i den forbindelse. 

Frede Damgaard er DET Ernæringsterapeut, bio-
pat og phytoterapeut. Han har gennem de sidste 
40 år skrevet bøger, undervist, holdt foredrag her-
hjemme og i udlandet, samt givet kostvejledning 
på sin klinik i Århus.

Det er en enestående chance for at få en basal 
viden om kost og ernæring, samt en indsigt i, 
hvordan kosten påvirker vores helbred og overskud. 
Du finder ud af hvordan du via kosten og de rigtige 
kosttilskud kan forebygge stress og få mere over-
skud.

På kurset vil der blive undervist i sammensæt-
ningen af det optimale kostprogram, vitaminer, 
mineraler, ernæringsterapi / udrensning i forhold 
til bl.a. kredsløbsproblemer, allergier, barnløshed, 
syre-basebalance og meget mere.
FREDE DAMGAARD kommer igen i 2018 og 
underviser overbygningen til dette kursus.

Vores 
nystartede hold 2017, som Annemarie endnu engang 
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Du kan læse mere om kurset på vores hjemmeside.
Vi rejser snart til Anne Hiitola og bliver instruktør 
i TFH – det glæder vi os til og påtænker du kan 
læse mere om hvordan det er gået, i næste nummer 
af Muskeltrykket. 
2017 er året hvor vi bliver instruktør i flere kinesio-
logi modaliteter. Med 917 timers kinesiologiunder-
visning i kursuspasset i skrivende stund, er vi ved 
at opbygge en solid basisviden, som vi kan komme 
videre fra og det er langt fra slut. Vi har et travlt 
travlt forår.

Er du interesseret i at møde en dame som er utro-
lig spirituel og kan fylde et stort rum ved sin blotte 
tilstedeværelse?
Kan du lide at lære nyt uden det bliver spor avan-
ceret, men alligevel går dybere end meget andet?
Kan du lide meditationer der sender kuldegys gen-
nem din krop, essenser og følelsen af kærlighed 
på et universal niveau?
Så bliver du nødt til, at møde SYLVIA MARINA i 
maj, hvor hun kommer til Dansk Pædagogisk Kine-
siologiskole®.
Du kan blive instruktør i Transforming DNA Mem-
ories og Return to Love – også selvom du ikke 
har deltaget på begge kurserne, to gange forinden. 
Det er en ny mulighed vi har fået lov at tilbyde, da 
instruktørkurserne i sig selv er personligt udviklen-
de, på et endnu dybere niveau end kurserne. For 
at undervise kræver det dog stadig, at du har hvert 
kursus to gange, foruden instruktørkurserne. 
Læs mere på vores hjemmeside.  

Vi vil rigtig gerne være med til, at udbrede kinesio-
logien. 

Gennem vores møder med Christian Lunøe, som 
vi har skrevet om tidligere, har vi fået gode råd til 
hvordan det lettest kan gøres for hele branchen. 
Faktisk er det forholdsvis simpelt, hvilket er den 
gode nyhed, for dermed er der håb for det kan 
realiseres og kinesiologien kan blive endnu mere 
udbredt - til gavn for alle.
Hvis rigtig mange kinesiologer hver får til opgave, 
at beskrive blot et enkelt symptom, som eksempel-
vis en frossen skulder ud fra nedenstående/tilsva-
rende kriterier: 
• Hvad er en frossen skulder?
• Hvordan kan kinesiologi afhjælpe en frossen 

skulder?
• Beskrivelse af typiske årsager til en frossen 

skulder etc.
Danske kinesiologer samler al informationen og 
sørger for, at den samlet information ligger tilgæn-
gelig for alle kinesiologer til down load, direkte til 
deres egen hjemmeside. 
Hvad er kinesiologi? Skal også fremgå tydeligt på 
hver hjemmeside.
Dermed vil kinesiologi/kinesiologer komme meget 
meget mere op som forslag på internettet, når 
lægfolket googler deres symptomer (hvilket de gør 
overraskende meget). Hermed vil kendskabet til 
kinesiologi blive udvidet merkant, uden det koster 
store summer og alt for meget tid.
Christian ved hvad han taler om og vi mener det er 
et stort og godt første skridt på vejen frem – hvad 
synes du om den idé?

Med ønsket om et glædeligt - forår ☺
Vi ses på skolen…

Carina & Dorthe
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NYT fra Kinesiologiskolen i Vejle                                                                     

Husk tilmelding til Wayne Toppings kurser 
i Vejle i april.

Kurserne blev beskrevet i december nummeret af 
Muskeltrykket på s. 23-24. Her kan I læse nærme-
re om kurserne, hvilket I også kan på min hjemme-
side: www.kinesiologiskole-vejle.dk

I kan deltage i aftenkurset 
d.12. april, hvor I kan lære:
Hvordan man bruger 
akupressur til at afhjælpe 
fysisk ubehag og smerte.
Det er et nyudviklet kursus, 
og det er første gang, Wayne 
Topping underviser i dette 
materiale i Danmark.

Forudsætninger for at deltage: At man har lært at 
muskelteste på et hvilket som helst kursus
Varighed: 3 timer
Kursuspris 500 kr.
Materiale på dansk 100 kr.

De følgende 2 dage kommer det opdaterede kursus i: 
Hvordan man overkommer modgang
Hvis du repeterer dette kursus, får du 50 % rabat.

Forudsætning for at deltage: KA & Stress I
Tidspunkt 13.-14. april, kurset er på 16 timer
Pris 2000 kr. 
Materiale på dansk 150 kr.

Jeg oversætter løbende på de 2 kurser, og 
det er allerede helt sikkert, at begge kurser 
gennemføres.

Tilmelding til kurserne gerne snarest og senest 
25. marts af hensyn til trykning af kursusmate-
rialet.

Tilmelding og nærmere oplysninger om begge 
kurser hos Edel Hovgaard

kinesiologiskolen@vindinggaard.dk

Du er også velkommen til at ringe til mig på 
2777 1316, hvis du har spørgsmål.

Mange hilsener

Edel  Hovgaard

Tilmelding til Paul Dennison i Damme 26.-28. maj

Jeg har tidligere været på kursus i Damme både 
med Paul Dennison og Carla Hannaford. Det er et 
fint institut, og der er flere b&b muligheder i byen til 
en overkommelig pris. Man kan også sagtens køre 
i bil derned, det har jeg selv god erfaring med.
Jeg har fået følgende informationer dernede fra, 
som kan være en hjælp for dem, der tænker på at 
tage derned.
Paul Dennison underviser på engelsk, og normalt 
bliver det hele oversat til tysk af Renate, som ejer 
instituttet

Hvem kan deltage: Alle som har Indlæringskine-
siologi I og II kan være med, selvfølgelig også alle 
som har taget overbygninger på disse kurser.

Pris: Early bird pris på 675 $ indtil 30. marts. 
Derefter vil prisen være 750 $. Hvis man ønsker at 
betale i Euro, vil det være til dagskursen for dollars 
i forhold til Euro.

Der er 3 måder, man kan tilmelde sig på:
Man kan tilmelde sig på hjemmesiden nedenunder.
Hvis det er for stor en udfordring med det tyske, 
kan man maile sin tilmelding til 
info@ikl-kinesiologie.de

Derpå vil instituttet sende en bekræftelse og en 
opkrævning på kursusbeløbet
I kan også ringe på 0049 5491 97670.
Beløbet skal overføres til deres bankkonto senest 
2 uger før kurset.

Det er sandsynligvis allersidste gang I har en 
chance for at blive undervist af Paul Dennison 
i Europa! Og det er sikkert kun lykkedes Renate 
at få Paul Dennison til Damme, fordi hun har en 
særlig plads i Pauls hjerte, og hun har jubilæum på 
instituttet i år.

Institut für Kinesiologische Lehre 
Renate Wennekes 
Lindenstr. 14 / 49401 Damme 
Telefon: (+49) 05491-97670 
Fax: (+49) 05491-976710 
info@ikl-kinesiologie.de 
www.ikl-kinesiologie.de 
Steuernr. 68/147/03843 FA Vechta 
IBAN: DE21 2805 0100 0071 3720 80 
BIC/Swift-Code: SLZODE22 
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Dr. Paul Dennison  (USA)

Dive into the foundation of Brain Gym® and Edu-K with Dr. Paul Dennison

“Paul has the best tools” 
(Sharon Plaskett, International Edu-K Faculty Utha)

® and Edu-K practitioners that want 

®

®

twitter.com/IKLkinesiology
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IASKs 30 års jubilæum

Kære kinesiologer

Nu har du muligheden for at komme en tur til 
Bergamo, Italien og møde dine internationale kinesiolo-
gikollegaer fra mange andre lande samt høre foredrag 
fra førende internationale kinesiologer. IASK fejrer sit 
30 års jubilæum i samarbejde med AKSI, en italiensk 
kinesiologiforening i dagene 
28. april – 1. maj 2017.

IASK står for International Association of Specialized 
Kinesiologists og er din internationale medlemsorgani-
sation, der som det ene af sine formål har at arrangere 
konferencer, hvor kinesiologer fra hele verden kan 
mødes og udveksle idéer og erfaringer.

På konferencen kan du møde følgende foredragsholdere: 

Charles Krebs:   Acupressure Formatting: 
Description of a novel Acupressure-based 
technique to access and reintegrate brain functions
Adam Lehman:   Coherence, resonance and 
holograms. Simple methods to improve your
balancing

Andrew Verity:   Is your head on your body?

Philip Rafferty:  The cause and treatment of fibromyal-
gia, chronic pain and chronic fatigue syndrom

Irina Chobanu:   Homo addicto: possibility to see addic-
tions and to overcome them through kinesiology

Paolo Lissoni: En af verdens førende forskere indenfor 
pinealkirtlen. Hans studier i teologi førte ham til udforsk-
ning af grænserne mellem bevidsthed, spiritualitet og 
videnskab. Vil tale om psyko-neuro-endokrin immunologi 
og pinealkirtlen.

Laura Bertele: information følger

Marco Rado: IASKs italienske bestyrelsesmedlem.  
Embryologi – den videnskabelige forklaring på meridia-
ner

Alexis Costello: IASKs udsendte på Costa Rica. My 
Best Idea: Coming through clearly in a noisy world. 
Marketing can mean putting quality content out into the 
world that helps people who are aligned with our energy 
and goals find us.

Sabine Rosen: IASKs svenske medarbejder. My Best 
Idea: A free flow in the spine – through kinesiology 
and the effect on our hormone-, imuune-, and nervous 
system.

Maurizio Piva:  Relationship between cesarean delivery 
and panick attacks, anxiety and motor coordination

Sylvia Marina: Understand your entelechy.

Dr. Anne Jensen: My Best Idea. Om sit Oxford PhD stu-
die I “Assessing the Validity of Muscle Response Testing. 
Læs mere I tidligere udsendte Specialised Kinesiology 
Magazine.

Workshop
1-2. maj vil der også være en workshop med Charles 
Krebs og Adam Lehman

“You’ll dive deep into the science of informational medi-
cine – a new paradigm based on energy that contradicts 
many of the currently accepted tenants of Western medi-
cine. In addition, you’ll learn new techniques to utilize for 
yourself and your clients that are based on the Informati-
on Medicine Model.”

Charles og Adam giver den gas i skøn forening om sid-
ste nye information!

Gå ind på www.connectingkinesiology.com og læs mere. 
Her kan du også melde dig til og evt. booke hotel.
Det er ikke dyrt at flyve til Bergamo og det er en hygge-
ligt italiensk by i skønne bjergrige omgivelser.

IASK Associations Meeting
Der bliver også afholdt IASK Associations Meeting 
inden i dagene 27-28. april i Bergamo, hvor repræ-
sentanter fra de forskellige landes medlemsforeninger 
holder møde og udveksler erfaringer i forhold til kine-
siologiens status i de forskellige lande. Der afholdes 
også generalforsamling i IASK. Indlagt i konferencen er 
også et IASK forum, hvor alle deltagere på tur giver eget 
input til et fælles emne. Det kan være meget givende og 
bidragende til ”den fælles kinesiologiånd”. Dybest set 
ønsker alle kinesiologer at hele verden må få øjnene op 
for kinesiologien og dens evner til at hjælpe mennnesker 
på vej til at leve det liv, de ønsker sig. 

Du kan deltage som observatør til dette møde og bakke 
op om Danmarks repræsentation (p.t. Inge Harris)

Jeg håber, du har lyst til at melde dig under de inter-
nationale faner ved at melde dig ind i IASK. Gå ind på 
www.iask.org og læs mere. Her kan du også downloade 
skema til ansøgning om optagelse som medlem.

Håber at vi er flere fra Danmark, der vil få glæde af 
selskab og udveksling med vores ligesindede kollegaer i 
Bergamo. Kontakt mig endelig hvis du har spørgsmål! 

Det vil være hyggeligt med selskab.

Kærlig hilsen

Inge Harris
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Lidt information om medlemstallet i 
Danske Kinesiologer:

Fordelt efter medlemsgrupper ser tallene således ud:

Gruppe 1         24 medlemmer
Gruppe 2       106 medlemmer
Gruppe 3         29 medlemmer
Gruppe 4         60 medlemmer
Gruppe 5         27 medlemmer

Fordelt geografisk er medlemstallet fordelt således:

Sjælland                   100 medlemmer
Fyn                             36 medlemmer
Nordjylland                 24 medlemmer
Midt- og Sydjylland     85 medlemmer
Udland                          1 medlemmer

RAB-registrerede       69 medlemmer
Genvej til sundhed      32 medlemmer

Velkommen til: 

Navn       

Lene Østergaard Hansen
Yvonne Byllemos Appel
Lisbeth I. Sørensen
Aase Søndergaard
Hanne S. Madsen
Hanne M. M. Kjærgaard
Maj-Britt Gulstad
Hanne H. Andersen
Sandra Simon
            

                                        
       

By

Vojens
Agerskov
København V
Egtved
Aalborg
Brande
Brovst
Nørresundby
Aalborg

Gruppe:

2
2
2
2
2
2
1
2
4

Dejligt at byde så mange nye medlemmer velkom-
men, men vi har plads til mange flere.

Prøv at snakke med dine medstuderende om 
fordelene ved medlemskab af Danske Kinesiologer

Oversigt over medlemstal

Siden sommerferien har besøgstallet på vores 
hjemmeside ligget rimeligt konstand.

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

I 2016 har der i gennemsnit været 1.349 besøg pr. 
måned - i 2015 var tallet på 1.338

Der har i gennemsnit været 3.189 sidevisninger pr. 
måned mod 3.145 sidevisninger i 2015.

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

1311 1308 1363
1528

1291
1569

1399 1285 1362 1366 1239 1176

1551

3291 3271 3307
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3820
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Antal besøg Sidevisninger



Muskeltrykket nr.  145 29

NYT FRA 
  

Kontaktperson Ulla Thor-Jensen

Referat af GF Sjællandsafdelingen

Deltagere: Omaya Axø, Lene Dybvad Aulund, Charlotte 
Shanti, Ulla Rosenquist,  Sybille Schiønning, Susan 
Lunddahl, Ellen Serup, Susanne Rud, Mie Nielsen, 
Heike Jepsen, Lena Larsen, Helle Bülow-Olsen, Mette 
Pedersen, Ellen Kristensen, Rikke Bendixen, Inge Har-
ris. Afbud fra Linda Brogaard og Joan Melby.

Dirigent: Heike
Referent: Ellen S

Formandens beretning v. Mie Nielsen
Vi havde et fantastisk årsmøde i marts i Skælskør.  
På Folketræffet ”Det fælles bedste” i Hvalsø i april slog 
friske kinesiologer et slag for kinesiologien. Der skulle 
ikke tjenes penge, så der var mange, der bare lige ville 
se, hvad kinesiologi var. Det var en anden slags menne-
sker, end der normalt kommer på messer. Foreningen 
betalte hæfter. Der var hængt billeder op af en edderkop, 
en baby, Trump, blomster mm. som vi kunne teste på. 
Der var Bachs blomsterkort med samt farve-duft, som 
gav grobund for mange tests og snakke. Mange børn 
var nysgerrige, og når de valgte et blomsterkort, og vi 
derefter læste den tilhørende tekst for forældrene, gav 
det anledning til mange smil.  
Pinsefrokosten blev traditionen tro afholdt hos Inge i juni.
På messen i Øksnehallen viste vi flaget i september. Der 
kom gulvtæppe på, og vi fik en ny skranke til messen. 
Det er vores egen ligesom reolerne, hvilket letter arbej-
det.
I december var der julefrokost hos Susanne Rud. Der 
var ikke så mange deltagere, men det var hyggeligt :-)
Næste årsmøde er den 18.-19. marts i Ringe

Ellen K fremlagde regnskabet, som blev godkendt uden 
yderligere kommentarer.

Der var ingen indkomne forslag, men der kom en del 
hen ad vejen.

Ellen K foreslår, at Rikke får dækket de udgifter, hun 
havde til ”Det fælles bedste” i Hvalsø. Rikke afviser :-)
Der er flere, der synes, at det til messerne vil være rart 
med en folder, som Rikke har lavet. Omaya foreslår, 
at foreningen masseproducerer den. Mette kender en 
trykker, der er god og har rimelige priser. Den ligger på 
Rikkes hjemmeside på nettet. Rikke er noget tilbagehol-
dende!
Der er ønsker om, at Rikkes folder kommer til at erstatte 
den nuværende blå. Det kunne foreslås til GF i marts. 
Rikke mener, at der skal optimeres på folderen. Det 
kræver nok et par tændstikæsker! (Se referatet af fore-
draget nedenfor.)

Shanti foreslår, at det, vi hver især har, som vi gerne vil 
dele med hinanden, kan lægges på facebook. Hvis det 
bliver oprettet som en begivenhed, kan det findes på 
længere sigt.

Når nye kinesiologer starter op som selvstændig, kunne 
man måske gøre noget for at hjælpe hinanden. Det opl-
yses, at pædagogisk kinesiologiskole arrangerer møder. 
Det kan nemt blive lidt ensomt, når man starter op. Det 
ville måske give noget mere, hvis et par stykker slutter 
sig sammen i en klinik.

Ellen K efterlyser nogen, der arbejder med symbolik: at 
have kolde fødder fysisk og i overført betydning. Svamp, 
fordi man lader andre overskride ens grænser.  

Omaya arrangerer lysfester. Der kommer foredragshold-
ere, og Omaya guider en meditation.

Hvilke førstehjælpskurser anbefales? Gå ind på Røde 
kors’ hjemmeside!

Der er messe i Brøndby 3.-5. februar. Det er kun 2 uger 
siden, beslutningen blev taget, så det er gået lidt hurtigt 
:-) Der er 8 behandlere på.

(Status efter messen: Der var 4-5 kinesiologer på alle 
dage, og midt på dagen var der ikke tid til at holde pause 
eller se sig omkring på messen.  Der kunne godt have 
været 6! Det var hyggeligt at stå på standen – ingen 
sure miner, vi afbalancerede hinanden, hvis der lige 
var noget, der trykkede. Alt i alt en god oplevelse:-) En 
halv times afbalancering kostede 200 kr. Der var mange 
betalende gæster, så det løb næsten rundt. Denne 
messe kostede 1.295 kr. pr. m2. Til sammenligning er 
prisen på Sund Livsstil i Øksnehallen 675 kr. - altså ca. 
halv pris! Begge priser er ex. moms.)

Pinsefrokost er igen i år hos Inge.

Der er messe i Øksnehallen 29. september – 1. oktober. 
Tilmelding er normalt allerede i oktober-november året 
før. Det var vanskeligt at finde folk til det sidste år. Skal 
arrangementet give overskud? Skal lokalforeningen 
dække et eventuelt underskud?
Formålet er ikke at skaffe klienter. Det handler om at ud-
brede viden om kinesiologi og at have en god oplevelse 
sammen med kollegerne. Vil det lette energien, hvis der 
ikke ligger et pres på behandlerne om at tjene penge? 
Der er overskud på lokalforeningens budget, så der er 
stemning for, at foreningen dækker et eventuelt underskud. 
Og hvor meget skal afbalanceringerne koste? Ikke én 
klagede over, at der på sidste messe blev taget 200 kr. 
pr. afbalancering. Det er den gamle spejderånd, der skal 
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Referat af Lokalafdeling Nordjyllands generalfor-
samling afholdt den 23.januar 2017. 

Dagsordenen:

1. Valg af dirigent
Bodil Ottesen er foreslået og valgt.
Vibeke Sørensen er valgt til referent

2. Formandens beretning
Ved Helle Lyngholm. Velkommen til årets begiven-
hed, hvor vi er 9 medlemmer tilstede ud af 26 mu-
lige. Så det er næsten 33 % af medlemmerne som 
kommer i år. I løbet af året har der være et medlem 
der har meldt sig ud og vi har i ugen der er gået 
fået 3 nye medlemmer – rigtig hjertelig velkommen 
til jer og til i aften. 

NYT FRA 
   

Formand Helle Lyngholm

frem. Vi skal have lyst til at stå på messerne.
Beslutning: der er flertal for at fortsætte med messen 
i Øksnehallen, og at der bliver bevilget underskuds-
dækning. (Men det får vi jo selvfølgelig slet ikke brug for! 

Julefrokost. Hvis Susanne ikke kan holde det, vil Omaya 
gerne. Den, der holder det, bestemmer datoen.

Forslag til fremtidige aktiviteter:
Tandlæge Dorte Bredgård
Sanseprofiler v. Susanne Rud
Ole Køpke/Claus Hancke
Søs Wollesen
Besøg på framaceutisk museum
Mia Damhus
Marianne Palm
Rikke Goerlich

Der er nogle, der synes, at der er for langt til Ulla 
Thor-Jensen, der holder månedsmøder. Det er rigtig 
godt, at hun holder dem, for der er ikke megen aktivitet 
i foreningen ellers. Der opfordres til, at der arrangeres 
møder i provinsen også!

Der er IASK møde og konference i Italien i april. Der er 
mange kendte kinesiologer, der holder foredrag og work-
shops. Se muskeltrykket.

Messeudvalget har i det forløbne år bestået af Omaya og 
Rikke. Mette vil også gerne være med. Velkommen til.

Valg til bestyrelsen. Karin Skov er udtrådt og Mie og 
Ellen ønskede ikke genvalg, Der er lige præcis den 
struktur, bestyrelsen selv ønsker, men ingen ønskede at 
opstille. Ulla Thor-Jensen er nu det eneste medlem ud 
over kassereren, så hun må trække i trådene, når hun 
har brug for hjælp.

Mette informerede om, at alle studerende fremover 
skal gennem KA samt et to-dages kursus, der har 
det samme indhold på alle skoler.

Finn Påske holdt et spændende og inspirerende foredrag med titlen, Sprogets 
kraft.

”Mirakler klarer jeg med det samme, det umulige skal jeg sove på.”
Vi ved, hvad der er godt eller dårligt at sige, men hvordan virker det i kroppen?
Vores bevidsthed udgør ca. 3-5 %. Underbevidstheden er genopfundet af bl.a. 
Jung
I bunden er ”det skabende sind”, der udgør lageret og ”lagermanden”.
Bevidstheden sender beskeder til lagermanden. Hvad denne finder frem, 
afhænger af, om beskeden fra bevidstheden er positiv eller negativ.
De varer, der bruges mest, står tættest på lagermanden. 98 % af de tanker, du 
tænker i dag, er de samme, som du tænkte i går.
Når vi vil lære noget nyt, skal vi bruge det ofte, for at det bliver let at finde igen. 
Når han ikke har tid til hver nat at få ryddet op i indbakken, vælter stakken. Det 
tager tid at rydde op i den igen. Et lille barn sover meget, da der er mange nye 
indtryk, meget der skal arkiveres. Derfor sover gamle mennesker kun lidt. Der 
kommer ikke meget nyt i deres indbakke.
Når man lægger sig til at sove og tænker, at jeg har et lorteliv, så sender man 
bud til lagermanden, der spørger, om du vil have en fuld lagerrapport, eller det 
er nok med enkelte eksempler?
 
Hvis jeg er glad for min tilværelse, så kan jeg da være ligeglad med, hvad 
andre synes om min tilværelse. Lad være med at måle dig med andre. Lad 
være med at have ambitioner på andres vegne.
Hvis man mangler 2 % vand, falder vores performance med 20 %

https://www.youtube.com/watch?v=CuM678WXs0c How to change your 
frequency to change your reality by Christie Marie Sheldon
Artikel: Jeg kan, jeg vil, jeg tør! Nicolai Moltke-Leth

Vi skal ændre vores bevidsthed. Jeg er ansvarlig for mit eget liv, ingen andre 
er det. Tal om dig selv: jeg var ikke god nok til …  Jeg var ikke i stand til … I 
stedet for: hun gjorde ..., banken ville ikke ..., sagsbehandleren ville ikke..., 
man har det jo også lidt svært …, kom hen til mor … Sig mig og jeg – ikke 
noget som helst andet!

Tændstikæske: Tøm indholdet af æsken ud på bordet, læg tændstikkerne 
tilbage i æsken med venstre hånd, hvis du er højrehåndet. Hvilket lille 
ubetydelige skridt kan jeg tage nu, for at skabe mere orden i mit fysiske univ-
ers? Stil dette spørgsmål, hver gang du lægger en tændstik op i æsken.
Der er tre muligheder ved angreb på savannen: kæmp, flygt eller spil død. Med 
tændstikkerne begynder du at agere i stedet for at re-agere. KAIZEN-princip: 
Hvis skridtet er for stort, så tag et mindre. (Det var det princip, japanerne 
byggede landet op vha. efter anden verdenskrig. Det er lettere at tage 300 
skovlfulde á 2 kg end 200 skovlfulde á 3 kg.)

Hvad kan jeg gøre her og nu?
- mindfullness
- ubetydelig
- jeg
- her og nu
- proces

Udsagnet: ”Jeg har overflod i mit liv” -medfører modstand, fordi underbevids-
theden begynder at brokke sig.
”Jeg er i færd med at skabe overflod i mit liv.” Ja, det er jeg jo!
Skal en vane ændres, skal det gøres i 21 på hinanden efterfølgende dage.
I en afbalanceringssituation kan du evt. begynde med ”Jeg tillader mig at have 
overflod.”
Helen Hadsell: Konkurrencer - og hvordan du vinder dem.
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I år har igen været et stille år – som I husker så var 
vi tæt på i 2008 at nedlægge lokalforeningen. Der 
blev dengang besluttet at holde foreningen i gang 
på lavt blus, ud fra tanken om at det ville være 
mere problematisk at få foreningen i gang igen 
havis den var lukket helt ned.
Så derfor er det årets begivenhed når vi afholder 
generalforsamling. 
Der sker meget og er sket meget de senere år, 
som arbejder med /videre på at højne/ændre de 
frekvenser vore celler fungere på. Som den works-
hop der finder sted den 4.februar 2017 på Hridaya 
Center v/Kinesiolog Kisser Bjerregaard og Spirituel 
Psykoterapeut Pia Sofia Koren. De skriver: ”Vi 
har individuelt og kollektivt aldrig været tættere på 
den evige gnist af skabende liv, vi alle har i os. På 
workshoppen fastholder vi bevidstheden om denne 
gnist og forvandler evt. forhindringer der spærrer 
for den”
Det er det vi kan være med til når vi arbejder med 
kinesiologien, så håber er at vi bliver flere!
Mere energimedicin vil måske blive fremtiden. Vi 
har fra vor ”lille” del af landet en kinesiolog som 
er formand for Danske Kinesiologer og et medlem 
som er i FU og samtidig sidder i Sundhedsrådet. 
Da jeg slutter i FU ved næste Landsgeneralfor-
samling, kan der måske være håb om lidt mere liv 
i lokalforeningen det kommende år. Intet loves dog 
på forhånd. 

Så meld jer til landsgeneralforsamlingen og få mu-
ligheden for at være medbestemmende på hvilken 
retning vi skal gå fremad. Dato for årsmødet er den 
18. og 19. marts 2017.

Der er stadig en lille erfagruppe som mødes - og vi 
har en fin DVD samling som ”bestyres” af Vibeke 
Sørensen.
Vi kan så meget med kinesiologien – så lad os 
ønske at der kommer endnu flere og gerne yngre 
mennesker med!!
SÅ jeg vil slutte med et citat af Per Fugelli – en 
meget spændende norsk læge og professor som 
udgiver bøger og lige har en pris for han åbenhed 
omkring sin uhelbredelige kræftsygdom.
”Vær dig selv på jorden bry det om flokken”

3. Valg af stemmetællere
Anni Hasselgren og Betina Eriksen er valgt

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
2016 ved Anni Hasselgren.
Regnskab blev fremlagt og godkendt uden kom-
mentarer

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 
2017
Under evt. vil bestyrelsen komme med forslag til 

Nordjyllands filmbibliotek: 

 Titel 
 

Udlånt til: 

Videobånd Kroppen har altid ret – en film om 
kinesiologi 

Er på 
biblioteket 

DVD + bog Nye veje til Sundhed Er på 
biblioteket 

DVD Verden på hovedet – What The 
Bleep do we (K)now? 

Er på 
biblioteket 

DVD The Secret Er på 
biblioteket 

DVD The white Hole, The Global Brain, 
From science to God. 
v/Peter Russel 

Er på 
biblioteket 

DVD Evigt Solskin Er på 
biblioteket 

DVD Moses koden Er på 
biblioteket 

DVD Den niende indsigt Bodil Ottesen 
 

DVD One Er på 
biblioteket 

DVD The Living Matrix Er på 
biblioteket 

DVD Broder Sol og Søster Måne Er på 
biblioteket 

DVD The Power of the heart Er på 
biblioteket 

DVD Something Unknown Anni 
Hasselgren 

 

emner der kan arbejdes med det kommende år og 
derfor er der ikke lagt budget for 2017.
Budget godkendt

6. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag til dette punkt

7. Valg.
På valg er 2 medlemmer af bestyrelsen
Bodil Ottesen er på valg og modtager genvalg
Anni Hasselgren er på valg og modtager genvalg
Bodil og Anni er valgt til bestyrelsen

8. Valg af revisor
Vibeke Sørensen er genvalgt til revisor

9. Evt.
Her blev der snakket omkring mangt og meget. Kis-
ser fortæller om kursus med Audun Myskja i februar 
og uddannelse der starter til sommer. 

Der spørges ind til workshop om bogen Den Medicin-
ske Seer. Her blev aftalt afholdelse af workshop den 
13.september 2017 hos Anni Hasselgren kl. 17-21.
Der blev gjort opmærksom på artikel i Fredericia 
Amtsavis den 23.januar 2017, der omtaler Læge Stig 
Gerdes. 
Bettina fortæller om radionisk analyse.

Dirigent afslutter generalforsamlingen og giver ordet 
til Formanden, der også takker for god aften og øn-
sker alle en god tur hjem.
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Formand Karin Jensen

Lørdag den 7. januar var over 100 interesserede mødt 
op for at høre Jarle Tamsen holde foredraget ”Din krop 
kender svarene”. Jarle fortalte om, hvordan kroppen kan 
gå fra at være en modstander til at være vores egen 
intelligente hjælper, som fortæller om vores udviklings-
muligheder, og hvordan vi selv kan gøre os raske. Det 
blev en spændende eftermiddag, hvor Jarle lavede en 
afbalancering på en fra publikum, og hvor han dermed 
viste sit guld til stor glæde for kinesiologer og de andre 
deltagere.

Efter Jarles foredrag og behandling kom Kisser Bjer-
regård på. Hun fik hele salen i bevægelse, og der blev 
lavet energiøvelser og deltagerne fik et indblik i enheds-
terapien. Det var en god afslutning på dagen og et frisk 
pust efter jul og nytår. 

Til slut var der generalforsamling for Midt- & Sydjylland. 
Efter en flerårig succes valgte Edel, Tove Solvejg og 
Lene Pia at træde ude af bestyrelsen. De har lavet helt 
fantastiske arrangementer til glæde for studerende, 
medlemmer og andre interesserede. Sammen med 
Karin har de planlagt og udført arrangementer, så den 
sammenlagte afdeling, Midt- og Sydjylland, har fået gjort 
opmærksom på kinesiologien i Vejle og omegn. 

Stor tak til Edel, Tove Solvejg, Lene Pia og Karin for 
jeres store arbejde!  

Heldigvis er Karin blevet i bestyrelsen sammen med tre 
nye medlemmer, som ser frem til et spændende samar-
bejde, hvor der i fremtiden fortsat vil laves inspirerende 
arrangementer. Det er planen, at det første arrangement 
bliver i foråret, hvor medlemmer af Midt- & Sydjylland 
inviteres til en informationsaften, hvor en revisor vil 
fortælle om regler ift. moms, lønsum mv. og hvor Jan 
Jensen vil give os vigtig viden ift. egen virksomhed og 
fordele ved at være medlem af Danske Kinesiologer. 
Dato mv. kommer senere. 

Bestyrelsen er blevet konstitueret:

Formand: Karin Jensen

Kasserer: Keld Jørgensen Schmidt

Øvrige medlemmer: Merete Juul og 
Lone T. Gellert

På bestyrelsens vegne

Lone T. Gellert
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Formand Lene Jespersen

Generalforsamling 9. februar 2017.

Det sidste år har bestyrelsen bestået af Jette Larsen og 
Lene Jespersen, som har holdt liv i lokalafdelingen på 
Fyn med foredrag og sociale arrangementer.

Jette valgte, at trække sig fra kassererposten i år,  mens 
Lene fortsætter med forstærkning fra Lone Thorup 
Nielsen, Carina Schmidt og som suppleant; Marianne 
Secher Dahl. Den nye bestyrelse glæder sig til, at fort-
sætte det gode arbejde for kinesiologiens fremme og for 
det sociale og faglige kollegaerne i mellem.

Jeg vil gerne sige Jette tak for hendes store arbejde i 
bestyrelsen de sidste 2 år, der er lagt en god bund for 
bestyrelsens arbejde fremadrettet.

I år havde vi faktisk planer om, at genoplive Kinesiologi-
ens dag på Fyn d. 1.3., men vi måtte erkende, at vi nok 
var for sent ude i forhold til, at få medlemmer til, at være 
en del af det.
Så næste år kan du sætte X i kalenderen Torsdag d. 1. 
Marts 2018, hvor vi håber, at rigtig mange medlemmer 
vil bakke op med fysisk hjælp og, at alle vil hjælpe med, 
at sætte plakater op i klinikker og i nærområdet og på 
alle måder reklamere for arrangementet.

Så vil jeg slutte med, at opfordre alle til, at deltage i 
årsmødet d. 18.-19. Marts i Ringe, som er arrangeret af 
lokalafdelingen på Fyn.

Lene Jespersen
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UDDANNELSE
 

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 DK-

Kinesiolog® som afsluttes med speciale, skriftlig og mundtlig eksamen.  
 

Kurser i 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 
 

NYT KURSUS: Kærlighedsenergi-krystaller-transformation d.11.aug.2017 
 

Ledige pladser på uddannelsen til Enhedsterapeut med start august 2017 
 
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 mm. 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  

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……. 

 

 
 

Vores spændende kurser resten af år 2017  
sæt tid af i din kalender allerede nu - kig på hjemmesiden for flere kurser  

 
 
 
Psykologi 1 – Kommunikation del 1 d. 21.& 22. februar, kl. 16:30 – 21:30, underviser: Carina Olsen  
 
Blue Print 2 d. 2.  – 5. marts, underviser: Annemarie Goldschmidt  
Psykologi 2 – Kommunikation del 2 d. 14. & 15. marts, kl. 16:30 – 21:30, underviser: Carina Olsen 
Kropsafbalancering 3-4 d. 30.marts – 2. april, underviser: Edel Hovgaard 
 
Kost og Ernæringskursus – grundkursus – d. 8. & 9. april ved Frede Damgaard 
Kost og Ernæringskursus – grundkursus – d. 29. & 30. april ved Frede Damgaard  
 
Return to Love d. 11. – 14.  maj, underviser: Sylvia Marina 
Instruktør Transforming DNA Memories d. 16. – 19.  maj, underviser: Sylvia Marina 
Instruktør Return to Love d. 20. – 21. maj, underviser: Sylvia Marina 
Psykologi 3 – Udviklingspsykologi d. 30. & 31. maj, kl. 16:30 – 21:30, underviser: Carina Olsen 
  
K-Power Body and Mind d. 15. – 17. juni, underviser: Bora Selim  
K-Power Core and Muscle d. 18. – 20. juni, underviser: Bora Selim  
Psykologi 4 – Udviklingspsykologi/sorg & krise d. 27. & 28. juni, kl. 16:30 – 21:30 
 
Pædagogisk Kinesiologi 1 d. 31. august – 3. september, underviser: Hanne Freil & Dorthe / Carina  
 
Adam Lehman kommer med et kursus, som aldrig har været undervist i Danmark i september  
Pædagogisk Kinesiologi 2 del 1 d. 28. september – 1. oktober, underviser: Hanne Freil & Dorthe/C  
 
Find din spirituelle latter d. 4. oktober kl. 17:00 – 21:30, undervisere, Carina & Dorthe  
Pædagogisk Kinesiologi 2 del 2 d. 26. - 29. oktober, underviser: Hanne Freil & Dorthe / Carina 
 
Pædagogisk Kinesiologi 2 del 3 d. 23. – 27. november, underviser: Hanne Freil & Dorthe / Carina 
Psykologi 5 – Lykke d. 29. & 30. november, kl. 16:30 – 21:30, underviser: Carina Olsen 

 
 

 
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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AKTIVITETSKALENDER 
Edel Hovgaard, (e) 
Skøn Valborgs Vej 47, 7100 Vejle,  
Tlf. 7583 2638 
kinesiologiskolen@vindinggaard.dk 

KINESIOLOGISKOLEN 
I VEJLE 

www.kinesiologiskole-vejle.dk 
www.jamur.dk 

KURSUSPLAN  2016-2017 

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

 
OBLIGATORISKE KURSER UNDER KINESIOLOGIUDDANNELSEN 

KURSUS DATO  KURSUS DATO 
Basis 1/ KA 1 (e) 25-26 feb 2017 

2-3 sep 2017 
Stressfrigørelse/Stress 1 (e) 25-27 aug 2017 

Basis 2/ KA 2 (e) 
 

25-26 mar 2017 
30 sep-1 okt 2017 

Personlighedsmønstre/Stress 2 (j) 17-19 nov 2017 

Basis 3/ KA 3 (e) 
 

22-23 april 2017 
28-29 okt 2017 

Homøopati 1 (j) 28-29 jan 2017 
 

Homøopati 2 (j) 25-26 feb 2017 

Basis 4/ KA 4   (e) 20-21 maj 2017 
25-26 nov 2017 

Biokinesiologi 1 (j) 22-24 sep 2017 

Biokinesiologi 2 (j) 27-29 okt 2017 
 

Avanceret kinesiologi (e) 3-5 nov 2017 
 

Psykologiske redskaber 1 (j) 2017 

  Psykologiske redskaber 2 (j) 2017 
Indlæringskinesiologi 1 (e) 5-7 maj 2017 Psykologiske redskaber 3 (j) 2017 
Indlæringskinesiologi 2 (e)    9-11 juni 2017 Test af kosttilskud (e) baseret på Wayne 

Toppings materiale. Kræver  KA og 
Stress I. Kursuspris 1000 kr 

11 feb 2017 

 
SUPPLERENDE KURSER 
KURSUS 
Kurser i kost og 
ernæring  

DATO 
  

KOMMENTARER 
Underviser: Frede Damgaard(e). Disse kurser er et vigtigt supplement til kinesiologikurserne, 
og de kan i fremtiden tages på WeCa i Christiansfeld, se www.weca.dk, og på Dansk 
Pædagogisk Kinesiologiskole i Gentofte, se www.kinesiologiuddannelse.dk 

Kursus i vægtkontrol (e) 2.-3. dec 
2017 
 

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

Indlærings- 
kinesiologi 3 (e) 

10-12 nov 17 Kursuspris 1900 kr. - kursus i de 7 dimensioner, der gør IK til et endnu stærkere redskab i 
afbalanceringen.  

Fastløste følelser (e) 
 

11 mar 2017 
9 sep 2017 

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 

Smerte kontrol   12 apr 17 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 

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. 

Healing code (j) 
1 dags Workshop 
 

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. 

SJÆLSTERAPI (j) 
  
9 weekendkurser   
 

 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  Foråret 2017: 28.-29. januar  eller 25.-26. februar 
Efteråret 2017: 12.-13. august eller 2.-3. september 
 

Touch for Health 2 Foråret 2017: 11.-12. marts  
Efteråret 2017: 17.-18. oktober 
 

Touch for Health 3 Foråret 2017: 22.-23. april  
Efteråret 2017: 28.-29. oktober 
 

Touch for Health 4 Foråret 2017:  10.-11. juni 
Efteråret 2017: 11.-12. november 

 
Pris:  1800 kr./weekend 
Kursusmaterialer:  500 kr., dækker alle fire weekender 
   

1 dags opdateringstilbud for dem, der har taget KA 1-4 eller Basis 1-4 
Dato: 3. februar 2017 
Forudsætninger: KA 1-4/Basis 1-4 og selvstudie med TFH studiebogen 
Pris: 1000 kr. inkl. TFH studiebog. 
 

Touch for Health 5 - repetitionskursus med international prøve 
Dato: 13.-14. marts 2017 (mandag og tirsdag) 
Forudsætninger: TFH 1-4  og selvstudie med TFH studiebogen 
Pris: 1950 kr. inkl. prøve og registrering hos IKC 
 

Touch for Health Training – 8 dage med intensiv træning i TFH og 
instruktøruddannelse 

Dato: 23. – 26. marts 2017 og 25. – 28. april 2017 
Forudsætninger: TFH 5 med bestået prøve 
Pris: 9700 kr. inkl. kompendium og registrering hos IKC  
 
Sted for alle kurser:  Galten eller Aarhus, afhængig af deltagerantallet 

 
Touch for Health Metaforer 

Dato: 17.-18. juni 2017 
Forudsætninger: TFH 1 og TFH 2 
Pris: 1800 kr. plus bog 300 kr. 

 

 

Tilmelding og mere information: 
annehiitola@gmail.com 

www.annehiitola.dk 
 

Kurserne arrangeres i samarbejde med  
International Kinesiology College IKC 
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BNT i København torsdag d.25. maj kl.9-18 med Philip Rafferty 
 
Ny kursusrække starter i efteråret 2017.  
 
KINERGETICS 1: 7.-8.oktober 2017 i Ringe 
 
KINERGETICS  2: 2.-3.december 2017 i Ringe 
 
KINERGETICS 3: 27.-28.januar 2018 i Ringe 
 
KINERGETICS  4: 24.-25.marts 2018 i Ringe 
 
KINERGETICS 5: 14.-15.april 2018 i Ringe 
 
KINERGETICS  6: 5.-6.maj 2018 i Ringe 
 
RESET 1 og RESET 2: Tirsdag d.28.marts 2017 i Aalborg kl.9-17.  
 
RESET 1: Onsdag d.22. marts 2017 i Ringe kl.17.30-21.30.  
 
RESET 1: Tirsdag d.28.marts 2017 på Roskildevej 46, Frederiksberg.  
Tilmelding til underviser Mette Pedersen, tlf. 36 35 12 05 
 
RESET 1: Onsdag d.5 april 2017 i Nørager kl.17.30-21.30 (Rebild Kommune) 
 
KINERGETICS-kurserne er lige relevante for dem, der er i starten af deres forløb, så længe man 
minimum har KA 1, og også for de meget erfarne kinesiologer, fordi vi med Philips tilgang får nogle 
geniale genveje til at anvende teknikkerne samtidig med, at hans metoder giver meget store resultater.  
Mere end 70 kursister har allerede fået del i denne viden, så det taler næsten for sig selv. Det er virkelig 
et must-have-kursus, som let kan integreres i det, du allerede kan. 
 
RESET kræver ingen forhåndsviden, så her kan alle deltage. Vi tager også gerne ud og laver RESET 
kurser hos dig. Max. seks deltagere. 
 
BNT kræver ingen forhåndsviden, så her kan alle deltage.  
 
Find flere oplysninger – pris, sted m.m. på www.kinergetics-reset.dk   
 
Hvor intet andet er angivet, er der tilmelding til Birgit Nielsen. 
 
Kinesiologi-Akademiet, Birgit Nielsen. Tlf. 2343 3662 / 6262 3062  birgit@kinese.dk 
 

JEG GLÆDER MIG TIL AT SE DIG 
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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

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

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

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

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. Der gives 40 % 
1/4 side 610,- kr. rabat til prof.
1/8 side 400,- kr. medlemmer af DK

Bemærk at DK ikke er momsregistreret.
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Forretningsudvalg & Lokalafdelingsformænd

Sekretariat
Henvendelse vedr. kinesiologi:

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

Tlf. 70 21 41 21 eftermiddag og aften

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

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

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

Næstformand
Jette Larsen
Kragemosevej 17
5683  Hårby
Tlf. 20122494
Mail: jette@kinesiologi-i-halmhuset.dk

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

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

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

Lokalafdeling Midt- og Sydjylland
Karin Jensen
Myntevej 22
8722  Hedensted
Tlf. 4046 1356
Mail: karin@karinshelseklinik.dk

Lokalafdeling Fyn
Lene Jespersen
Sangdrosselvej 3
5700  Svendborg
Tlf. 2860 4447
Mail: energiarbejder@gmail.com

Lokalafdeling Sjælland
Ulla Thor-Jensen
Strandvejen 308 B
2930  Klampenborg
Mail: utj@skovshovedsundhed    
         scenter.dk



AFSENDER:
Danske Kinesiologer
Sekretariatet
Myntevej 22
8722  Hedensted

Returneres ved varig adresseændring

Vitaminer og 
mineraler, i unik 

kombination med 
urter

Vegetarisk Multi-
Vita-Min til veganere 

og vegetarer

Ny forbedret Krill.
Normal hjertefunktion
leverfunktion, homo-

cystein. Omsætning af 
fedtstoffer

Muskelfunktion, 
mindsker træthed  

og udmattelse

Med højere 
mængder vitaminer 
og mineraler (Energi, 

immunsystem)

4 vigtige byggesten 
Cal- Mag- D3- K2 
til at vedligeholde 
normale knogler

Olier / Calcium & Magnesium 
            i letoptagelig citratform

&      Vitaminer  
           Mineraler

www.naturenergi.dk

– købes i din lokale Matas og Helsekostbutik samt udvalgte apoteker

Solaray 25 år med kvalitetsprodukter i kapsler


