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

Et veloverstået årsmøde med en dejlig energi
og mange gode snakke kollegaer imellem samt
erfaringsudveksling. Lørdag aften blev en meget
latterfyldt aften, hvor vi fik sagt pænt farvel og tak
til Helle for hendes mangeårige virke i Danske
Kinesiologers FU. Aftenen sluttede af med smukke
toner og dejlig tale fra Runes hånd – til stor inspiration for det videre arbejde.
Tak til lokalafdeling Fyn for et veltilrettelagt,
informativ, inspirerende og dejligt årsmøde.
På årsmødet var det tid til at afslutte visionsarbejdet, sat i værk på årsmødet i 2015. Det var en
magisk oplevelse. I medlemmer udviste stort engagement og lyst til at være en del af arbejdet.
Ud fra visionsarbejdet på årsmøde 2015+2016 og
visionsmøder afholdt ude i lokalafdelingerne 2016,
havde vi listet de ønsker, der var fremkommet i
grupperinger. Arbejdet på dette årsmøde gik ud
på at udvælge og prioritere arbejdsopgaver, samt
hvem der skulle varetage opgaven.
Den måde at sætte fokus på opgaver gav en
fællesskabsfølelse, det stod klart, at meget arbejde
kræver medlemmernes medvirken, samt meget
arbejde ligger ude i lokalafdelingerne.
Her kommer et resume af visionsarbejdet på årsmøde 2017:
Flertalsbeslutninger taget på årsmødet af medlemmerne. Emnerne er sat i rækkefølge og der er
angivet tidshorisont.
Tidshorisont mangler under den politiske dagsorden, da medlemmerne ikke kunne se mange år
ud i fremtiden, men følte det hele var mere eller
mindre lige vigtigt NU.
Medlemstilgang:
1. Mentorordning		
1 år FU
2. Flere yngre medlemmer
5 år FU/alle
3. Gratis medlemskab elever i max 2 år Nu –
vedtaget på generalforsamling 2017
Kollegialt fællesskab
1. Arrangementer i lokalafdeling Lokalafdeling - nu
2. Kollegaaftener
Lokalafdeling - nu
3. Uddanne flere instruktører
Instruktørkreds
4. Støtte til fremme af hinandens virksomhed,
hvad kan være med til at gøre opmærksom
på min virksomhed lokalt
Nu

Politiske dagsorden
1. Fremme hjernegymnastik på skoler – fremme
kinesiologien i det hele taget på skolerne til
støtte af børn og unge med at udvikle deres
fulde potentiale
2. Kinesiologer anerkendt som vigtige sundhedsar
bejdere i både det offentlige og private regi
3. Synliggøre kinesiologi som en metode til fremme
af befolkningens sundhed
4. Slogan
5. Medier/sociale medier
FU vil arbejde ud fra visionerne.
Lokalafdeling Nordjylland har taget udfordringen
og arrangerer årsmøde 2018. Der er spæde ryster
om, at vi skal være i Aalborg. Det er et stykke tid
siden vi har været i det nordjyske, så jeg ønsker
alle en god rejse herop.
Årsmøde/Generalforsamling 2018 afholdes i
uge 11, weekenden den 17 og 18. marts.
Generalforsamlingen, med Kisser Bjerregaard som
dirigent, forløb i en god stemning, og der var en
meget positiv indstilling til FUs arbejde. Tak for det.
Der skulle vælges nye medlemmer til forskellige
poster. Helle Lyngholm valgte at slutte sit arbejde i
FU og 2 af vores medlemmer stillede op til posten,
så vi skulle ud i en afstemning om hvem der skulle
have posten.
Til Etisk Råd skulle der vælges 3 medlemmer. Et
medlem ønskede genvalg. Her stillede 4 af vores
medlemmer sig til rådighed, og der måtte igen en
afstemning til om, hvem der skulle varetage disse
poster.
Det er dejligt at opleve den interesse for at være
med i det organisatoriske arbejde i Danske
Kinesiologer.
Forretningsudvalgets sammensætning og konstituering efter generalforsamling 2017 er følgende:
Formand: Vibeke Sørensen, Næstformand: Jette
Kruse Larsen, Menigt FU medlem: Zidsel Rosing.
Suppleanter: Lene Jespersen og Susan Lunddahl.
Etisk Råds sammensætning og konstituering efter
generalforsamlingen 2017 er følgende: Formand,
Annemarie Goldschmidt, Næstformand Solveig
Rasmussen. Øvrige medlemmer er Inge Harris,
Lisbeth Sørensen og Omaya Axø.
fortsættes ....
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Der blev vedtaget nyt på dette års
generalforsamling:
RAB registrering.
Folketinget har vedtaget en lov, der giver alle
der oppebærer timer til at være RABbet, lov til
igen at lade sig RAB registrere. Det betyder, at
en kinesiolog med en sundhedsautorisation kan
lade sig RAB registrere.
Generalforsamlingen vedtog, for Danske Kinesiologers medlemmer, der har ret til RAB, bliver
RAB registreret.

Gratis medlemskab for studerende.
Forslag om 2 års gratis medlemskab for studerende blev vedtaget. Gældende fra 20.marts
2017. De optages med samme rettigheder som
gruppe 2 medlemskab. Det har allerede givet
nye medlemmer.
Man kan opnå gratis medlemskab i op til 2 år,
hvis man er studerende og har mellem 32 og 64
lektioner fra godkendte kurser fra kursuskataloget.
Generalforsamlingen vedtog også et forslag
om automatisk oprykning til gruppe 3, når den
studerende har bestået eksamen til Kinesiolog
og er tilmeldt Datatilsynet. Disse studerende
får første års kontingent i gruppe 3 til samme
kontingentsats som i gruppe 2.

Behandlerlisten under FIND EN KINESIOLOG
på vores hjemmeside.
Det blev vedtaget, at fremadrettet pr. 20.marts
2017, er det alene vores medlemmer med titlen
Kinesiolog RAB og DK Kinesiolog RAB – der
tillige er tilmeldt datatilsynet, som kan komme på
listen under FIND EN KINESIOLOG.
Dog er vores medlemmer, der er Kinesiolog
RAB/DK Kinesiolog RAB med en sundhedsautorisation undtaget, idet de i henhold til persondataloven er undtaget krav om tilmelding til datatilsynet

Referat fra generalforsamlingen kan du læse inde
på vores hjemmeside: www.kinesiologi.dk/medlemsinformation/årsmøde-og-generalforsamling.
I skrivende stund blomstrer mælkebøtterne, den
spæde og smukke grønne farve på træer, ses nu
her inden de springer ud i fuld flor.
Som Thomas Kjellerup skriver: ”nu er ventetiden
forbi, nu begynder solen at bage, nu bliver det
forår og sommer”
Ønsker jer alle et godt forår med god vækst og
udbredelse af kinesiologien samt en dejlig sommerferie.
Forretningsudvalget, Zidsel, Jette og Vibeke

Det bliver spændende at følge udviklingen af
vores forening med disse nye tiltag.

MOM S
LØ NSUM
SKAT

CVR

Behandlerlisten under FIND EN KINESIOLOG
på vores hjemmeside.
Det blev vedtaget, at fremadrettet pr. 20.marts
2017, er det alene vores medlemmer med titlen
Kinesiolog RAB og DK Kinesiolog RAB – der
tillige er tilmeldt datatilsynet, som kan komme på
listen under FIND EN KINESIOLOG.
Dog er vores medlemmer, der er Kinesiolog
RAB/DK Kinesiolog RAB med en sundhedsautorisation undtaget, idet de i henhold til persondataloven er undtaget krav om tilmelding til datatilsynet

?

www.rabrevision.dk
- unikt regnskabskoncept
til behandlere

Tast din kassekladde ind via nettet
- og lad os, dit revisionsfirma, om
resten. Vi laver dine kvartalsregnskaber
og dit årsregnskab som en “pakke” til en
fordelagtig medlemspris på 410 kr. + moms
om måneden.
Start gerne her og nu - med regnskabet fra den 1. januar
2013. Der er ingen startomkostninger - og det koster intet at
skifte revisor.
Ring til revisor Bjarne Nybo og få en uforpligtende snak om
dit regnskab, eller send en e-mail, så kontakter jeg dig.
www.rabrevision.dk  U dsigten 17  U ggelhuse  8960 Randers S Ø
e-mail: bn@rabrevision.dk  telefon 8649 6595 eller 4046 1380
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G eneralfor samling 2017
Forretningsudvalgets beretning marts 2017.
Så gik der igen et år, og der sker noget i jeres
forening. Som I kan se på dagsordenen for i dag,
er der en del for generalforsamlingen at tage stilling
til.
Der har været et super samarbejde i forretningsudvalget og det er gået fra at være formandslønnet
til at være et lønnet forretningsudvalg. Det giver et
meget aktivt FU. Vi vil dog gøre opmærksom på at
FU ikke kan stå alene. Vi skal have medlemmerne
med.
Hen over året har nogle af lokalafdelingerne afholdt visionsdag. Ideer blev sendt videre til FU, og
vi sammenholdt ideerne og gav et oplæg til endelig
behandling her på årsmødet. Vi fik i går sat et
punktum for, hvad vil medlemmerne de næste år!
Nu har det næste FU en prioriteret plan for opgaver, medlemmerne ønsker, der skal sættes i
værk ud over det rent forretningsmæssige, vi skal
arbejde med.
Jeg vil gerne rette en tak til lokalafdeling Fyn for
jeres arrangement, og tilrettelæggelse af dette
årsmøde. Stor tak til jer medlemmer, der støtter
op om årsmødet / generalforsamlingen.
Tak til alle lokalforeningerne for jeres engagement
og udbredelse af Kinesiologien.
Tak til Helle og Jette for konstruktivt arbejde og
samarbejde i FU. Tak til suppleanterne Lene og
Zidsel for jeres deltagelse via mail. Tak til Jan for
veludført arbejde i sekretariatet og godt samarbejde.
Tak til instruktørernes FU for et godt samarbejde
mellem forening og instruktørkredsen, tak til Birgit
for din indsats som uddannelsesvejleder. Tak til
Zidsel for arbejdet med foreningens facebookside.
Derudover skal der lyde en tak til medlemmerne i
Etisk Råd, til Inge der melder tilbage fra I-ASK og
til medlemmerne i Meritudvalget for et omhyggeligt
og effektivt arbejde. Tak til Frank vores revisor.
Sidst og ikke mindst en tak til alle medlemmerne i
Danske Kinesiologer. Foreningen, kinesiologien og
FU har brug for jeres opbakning.
Medlemsstatus.
Velkommen til nye medlemmer i vores forening. I
de sidste 4 udgivelser af Muskeltrykket har vi budt
nye medlemmer velkommen. Det er herligt. FU
ønsker de af vores medlemmer, der har bestået
eksamen et stort tillykke. God vind fremover til jer.

Ved udgangen af februar måned kunne vi fejre en
medlemstilgang på netto 7 medlemmer i det indeværende generalforsamlings år.
En særlig tak til kinesiologiskolerne for opfordring
af de studerende til at melde sig ind i Danske
Kinesiologer.
FU ligger op til ændringer omkring kontingent. Der
stilles forslag om et års gratis medlemskab for
nye studerende ved studiestart. Vi ønsker på den
måde, at nye studerende får kendskab til, hvad der
sker i foreningen og på den måde får et tilhørsforhold, de ønsker at bevare ud over det første års
gratis medlemskab. Bliver forslag om gratis medlemskab for de studerende vedtaget, ser vi frem
til hvordan dette og den nye studiehåndbog bliver
modtaget blandt de studerende.
Uanset hvordan vi bruger kinesiologien, er det
vigtigt, vi overholder gældende lovgivning.
Etisk Råd var opmærksom på, at ikke alle RAB
medlemmer stod på listen hos Datatilsynet.
I arbejdet med at få medlemmer til at anmelde sin
virksomhed til datatilsynet, viser det sig, at man
kan søge på kinesiologens navn og se at vedkommende er tilmeldt, uden dog at stå på en samlet
liste over kinesiologer. Jeg stødte på medlemmer,
der havde fået tilbagemelding på at Datatilsynet
havde modtaget deres anmeldelse, men der var
gået op mod 2 år nu uden reaktion fra Datatilsynet.
Jeg forespurgte hos datatilsynet om muligheden
for at se hvor mange ansøgninger, der ligger hos
dem til behandling. Den dag lå der en ansøgning.
Jeg kan derfor kun opfordre til at henvende dig til
datatilsynet, hvis du har fået en bekræftelse på din
ansøgning, og der så ikke er sket mere.
For at imødegå en evt. udfordring ved at anmelde
sin virksomhed til datatilsynet, så kan du finde en
detaljeret vejledning inde på vores hjemmeside.
Under medlemsstatus kan du finde vejledningen.
Alt dette her arbejde har medført en snak i FU
– hvad gør vi for at medlemmerne overholder
gældende lovgivning. Vi ønsker som sådan ikke at
være et kontrollerende organ, men vi skal modsat
sikre, vi holder fanen højt og at de borgere i samfundet, der benytter vores behandlinger, er sikret
så godt som muligt. Vi håber at netop et emne om
tilmelding til datatilsynet, kunne være en tilbagevendende snak, der kunne foregå i lokalafdelingerne. På den måde hjælper og støtter vi hinanden i
at få det administrative arbejde gennemført.
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Vi fører tilsyn omkring RAB registrering, det er for
så vidt nemt nok, da du betaler for din opdatering
og skal fremvise dokumentation for gennemført
undervisning for at bevare din RAB registrering. Så
har vi også lige en opdatering af førstehjælp. Vi har
en regel for hvor tit, du skal opdatere din førstehjælp men ingen konsekvens. Andre foreninger
har indlemmet opdatering af førstehjælp under
deres regler for RAB opdatering. Det kunne vi også
gøre, men loven om RAB registrering kræver ikke
førstehjælp for at vedligeholde sin RAB opdatering.
Efter en behandling af emnet i FU er vi enedes om,
at vi må også selv må have en interesse i at være
så godt klædt på som muligt og selv sørge for det
hjemmearbejde at holde sin førstehjælp opdateret.
Det kunne være en opgave for lokalafdelingerne
at afholde sådan et førstehjælpskursus en gang
imellem.
I december sidste år vedtog Folketinget en lov,
der gør, at alle der opfylder betingelserne for RAB
registrering kan RAB registreres. Det betyder, at
kinesiologer der har en sundhedsautorisation kan
RAB registreres i stedet for at være registreres
som Kinesiolog SA. FU anbefaler, at vi ændrer
vores vedtægter, så vi er tilbage til om vi er RAB
registreret eller ej. Som det har været til nu har vi
haft kinesiologer, kinesiologer RAB og kinesiologer
SA. Nu kan det blive sådan at enten er vi Kinesiolog eller Kinesiolog RAB - DK Kinesiolog eller DK
Kinesiolog RAB - uanset om du har en sundhedsautorisation eller ej.
Markedsføring.
Markedsføring kan gøres på mange måder, og det
koster penge. Vi har hensat penge fra de 2 foregående år, så der nu er lidt at gøre godt med. Vi glæder os til at finde en måde, hvor vi får et mærkbart
og konstruktivt markedsføringsforløb.
Vi har fået lavet 2 rigtig gode film, og den tredje er
på vej. Vi er stolte af dette arbejde.
Forskning
I august september måned fik jeg 17 tilbagemeldinger fra jer medlemmer på opfordringen om at stille
jeres klienter spørgsmål og sende besvarelserne til
mig. Herefter har vi samlet og arbejdet med besvarelserne, og vi har nu en pressemeddelelse klar og
vil sende den til dagspressen.
Vi vil bruge tid og energi på at præsentere filmen,
der omhandler kinesiologi generelt og pressemeddelelsen for diverse patientforeninger.
Tak til alle der gjorde et stort og flot stykke arbejde
og sendte svar tilbage i forbindelse med undersøgelsen. Der var mange gode og oplysende kommentarer vedhæftet, som vi har gemt til senere inspiration. Et ønske er dog at en anden gang vil der
forhåbentlig komme endnu flere tilbagemeldinger!
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Jeg møder indimellem spørgsmålet, hvorfor er vi
kinesiologer ikke med her og der. Hvorfor er vi ikke
mere fremme i skoene? Da puljen om forskningsmidler så kom på banen, så skulle vi da være med.
Her fik jeg godt nok lige en lektion om, at det gør
man ikke bare sådan lige. Vi forsøgte!
Omkring forskning har jeg lært at der skal investeres rigtig meget tid og rigtig meget arbejde, Der
skal stilles mange spørgsmål, og der skal arbejdes
med opstilling af procedurer, og det kan kræve en
eller flere samarbejdspartnere. Arbejdet er lige nu
sat på standby.
Klistermærker
Det kan være svært at måle effekt af markedsføringstiltag. Giver det noget at have et klistermærke
i bagruden af sin bil. Jeg var så heldig at skulle
nyde en koncert i Musikkens Hus i Aalborg. Jeg
kørte ned i parkeringshuset, det var det nemmeste.
Valgte tilfældigt en parkeringsplads nær betalingsanlæg. Betalingsanlægget viste sig fra en meget
ineffektiv side og der opstod kø. Der holder jeg
så med min bil og vores klistermærke i bagruden.
Mens vi venter på, at vi kunne komme til at betale,
skete det, at der var en der spurgte, om hvad det
mon var for noget skiltet i min bagrude viste. Det
kunne jeg godt fortælle noget om, og jeg havde
heldigvis visit kort med, så nu må vi se hvad det
giver af respons.
Markedsføring handler om at blive set og genkendt, derfor lavede FU dette klistermærke. Et
ordsprog siger: mange bække små gør en stor å.
Så er vi mange der kører rundt og viser vores logo
frem, bliver vi set og genkendt og tilvalgt – det tror
vi på. Hermed igen en opfordring til at synliggøre
vores logo.
Klistermærket er lavet, så det kan sidde indvendigt
i bilens bagrude. Vi vil lige gøre opmærksom på,
at der er regler for streamers i bagruden. Du kan
læse mere om det på vores hjemmeside under
medlemsinformation.
Nye medlemmer får automatisk tilsendt et klistermærke sammen med indmeldelses materialet.
Hjemmeside.
Alt hvad vi mener, der vil være gavnligt for vores
medlemmer at vide, sætter vi ind under medlemsinformation. Vi må derfor kraftigt opfordre vores
medlemmer til at gå ind på vores hjemmeside og
logge ind, så det er muligt at læse hvad, og hvilke
emner der beskrives under medlemsinformation.
Den sidste Jan har lavet på vores hjemmeside, er
at det nu er muligt for lokalafdelingerne at lægge
deres arrangementer ind i kalenderen. Det giver os
alle mulighed for at følge med i aktiviteter over hele
landet, samtidig med at det signalere aktivitet i vores forening. En stor opfordring herfra til lokalafdelingerne om at sende beskrivelse af arrangementer
til Jan, der straks vil lægge det ind i kalenderen.

Muskeltrykket.
Det er dejligt med den aktivitet der er i vores blad
Muskeltrykket. Vi vil gerne opfordre til at det må
fortsætte sådan. Muskeltrykket er medlemmernes
blad, og bladet bliver kun levende, hvis medlemmerne kommer med indlæg eller lignende.
Stafetten kommer med gode indlæg, og det må
gerne fortsætte sådan.
Sekretariat.
Det er guld værd, vi har et sekretariat af den kaliber,
som vi igennem mange år har haft. FU erfarer fra
snak med andre foreninger og fra arbejdet i SR,
hvor stor vigtighed det er at have og prioritere et
sekretariat. Det er styr på budget og regnskab,
penge bliver betalt og opkrævet, der er styr på
RABopdatering og medlemskartotek + alt det løse!
Sidst har Jan sparet os for en masse penge ved at
finde et andet trykkeri af vores blad Muskeltrykket
og så er det endda nu muligt at sende materiale
der indeholder farver.
Sundhedsrådet
Under formandsberetningen er der ikke noget
omkring Sundhedsrådet. Helle Lyngholm får ordet
under punktet beretning fra Sundhedsrådet
Sygesikring Danmark
Sidste år kunne vi berette om Helle Lyngholms
arbejde for at få tilskud til behandling udført af RAB
registreret kinesiolog fra Sygesikring Danmark.
Helle havde indsendt forslag til drøftelse på medlemsmødet i kreds 1, og det var kommet med på
dagsordenen.
Med sig i lommen havde Helle en god beskrivelse
af, hvorfor det ville være godt at kunne give medlemmerne tilskud til behandling af kinesiolog fra
Sygesikring Danmark.
Forslaget blev fremlagt, og der var livlig spørgelyst
om, hvad kinesiologi var/hvad det kunne bruges til
etc. Ved afstemningen blev der flertal for at forslaget skulle sendes videre til repræsentantskabet.
Her blev forslaget ikke vedtaget, så der kom
INGEN tilskud ud af det.
Vi kan som forening ikke stille forslag til at Kinesiologi skal være en mulighed at få tilskud til. Så er du
kinesiolog og medlem af sygesikring Danmark, kan
du stille forslag til behandling, der gives tilskud til.
På vores hjemmeside kan du finde et lille notat,
som kan printes ud og ligge i klinikken til opfordring
til jeres klienter, som er medlem af Danmark.
Er du medlem af Sygesikring Danmark og gerne vil
stille forslag, kan du på vores hjemmeside finde et
forslag til en tale, som med lidt ændringer kan gøres personlig og benyttes, når der skal argumenteres ved medlemsmøderne i Sygesikring Danmark.

Uddannelse.
Jeg har før skrevet i Muskeltrykket, og nu siger jeg
det igen. Vi kan være meget stolte af den måde, vi
har fået sammensat det samarbejde, der er mellem
foreningen og instruktørgruppen omkring måden,
du kan blive kinesiolog på. Der er høj grad af frihed
for instruktørerne – men det at vi har et meritudvalg, og det at kurser og uddannelser skal godkendes
af henholdsvis meritudvalg og generalforsamling
gør, at der ingen egenrådighed findes.
Med nye medlemmer, med flere nyuddannede
kinesiologer sker der forandring.
På generalforsamlingen 2016 udtrykkedes der
ønske om, at der var mere ens uddannelse for
kinesiologer. Der skal være plads til forskellighed,
men mere lighed blandt nyuddannede kinesiologer
var et stort ønske.
Tovholdere for instruktørgruppen var hurtige til at
følge op på den udmelding og samlede instruktørerne. Emnet på mødet var oplæg til ændring af
lagkagemodellen. Der blev afsat nye mødedatoer,
men det kan være svært at samle 20 personer, så
mødet blev aflyst og det hele endte med at foreningens FU og instruktørernes FU fortsatte arbejdet,
satte sig sammen og kan nu fremlægge en ny
uddannelsesmodel her på generalforsamlingen.
Det har været et spændende arbejde og hvor er
det godt at få set på noget, som var godt, da det
kom frem – men tiderne ændres, og vi skal følge
udviklingen.
Samtidig har vores uddannelsesvejleder udarbejdet en studiehåndbog. Den præsenteres på vores
hjemmeside efter generalforsamlingen.
Tak fordi I lyttede.

Hvis du vil have et smugkig
ind i et menneskes sjæl og lære ham at
kende, så brug ikke tid på at analysere når
han er stille, taler, græder, eller se på hvor meget
han røres af ædle ideer; du vil få langt bedre
resultater hvis du blot iagttager ham mens han
ler. Hvis han ler vel, er han en god mand
– Fyodor Dostoevsky
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Å r smø d e 2017
Da Lokalafdeling Fyn skulle arrangere dette års
årsmøde, fandt vi et fantastisk sted i smuk natur
lige ned til vandet – desværre var stedet booket!
Vi valgte i stedet Fritidscenteret i Ringe, som til
gengæld havde en central beliggenhed for alle.
Vi havde et fantastisk årsmøde takket være jeres
deltagelse, gode humør og engagement, og det
billede skal helst blive siddende på nethinden.
Men mange ting haltede på stedet i forhold til de
aftaler, vi havde indgået. Det var både i forhold til
mad, servicering og lokaler.
Fra vores side var der både ærgrelser, frustrationer
og ekstra arbejde. Så mandag efter årsmødet blev
vores klage sendt til Fritidscenteret.
Allerede tirsdag var der en beklagelse fra Midtfyns
Fritidscenter, hvor de skrev, at de havde fejlet
eklatant overfor os, samt hele vores arrangement
ville blive taget op til efterretning. De ændrede
regningen, så den kun lød på leje af lokaler, hvilket
betød, vi fik bespisningen i refusion. Det betød regningen næsten kun var 1/3 af den oprindelige pris.

8
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Vi har selvfølgelig modtaget og accepteret deres
undskyldning, for vi kan jo alle fejle. Derfor er det
også vigtigt for os, at give denne besked videre til
jer.
I FU er der taget beslutning om, at refusionen
indgår i kassen med den begrundelse, at nogle
årsmøder overskrider budgettet, ved dette årsmøde gjorde så det modsatte sig gældende.
Arrangørgruppen Lokalafdeling Fyn - Jette

I nfo fra studi erep ræsent ant er
Kære kinesiologistuderende.

Det bliver man på www.datatilsynet.dk og det
koster et engangsbeløb på 2.000 kr.

Vi er jeres repræsentanter i Danske Kinesiologers
instruktørgruppe og kan kontaktes af jer med
spørgsmål ang. kinesiologistudiet.

Kontakt os gerne, hvis I har yderligere spørgsmål.

Som kinesiologistuderende har man mulighed for
to års gratis medlemskab af Danske Kinesiologer,
hvis man melder sig ind, når man har mindst 32
timers og højest 64 timers lektioner fra godkendte
kurser hos Danske Kinesiologer.
Studiehåndbogen kan downloades fra
www.danskekinesiologer.dk eller fås hos skolernes instruktører.
Når man begynder at behandle klienter og føre
journal, skal man ifølge loven være registreret
hos Datatilsynet.

Med kærlig hilsen
Dorthe Starberg Poulsen
Studerende og medejer af Dansk Pædagogisk
Kinesiologiskole ®
E-mail: enterfusion@enterfusion.dk
Tlf. 22 42 86 96.
Lisbeth Ingeman Sørensen
Studerende på Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole ®
E-mail: lisbethingeman@gmail.com
Tlf. 29 47 56 19.

NY UDDANNELSESMODEL I DANSKE KINESIOLOGER
På generalforsamlingen i marts blev der vedtaget
en ny uddannelsesmodel, som I kan læse mere
om herunder. Det er nemlig ikke den model, som
blev bragt i det foregående Muskeltrykket, men
en revideret model, som alle kunne blive bifalde
og stemme for.
Modellen var på dagsordenen, da instruktørerne
holdt møde fredag op til årsmødet. Her enedes
deltagerne om at stille et ændringsforslag, som
rummede den model, som I ser herunder. Det ny
kursus om Kinesiologi og Energiforståelse blev
ikke til et obligatorisk kursus, men et kursus, der
kan tilvælges på linje med alle andre kurser i
Danske Kinesiologers kursuskatalog.
I den ny model er der kun et obligatorisk kursus,
nemlig Kropsafbalancering / Touch for Health.

Dette kursus skal alle, som stiler mod en uddannelse som Kinesiolog eller DK-Kinesiolog, have,
og vi anbefaler, at nye studerende starter her.
Dette kursus bliver også fremover vores fælles
basis, hvor alle lærer grundlæggende muskeltestning og lærer om sammenhængen muskel –
organ – meridian. På den måde får vi en fælles
platform og et fælles sprog, når vi mødes i forskellige sammenhænge, som alle har overskriften:

kinesiologi.
Studerende, som lige nu kan være i tvivl om,
hvordan de skal forholde sig, fordi de måske er
midt i et forløb eller på vej ind i et forløb, kan
altid henvende sig til uddannelsesvejlederen og
få vejledning.
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Oplæg til ny dansk instruktøruddannelse i Kropsafbalancering.
Ved Edel Hovgaard og Jarle Tamsen

Da vi har siden 1985 har undervist i kropsafbalancering, har vi nu et stort ønske om at give
vores erfaringer videre. Vi har brugt rigtig mange
timer på at udvikle lærerbogen hertil og har
undersøgt mulighederne for at få bogen godkendt
internationalt.
Det har vist sig ikke at være en farbar vej,
og vi har derfor besluttet at udvikle en instruktøruddannelse i Kropsafbalancering under vores
kinesiologiforening, Danske Kinesiologer.
Vores forslag til en sådan uddannelse blev
remlagt på instruktømødet den 17.marts, og det
ser således ud:.
Forudsætninger der skal være opfyldt :
•

•

En potentiel instruktør skal som udgangspunkt
være uddannet Kinesiolog RAB og have VPG
(voksen Pædagogisk Grunduddannelse) eller
tilsvarende pædagogisk uddannelse.
Man skal have gennemført Kropsafbalancering
mindst to gange hos mindst to af foreningens
godkendte instruktører.
Forslag til model for dansk instruktøruddannelse
udvikles af Edel og Jarle:

•
•

Instruktørkursus i Kropsafbalancering.
Forventet varighed: 3 dage (24/32 timer)

Dette forslag fik vi stor opbakning til at gå
videre med på instruktørmødet.
Vi synes, at der er brug for en ekstra model, som
er meget grundig i forhold til det pædagogiske
islæt, og hvor der vil være basis for, at instruktørerne kan guide de studerende videre.
Det tager vi højde for ved at forudsætte, at man
for at blive instruktør skal have RAB-status.Vores
idé er, at kropsafbalancering stadigvæk skal
være åben for alle – både lægfolk og kursister,
der ønsker at tage en hel kinesiologi uddannelse.
Vi vil gerne have en dansk model ved siden af
den internationele model. Vi er overbevist om,
at der brug for at få flere unge kræfter i gang.
Vi håber med vores nye model at bidrage til,
at endnu flere kan kommer til at undervise i
kropsafbalancering, og at vi dermed medvirker
til at opfylde John F. Thies drøm om, at der skal
være en i hver familie, der har lært kropsafbalancering.
Vi har siden instruktørmødet holdt møde med
Annemarie Goldschmidt, som har tilbudt at
bidrage til den nye instruktøruddannelse med det
materiale, som hun har udviklet til instruktøruddannelser på Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole.
Vi forventer, at vi inden udgangen af 2017 eller
senest i begyndelsen af 2018 kan være klar med
modellen for den nye instruktøruddannelse.

Jarle og Edel

Man skal efter instruktørkurset deltage som
medunderviser hos instruktørtræneren på
et kropsafbalanceringskursus, og det er en
betingelse for, at man kan opnå kompetence
til at undervise i Kropsafbalancering og blive
godkendt KA- instruktør i Danske Kinesiologer.
Kursus materiale: Kropsafbalancering af Edel
Hovgaard og Jarle Tamsen og en instruktørhåndbog udviklet af samme personer.
Inden for de næste 2-3 år skal der findes en model for, hvordan man kan finde nye instruktørtrænere blandt Danske Kinesiologers instruktører.
Vi foreslår, at proceduren for dette aftales i instruktørkredsen.
Med venlig hilsen
Edel og Jarle
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FR A KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
Wayne Topping kursus i påskedagene – én
af kinesiologernes helt store

lig /Jeg fortjener at være ulykkelig. Jeg kan grine af mig
selv/Jeg kan ikke grine af mig selv. Der var mange flere
spørgsmål, som vi muskeltestede på og balancerede.

Det var en stor oplevelse og meget lærerigt at møde
Wayne Topping.
Wayne Toppings udviklede tekniker er en del af mange
kurser, som kinesiologiuddannelsen bygger på, derfor
var det gennem omtale af ham fra diverse kurser et must
at opleve ham i virkeligheden. Igennem vores begejstring for at skulle møde ham, modtage hans viden og
hensigten med hans teknikker blev alle vores forventninger indfriet i rigt mål.
Kurserne blev holdt af Kinesiologskolen i Vejle ved Edel
Hovgaard. Vi opholdte os på Rosborg Gymnasium, hvor
forløbet var: Aftenkursus onsdag den 12. april 2017
”Hvordan man kan bruge akupressur til at afhjælpe
fysisk ubehag og smerte” og to-dagskursus tordag og
fredag den 13.-14. april ”Hvordan man overkommer
modgang”. Edel havde igen sørget omsorgsfuldt for os
kursister; klarede al oversættelse af Waynes engelsk
til dansk, så vi kursister ikke gik klip af detaljer og så
virkelig kunne fornemmede Waynes hensigt. Edel havde
også lavet aftale med Conny, der havde lavet frokost
med fantastisk økologiske mad, som vi alle nød rigtig
meget. Tusind tak til Edel for den store omsorg af os kursister, som vi igen havde glæden af at opleve.
Onsdag aften var vi mere end 60 deltagere, hvor vi
modtog Waynes behagelige, lærende undervisning i
hans ”Akupressur til afhjælpning af ubehag og smerter”,
her lærte vi om sensitiviteter/allergi, iskias/lændesubehag og maveproblemer. Vi fik gennemgået og øvet at
frem teste de optimale behandlingspunker og hvilke
eventuelle hjemmeøvelser udført som berøring på punkter og hvilke punkter, der ville være gavnlige at påvirke
antal dage, antal gange om dagen og tid på dagen.
Vi var nogle, der oplevede forløsning af ubehag allerede
på kursusaftenen.
Torsdag og fredag var vi omkring 25 kurister til Waynes
undervisning af følelser, ”Hvordan man overkommer
modgang”. Vi startede med overordnet at se forskel på,
hvordan vi
mennesker oplever og håndterer modgang,
og måder der
gør forskellen
på, hvordan
vi ”overlever”.
Dette bygger
på psykolog Al
Sieberts viden.
Han har udarbejdet, hvilke
indsigter der vil
ændre én og
gøre én bedre
til at takle livets
stressede situationer. Ved den første øvelse arbejdede
vi eksempelvis med: Hvor er jeg nu? Jeg elsker jeg mig
selv/Jeg hader jeg mig selv? Jeg fortjener at være lykke-
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håndetere stress.

Vores hårdførhed bliver
let påvirket, når vi føler os
fremmedgjorte, magtesløse
og truet af forandringer.
Vi er stærkest, når vi føler
kontrol, anskuer livet som
en udfordring og tager det
op og engagerer os i livet
og dermed blive bedre til at

Øvelser var blandt andet ”Fokus på styrker” hvor vi
gennemgik øvelser, herunder selvtillid. Teorien fik vi
mulighed for at afprøve i praksis med øvelser
demonstreret af Wayne. Jeg, Bente kan nævne mit
eget eksempel med
at for balanceret for
angstreaktioner, når
jeg skal præsentere for
en forsamling. Under
den enkle og korte
balancering rystede jeg
endnu mere, svedte og
fik hjertebanken, mens
jeg fik informationer ud
fra et tænkt eksempel
og straks efter, var jeg
helt rolig og mærkede
en afkøling af huden.
Wayne sagde, at det
er én gang i livet, at
en person har brug for
denne balancering. Det var så enkelt og tog ikke lang
tid - men hvilket resultat, det var næsten ufatteligt, men
sandt! Jeg har netop lige været til et andet arrangement,
hvor jeg oplevede, at det var meget nemmere for mig
at stille spørgsmål i påhør af mange mennesker, det
er meget rart at have den følelse - ingen reaktioner fra
kroppen og hovedet koldt og roligt!
Wayne er selv et meget senstivt, engageret menneske, der ved deling af sin fortid oplevede vi, hvor rørt,
anerkendende og empatisk et menneske han er, varm
og deltagende og jeg, Anne takker ham mange gang for
hans rørende deltagelse i min historie.
Wayne fortalte at han har mange workshops rundt
omkring i verden, blandt andet i Japan, hvor han ofte er.
Vi kan håbe på at se Wayne igen en anden gang i Vejle
i én af hans andre workshops. Dagene fløj af sted og
godt fyldt op af alt godt fra Wayne, kursusdeltagerne og
den skønne frokostbuffet tog vi afsked med Wayne med
et kram.
Kommer Wayne igen til Danmark, må du endelig ikke gå
glip af at opleve ham og hans kursus.
Bente Fisker og Anne Dybdahl

S tafetten
Hej, jeg hedder Ulla Claudia Thor-Jensen og er
formand for Sjællandsafdelingen. Et hverv jeg er
stolt af, og som jeg vil opfylde bedst mulig, ved at
udbrede kinesiologien, og hjælpe mine medlemskollegaer til at blive mere synlige, ikke mindst
på facebook, og sørge for en god og kammeratlig
atmosfære i vores dejlige forening.
Jeg blev DK-Kinesiolog® RAB i 2005.
Jeg vil gerne fortælle lidt om hvad der sker i min
klinik. Indtil 1. januar 2017 behandlede jeg fuldtids,
men efter at børnebørnene dukker op, er min prioritering blevet til 20-25 timers kinesiologi om ugen.
Typisk 2-3 om dagen.
Jeg arbejder mest med traumeplagede klienter,
samt sensitive personer, der synes at alt er blevet
for meget.
Jeg får mine klienter næsten udelukkende via online booking, artikler, annoncer, og enkelte gennem
faste klienter.
Mine klienter er stort set alle over 20 år.
På min hjemmeside skifter jeg fra at tilbyde forskellige behandlinger, til at hjælpe med forskellige
’sygdomme’. Det kan være svært at forholde sig til
hvilken behandling, en klient skal vælge.
Jeg har fremført nedenfor nogen af de spørgsmål,
jeg får inden en behandling.
1. Dear Ulla,
since I'm back from Germany my stomage/intestinal is
worse again. I have all kinds of problems like constipation and then diarrhea and flatulences again.
So I thought maybe I should get my stomage/intestinal "cleaned", and I wanted to ask, if you can maybe
recommend something for me?. Should I go to a
doctor or take a product from a pharmacy?
I would prefer the second option, since university
just started and I don't have too much time to go to a
doctor.

2. Hej Ulla

Jeg har en datter på 11 som jeg har en fornemmelse
af har en intolerance overfor nogle fødevarer eller har
et ikke optimalt fungerende fordøjelsessystem.
Måske også i kombinationen med nogle følelsesmæssige ubalancer.
Dette resulterer i at hun ofte er oppustet i maven og
hvis vi ikke holder en ret restriktiv kost tager uforholdsmæssigt hurtigt på i vægt. Hun er ellers en glad aktiv

pige med et stort energiniveau, og som generelt trives.
Jeg vil derfor gerne bestille en tid til en undersøgelse
for at finde ud af om hun mangler nogle vitaminer
eller andet der kan afhjælpe hendes fordøjelse. Vi er
bortrejst hele næste uge, men i ugen efter passer os
fint. Kh RT
3. Hej Ulla
Jeg har bestilt en healing massage hos mandag den
07sep15 kl 13.00 (Mail: x@hotmail.com/tlf x) … så jeg ville
lige høre om du vil mene det er den rigtige behandling for
mig ?!?!. Jeg lider rigtig meget af hovedpine og spiser lidt
for mange piller ... håber du kan hjælpe med at finde det
rigtige der virker til mig. er blevet henvist af KM. Hvis du har
nogen spørgsmål er du velkommen til at ringe.kh T
4. hejsa og undskyld, men vil hører om du også har
opvarmet spa, kan godt nok ikke lige se det på din
flotte hjemme side, men ser du også gør i Healing
Massage, det er godt. jeg har fået nevesmerter
efter en opration i min v skulder , har haft det i 1
1/2 år .. men hvad koster en kombi med massage og
spa. mvh k (svaret er kinesiologi)
5. Kære Ulla, du ved, at jeg døjer med hedeturer - har nu
fået endnu flere piller, som gør, at jeg sover om natten.
Men jeg er ikke helt tilfreds med alle de piller, så jeg
kunne tænke mig, at prøve noget alternativt. Har tænkt
på akupunktur. Har du andre forslag? Og kender du en
god akupunktør? Ha en dejlig dag. Kh H
6. Hej Ulla!
Jag besökte dig för fyra år sedan tillsammans med en
väninna och det var väldigt härligt.
Nu skulle jag, tillsammans med min syster, gärna
vilja besöka dig igen. Vi är intresserade av någon av
behandlingarna Psyko-spirituel traume frigørelse eller
Transforming DNA Memories. Vi skulle kunna komma
onsdag eller torsdag i nästa vecka. Eftersom vi har en
bit att resa så passar det bäst efter 12 på dagen.
Har du möjlighet att ta emot oss under de här förutsättningarna? Vänliga hälsningar
7. Kære Ulla
Kom lige til at klokke lidt i det ved min bestilling af ovennævnte tid. Ville blot tilføje, at jeg gerne vil både kinesiologi og massage.
Blev indlagt og lagt for kniven i mandags med mistanke om
blindtarmsbetændelse, hvilket det ikke var. Jeg tror, det er
min tyktarm, der driller mig, og den skal nærmere undersøges ved toloskopi. Min mave er stor stor. Måske du kan
hjælpe mig af med oppustheden? Vi ses på mandag Hilsen
KM
8. Ring venligst til mig på tlf. xx ang. behandling.
Mvh BA
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9. Tak for din tilbagemelding. Der var ikke noget at se
på røntgen i december, og de øjeblikkelige smerter
efter mit fald forleden er mirakuløst forsvundet, men
jeg har stadig spændinger i nakken, så jeg vil gerne
have en behandling.
Skriv venligst, hvornår du har en tid. BA (91 år)

1. Det var en meget virksom behandling og et godt skub
til mig:) Jeg gik stort set ud som et lys da jeg kom hjem
og vågnede først op dagen efter:) der startede jeg dagen
med meditation og chakra yoga for begyndere(via you
tube) og jeg skal lige love for at jeg var energifyldt og
inspireret hele dagen og sov godt om natten.

10. Først rigtig godt nytår. Håber, du har det godt og er
fuld af energi.
Jeg har et spørgsmål, som jeg håber, du kan hjælpe mig
med. De 2 gange, jeg har været hos dig, har vi talt om min
blærefunktion. 1. gang nævnte du det selv, uden at jeg
havde sagt noget om, at jeg får blærebetændelse, når jeg
bader i for koldt vand eller kører i skilifter. Først tænkte
jeg ikke over din kommentar, men da jeg senere tænkte
over mit besøg, blev jeg ret forbavset over, at du kunne
fornemme det problem. 2. gang jeg var hos dig, sagde
du noget om, at du måske nok kunne hjælpe mig med at
styrke min blærefunktion.
I sommers i begyndelsen af august var jeg en uge i
Hornbæk, hvor jeg morgenbadede de 6 dage jeg var der.
Resultat! Blærebetændelse. Jeg var selvfølgelig hos lægen,
og sygeplejersken sagde, at det kunne de godt hjælpe mig
med at undgå, det var en form for hormonbehandling. Jeg
røg ud af klinikken, så hurtigt jeg kunne, for hormonbehandling vil jeg ikke have.
Kan du hjælpe mig? Jeg har i år tænkt mig at prøve kræfter med Triathlon, hvilket indebærer svømning i havet.
Godt nok med svømmedragt, men jeg ved ikke, hvor
meget den varmer? Desuden må jeg indrømme, at jeg er
meget misundelig på mine venner, som kan vinterbade,
men det kan jeg nok leve uden, tror jeg! Kan du hjælpe
mig. Jeg spiser tranebærpiller 14 dage før en skiferie og
ferien igennem, det hjælper, men altså ikke på " badevandet" i august.
Kærlig hilsen E 54 år

2. I går var jeg lidt slatten, men med ny inspiration og
i dag har jeg masser af energi igen som jeg bruger
fornuftigt og med masser af inspiration. Jeg har testet en
masse og det fungere rigtig godt, det er nemt og kun få
gange jeg behøver at spørge en extra gang.(Vippetest).
Ottetallet er vældig virksomt og jeg har allerede brugt det
flere gange, ligesom energiøvelserne:) Tusind tak for din
fantastiske hjælp. Kæmpe knus

11. Hej Ulla
Jeg vil rigtigt gerne booke en tid- men er faktisk i tvivl
om hvilke af dine behandlinger jeg skal vælge. Jeg
er en lidt “angst” type, sensitiv og i det hele taget
bare nogle issues omkring mig selv som spænder så
meget ben for mig hele tiden. Jeg har altid arbejdet
meget med mig selv, men oplever så ofte tilbagefald
som så tapper min energi og motivation. Jeg er så
meget i tvivl om alt og hvor jeg skal hen og kunne
rigtigt godt bruge lidt hjælp. Jeg håber sådan at der
er en af dine behandlinger som du mener, ville kunne
hjælpe/støtte. Jeg er blevet anbefalet at ringe til dig
mange gange af xx…:-)
Mange hilsner F T

Mine gode begrundede svar får I ikke her. Det
vil fylde for meget. Men ovennævnte er kun få af
mange forskelligartede ubalancer hos klienter, der
kommer til mig. Jeg tager mig altid god tid til at
skrive eller ringe til mine klienter.
Tilbagemeldinger: Jeg er desværre ikke så god til
at bede om tilbagemelding fra mine klienter, men
ind i mellem skriver de dog, bl.a.:

3. Hej Ulla, du bør vide at behandlingen sidst var
fantastisk. Det har løsnet åndedræt og give mig lyst til
at trække vejret. Jeg er meget taknemmelig og lettet.
(Reset af kæber).
4. Tak for behandlingen sidst, jeg har overhovedet ikke
haft ondt i ørerne siden, og har aflyst alle lægebesøg.
5. Hej Ulla, Det var absolut et positiv oplevelse, og jeg
nød dagen i går i fulde drag i smertefri tilstand. Det var
dog lidt af en nedtur her til morgen, med alvorlige problemer med at gå, men det er allerede ovre, og tilstanden er næsten som i går. Så det lover fortsat godt. Min
adresse er:

Hvordan kommer klienterne tilbage. Mange
af mine klienter kommer typisk 3-4 gange i løbet
af et år, men så hører jeg ikke mere. Jeg skriver
desværre ikke nok nyhedsbreve, men mit booking
system, sørger for at sende en email eller SMS
med TILLYKKE til mine klienter, med tilbud om 20
% rabat, ved bestilling indenfor én måned. DET
VIRKER!
Og mit system sender et TAK, når en klient booker,
og et PÅ snarligt gensyn, hvis en klient aflyser.
Jeg prøver at være aktiv på min facebook side,
og Danske Kinesiologers facebook side, men det
bliver max. kun til 1-2 gange om ugen. Jeg er dog
blevet rigtig god til at ’dele’ mange af de fornuftige
opslag I andre sender ud, enten på Danske Kinesiologer (den lukkede side), eller fra jeres facebook
sider. Jeg vil gerne opfordre jer alle til at Like dine
kollegaers facebookside, for der kommer altså
mange gode og fornuftige ting.
Hvordan jeg beskriver kinesiologi for udenforstående: ja den er lidt svær, især da det kun må
tage 14 sek., længere er interessen ikke, generelt.
Jeg varierer dog mine svar, efter hvem der spørger.
fortsættes ....
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Rent praktiskt i min klinik: Jeg har en FaceBook
side, både privat og en til klinikken, jeg har en
flittigt brugt dankortmaskine (kun 2 klienter betalte
kontakt sidste år), og jeg har lige fået oprettet en
klinik mobilpay.
Mit bookingsystem er fra CBit.dk, det indeholder
hjemmeside, jeg selv kan redigere, bookingsystem
(også på Facebook), reminder via email og SMS,
bogholderi, udskrivning af faktura, og meget meget
mere. Jeg giver ca. 1.000,- kr. om måneden for alt
dette. Det kan varmt anbefales.
CBIT Terapeut er et online booking- og kassesystem specifikt tilpasset terapeuter, men kan
benyttes af alle behandlere der lever af at sælge
deres tid. CBIT Terapeut hjælper mig også med
at få flere kunder, og øge mit salg. CBIT er online
booking, kassesystem, kundekartotek, SMS/e-mail
påmindelser, e-mail nyhedsbreve, salgsstatistikker
og meget mere.

Ulla Claudia Thor-Jensen

POLLEN TESTSÆT

Testsættet består af 46 ampuller med energetisk
kodet vand. I hver ampul ligger en kodning af
energimønstret fra danske græs- og træpollen.
Testsættet koster kr. 500 + porto
Kodningen er et stykke energiarbejde jeg har
foretaget i City of Light. Udover de funktioner,
som du allerede kender ved brug af kodet vand
i ampuller, kan du bruge en ny funktion, der
hedder ”provokation”. Den er nærmere beskrevet
i testsættet.
46 ampuller kodet med danske pollen
Da jeg først startede med at arbejde som kinesiolog specialiserede jeg mig indenfor allergi.
Emnet lå mit hjerte nær, da jeg selv har været
multiallergiker og blev allergifri med kinesiologi.
Jeg fik derfor en biolog til at indsamle og tørre de
vigtigste danske træ- og græspollen til mig. Denne
omfattende samling har jeg nu overført til testsæt,
som jeg tilbyder til salg.
Det kan bestilles hos
Charlotte Shanti, Kinesiolog RAB
Allergifrihed, kontakt@allergifrihed.dk

Dette var alt fra mig. Jeg giver stafetten videre til:
Sybille Schiønning

UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME
I denne klumme vil jeg sige til lykke til Danske
Kinesiologer og alle vores medlemmer, og mit til
lykke gælder den ny uddannelsesmodel, som er
omtalt andetsteds i Muskeltrykket.
Jeg både håber og tror, at den ny uddannelsesmodel vil bringe flere studerende og dermed også
flere kinesiologer i den sidste ende. Det kan vi kun
være glade for.
Vores tidligere model havde omkring 10 år på
bagen, og det var et stort skridt, da den blev lavet,
men nye vinde har blæst de sidste 10 år, og nu var
vi parate til at tage endnu et skridt og give vores
studerende endnu større frihed i sammensætningen af deres uddannelse.

Vi har stadig en obligatorisk platform i form af
Kropsafbalancering / TFH, så alle vil få den
samme basisviden, og vi vil tale et fælles sprog,
når vi mødes med alle vores forskelligheder i det
store fællesskab.
Men når fundamentet er lagt, er det muligt at vælge ud fra interesse, lyst og evt. kombinationer med
tidligere uddannelser, og det vil resultere i superdygtige og engagerede kinesiologer.
Det kan kun blive godt. Jeg glæder mig i alt fald til
at være en del af alt dette.
Birgit Nielsen
Uddannelsesvejleder
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NYT fra Kinesiologi-Akademiet
Nye vinde blæser på uddannelsesområdet i
foreningen, og indholdet i uddannelsen til
kinesiolog er nu blevet endnu mere op til den
enkelte studerende. Det eneste kursusforløb, der
nu er obligatorisk for alle, der vil være kinesiolog,
er Touch for Health/Kropsafbalancering. Resten af
timetallet op til 250 timer (Kinesiolog RAB) og 400
timer(DK-Kinesiolog®) vælger de studerende selv
ud af alle de kurser, foreningen har godkendt.
Derfor har vi i Kinesiologi-Akademiet valgt at tage
vores kursusforløb i Kommunikation med den
intelligente krop op til revision.
Kommunikation med den intelligente krop er et
120 timers kursus, som hidtil har været udbudt
som et af de obligatoriske kurser, det var muligt for
de studerende at tage. Vi arbejder lige nu på
at dele kurset op i mindre temaer, og søger
foreningens meritudvalg om at få disse forløb
godkendt, så man i stedet for at skulle tage 120
timer kan vælge de temaer, som interesserer én.
Disse forløb vil også være oplagte til opdatering
af RAB.
Det bliver bl.a. temaer om indlæring og læringsprofiler, nervesystem, traumer og stress, fordøjelsessystem, chakra mm.
Vi vender tilbage med beskrivelser af kurserne og
kursustilbud efter sommerferien.
Forløb der er i gang: Kommunikation med den
intelligente krop i Aarhus, Meridiankursus 1 og 2
i Jylland og på Fyn, Psyko-spirituelle redskaber
og Shamanistisk Kinesiologi på Sjælland og hele
Kinergetics forløbet på Fyn afsluttes med unit 6 i
september/oktober.
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Philip Rafferty kommer til DK i maj måned, hvor
han både holder BNT på Roskildevej og Master
Class i Kinergetics på Fyn, her er der altid de
sidste nye afbalanceringer og opdateringer i
Kinergetics med. I eftersommeren udbydes Meridiankursus 1 og 2 på Sjælland på 4 fredage. Et
nyt forløb med Kinergetics starter først i oktober.
Som noget nyt udbydes 9 dages sammenhængende sommerkursus med Touch for Health/
Kropsafbalancering 1-4 fra den 30. juni til 8. juli.
Derefter er kursisterne klar til at vælge mellem
alle de gode kursustilbud, som både vi og andre
skoler har til dem.
Vores nye kursus, som via kærlighedsenergien og kodede krystaller skaber transformation
helt ned på celleplan og i vores energilegemer,
holder vi første gang i fællesskab på Roskildevej
46, Frederiksberg i august.
Se mere på www.kinesiologi-akademiet.dk
under kalender.
Enhedsterapiuddannelse. Der er enkelte
ledige pladser på enhedsterapi-uddannelsen,
som starter den 2.-6. august med 5 dages sommerkursus. På www.enhedsterapi.dk kan man
læse mere om indhold, sted hvor kurset foregår,
datoer, pris og tilmelding og hvad deltagere på
hold 2012-15 har udtalt om uddannelsen.
Vi ønsker jer en dejlig sommertid og glæder os
til at se jer på vore kurser og i foreningen.
Kisser, Birgit, Mette og Birgitte

NYT fra Touch for Health School
Nyheder fra Norge
I marts måned blev vores norske TFH instruktører
opdateret i byen Drammen, som ligger syd for
Oslo. Instruktørerne var glade for at muligheden
for at mødes igen og have tid til erfaringsudveksling og fælles inspiration. Det var to inspirerende
dage i dejlige omgivelser. I Norge er der ni TFH
instruktører, og meget snart er den yngste af
dem, Malene Osa-Bjørkmo, færdiguddannet som
TFH instruktørtræner, og overtager arbejdet i TFH
Fakultet i Norge. Det er godt at der er unge og
entusiastiske kræfter på vej til IKC. Jeg ønsker
held og lykke til Malene, og glæder mig til at have
hende som kollega.

TFH Instruktøropdatering i Norge

Tillykke til de nye TFH instruktører
Der blev arbejdet seriøst og samtidigt grinet og
hygget en del under TFH Training. Heldigvis havde
vi nogle tidligere uddannede instruktører, som trådte til og var med på kurset på skift, så at der var
flere personer at øve sig med og få inspiration fra.
Den 28. april blev så tre fantastiske kvinder færdige med deres TFH instruktøruddannelse. Tillykke til Bodil D. Høegh, Carina Olsen og Dorthe
Starberg Poulsen!

Malene Osa-Bjørkmo

Nyt TFH undervisningsmateriale
En opdateret TFH undervisningsbog er nu klar
til salg. Bogen var oprindeligt på finsk, og er nu
oversat på dansk. Norsk oversættelse er på vej.
Vi lavede kun et lille oplag på dansk til at starte
med, og har nu prøvet på at ”fange” de fodfejl
der var. Bogen er bleven godt modtaget på TFH
instruktørtræning, hvor den blev prøvekørt.
Bogen sælges sammen med TFH arbejdshæftet til
prisen 450 pr. sæt. Arbejdshæftet er også
blevet opdateret.

Konference Tyskland
Alle kinesiologer er velkommen til International
kinesiologikonfrence den 30.9.-3.10.2017 i Tyskland.
Du kan læse meget mere om konferencen og
tilmelde dig på www.iak-freiburg.de
De bedste hilsner fra
Anne Hiitola-Pedersen
www.annehiitola.dk
www.ikc-info.org
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NYT fra Kinesiologiskolen i Vejle
Det har været et meget begivenhedsrigt forår, hvor
Jarle og jeg har gjort os mange tanker om fremtiden, og
om hvordan vi kunne bringe nogle af vores erfaringer
videre i foreningen. Vi besluttede os for først på året, at
vi kunne ønske at uddanne nye instruktører i Kropsafbalancering, og det fik vi manifesteret som et forslag til
instruktørmødet d. 17. marts. Vores forslag blev modtaget med stor velvilje fra alle sider, og vi fik grønt lyd for
at gå videre med denne plan. I kan læse mere om det i
vores oplæg til dette Muskeltryk om forslag til den nye
instruktøruddannelse i KA.
Jarle fortsætter med at udvikle Esoterisk Kinesiologi,
som han afholder kurser i i Hobro. Han har behandlinger
flere steder i landet og fortsætter med at undervise i
andre kinesiologikurser udover dem, han afholder på
Kinesiologiskolen i Vejle.
Den store nyhed i påsken var Wayne Toppings aftenkursus i, Hvordan man kan bruge akupressur til at afhjælpe
fysisk ubehag og smerte, og et to-dages kursus i, Hvordan man overkommer modgang.
Aftenkurset var fint besøgt med mere end 50 deltager,
og Wayne Topping ledede os med sikker hånd igennem
de fokusområder, han har udviklet i dette kursus. Vi fik
procedurer til iskias problemer, allergier, smerter/ubehag
i maveregionen og lændeproblemer, specielt smerter i
den nederste del af lænden. Wayne lavede som sædvanligt nogle meget fine demonstrationer, og gruppen
arbejdede på livet løs med alle de nye teknikker.
To-dages kurset i Hvordan man overkommer modgang
var i meget høj grad fokuseret på personligt udbytte
samtidig med, at vi fik en guldgrube af baggrundsstof,
som klæder os på til at arbejde med klienter. Der er
teknikker på mange forskellige niveauer og 11 øvelser, som er integreret i baggrundsstoffet. De 1l øvelser
rummer alle et stort potentiale for personlig udvikling, og
de vil helt sikkert også være noget, vi kan bruge i vores
daglige arbejde med klienter, både i klinikken og til deres
hjemmeprogram.
I det hele taget var det en meget positiv oplevelse at
have Wayne Topping tilbage i Vejle. Han er en meget
dygtig underviser, undervisningsmaterialet er meget
struktureret og overskueligt, han er et meget sympatisk
og vidende menneske, og selv om han er en af de
største udviklere af kurser inden for stressområdet og
biokinesiologien, har han bevaret begge ben på jorden
og er meget ydmyg omkring al sin kunnen.
Jeg vil arbejde videre på at få Wayne tilbage med andre
kurser til næste år. Jeg havde i forvejen kompetence
til at undervise i Waynes kursus i, Hvordan man overkommer modgang, og jeg har også fået tilladelse til i
fremtiden at undervise i hans Akupressurkursus.
For mit vedkommende slutter mit gymnasielærerjob her
til sommer, hvilket giver mig mulighed for nye tiltag inden
for kinesiologien.
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Der er mange planer, og jeg vil gå videre med nogle
af dem, når jeg har holdt sommerferie efter et travlt og
begivenhedsrigt år. Det vil blive annonceret i kommende
Muskeltryk og på min hjemmeside.
Edel Hovgaard

Feedbck fra kursister
Tak for et godt og inspirerende kursus med Wayne. Han
er en meget spændende personlighed, som jeg helt klart
håber at få muligheden for at møde igen. Jeg har allerede
brugt flere af hans teknikker i min klinik med gode resultater. Når kurset skal oversættes, så tager det selvfølgelig
længere tid. Jeg forstod næsten alt hvad han sagde, men
en gang imellem tænke jeg også ok, det var godt det blev
oversat. Oversættelsen gjorde, at det forløb i et tempo, så
hjernen kunne følge med, selv sidst på dagen. Det var rart.
Man havde slet ikke lyst til at tage hjem den sidste dag,
fordi atmosfæren var så god på kurset.
Så kursus med Wayne kan helt klart anbefales herfra.
PS: Jeg kan efter weekenden med Wayne igen tåle kaffe
(koffein) og mælk. Kaffen er nok fordi jeg har fået fjernet så
meget stress i min krop. Håber at min hjerne nu har fundet
ud af, at jeg ikke behøver at være perfekt.
Mælken har jeg ordnet med punkterne fra aftenkurset, så
er spændt på, om det også virker, når der er gået noget tid.
Kærlig hilsen - Marianne Riis
Jeg var meget glad for Waynes stille og rolige måde
at undervise på. Han er en yderst sympatisk og
inspirerende underviser.
Selvom jeg var noget presset da jeg ankom til kurset, så fik jeg nogle gode og brugbare afbalanceringer, som gavnede mig.
Måske var det afbalanceringerne, som hjalp mig
til at få det job, jeg gerne ville have. Hvem ved?
Efterfølgende har jeg brugt noget af det i nogle
behandlinger herhjemme.
Udover at Wayne gjorde det til en god oplevelse,
så er det altid en fornøjelse at deltage i de kurser,
Edel arrangerer.
Der mangler ikke noget, og selvom hun ”pisker”
rundt og servicerer os, så formår hun også at tolke
og forklare, samtidig med hun er med til at skabe
glæde og velvære under kurserne.
Jeg håber at få mulighed for at deltage i andre inspirerende og givende kurser med Wayne, og Edel
selvfølgelig.
Hilsen Brita

NYT fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®
I denne tid fejrer vi på skolen, at vi er blevet
uddannet til instruktører i Touch for Health. Det
er vi efter 2*4 skønne dage hos Anne Hiitola i
det flotte Jyske, sammen med Bodil – det var en
fornøjelse.
Det har været hårdt arbejde, med mere arbejde på,
at opholde sig otte dage oversøs.

på skolen lørdag og søndag. Her i skrivende stund,
har vi været på skolen både onsdag og torsdag
aften og skal undervise vores første TFH 1 kursus
lørdag og søndag og - så kommer Sylvia på torsdag, hvor hun underviser i 10 dage - alle dagene
med os på holdene….
Når Sylvia rejser videre, så kan vi til gengæld skrive på vores CV, at vi også er instruktører i Transforming DNA Memories & Return to Love – det er
dejligt.
Bedst som vi tror – nu er det mest hektiske overstået; nu har vi ikke så travlt, så opstår der en ny
sammensmeltning af omstændigheder, der gør,
at vi lige må……. et eller andet, der synes virkelig
vigtigt. Godt at kinesiologi er så fantastisk sjovt!

Vi har været i gang fra kl. 09:00 til sen aften, ofte
til langt ud på natten, hver eneste af de otte dage,
men det har været en super god oplevelse og hvor
er vi glade for, at vi ikke rejste til Paris i efteråret,
men til Galten i foråret…
Anne er en utrolig dejlig og yderst professionel
underviser, som altid ligger vægt på det vi godt kan
finde ud af – så tusinde tak for det Anne ☺
Vi har haft besøg af Frede Damgaard to
weekender og her har Edel fuldstændig ret, vi blev
ikke skuffet. Frede er en virkelig dygtig formidler af
ernæring – hold da op! Vi blev alle holdt vågne, da
Frede bidrog til fantasibilleder på alles nethinder,
af div. dyr, især orme, men også andet < godtdyr, >
som vi stadig taler meget om! Samtidig har vi fået
en enorm viden, som er meget brugbar og nem at
omsætte til livsstil i hverdagen, i den grad vi hver
især ønsker.
Vi har også nydt godt af Edel Hovgaards
selskab endnu engang, hvor hun har undervist på
skolen i Kropsafbalancering 3 & 4 – tusinde tak
Edel for nogle meget lærerige og hyggelige timer,
ikke mindst da vi var ude og inspicerer det indiske
køkken ☺ Vi regner med selv at blive instruktører
i Kropsafbalancering, så snart der er mulighed for
det, så det er nok sidste gang, at Edel underviste
Kropsafbalancering på skolen, meeen vi håber, at
vi kan lokke hende med et andet kursus en dag.
Snart gør vi alvor af, at flytte et par senge ind
på skolen, for vi er der sindssygt meget.
Vi kom hjem sent fredag aften, efter fire dage hos
Anne Hiitola, for derefter at have Frede Damgaard

Lige om lidt kommer Bora flyvende ind fra Cypern
med sine nye spændende kurser K-Power®. Kurserne er godkendt af ICPKP, så du får international
anerkendt certifikat. Så vidt vi ved har K-power®
aldrig før været undervist i Danmark. På Body
and Mind workshoppen lærer du færdigheder der
gør det nemt at identificere og overvinde stressende begivenheder eller følelser. Kurset giver en vifte
af teknikker til brug for, at undgå helbredsproblemer - at genoplade energi niveauer og komme sig
efter sygdom og skade.
På Core and Muscle vil du blive undervist i at gå
dybt med manuel muskel test funktionen af 13
centrale muskler. At anvende forskellige effektive
teknikker til at korrigere muskelfunktion og neuromuskulære integration, for at opnå øjeblikkelige,
langvarige resultater, når der er tale om skader,
smerter og nedsat bevægelse.
K-power® lover at du vil være i stand til at opnå
enorme forbedringer i rygskader og rygsmerte
spørgsmål (herunder også lænd) og i høj grad forbedre den generelle kropsholdning, da der arbejdes med specielle teknikker der berører og afbalancerer de bitte små baby muskler ved rygsøjlen.
Det glæder vi os rigtig meget til.
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Vil du nå med, så skal du være virkelig hurtig med
tilmelding, da det er lige om lidt!
Traditionen tro kommer Adam Lehman på skolen igen i år. Dels skal vi også være instruktører i
Holografisk Touch for Health 1, dels kommer han
og er med til at fejre, at skolen kan fejre sin 30 års
fødselsdag i år og oveni fejrer vi, at Annemarie
Goldschmidt, efter eget ønske, endelig ser ud til at
kunne få lov til, at trække sig tilbage fra undervisningen på skolen.
Som mange af jer sikkert har hørt os sige, så har
Annemarie været og er stadig, en uvurderlig støtte
for os på alle mulige måder. Uden Annemarie i
denne overgang, så havde der muligvis ikke været
nogen skole mere. Nu har hun fået sat os godt
i gang, støttet op om os og bl.a. uddannet os til
instruktører i Pædagogisk Kinesiologi 1 og 2
Festligheder vil forekomme - lørdag d. 9. september 2017 på Dansk pædagogisk Kinesiologiskolen® og du er inviteret.
Se efter mere information når tiden nærmer sig, på
vores hjemmeside.
Hvad er det du kan glæde dig til, når Adam kommer?
Adam kan ganske enkelt sit håndværk og sin
teori til punkt og prikke. Den store viden han har,
forstår han at videregive på en meget behagelig og
kompetent måde. HOLOGRAFISK TOUCH FOR
HEALTH grænsede til det geniale, sidst han var
her og det var sjovt at bruge de velkendte muskler
i en helt ny kombination, som var fantastisk effektiv
– de kurser kan vi helt sikkert godt anbefale.

Historien om kurserne er, at Adam Lehman på opfordring af Matthew Thie udviklede det gennembrydende 2 dages kursus, som Holografisk TFH 1 er.
Sidenhen er også Holografisk TFH 2 kommet til.
På kurserne, bliver du præsenteret for at arbejde
med de muskler, du kender fra dine kurser om
Touch for Health / Kropsafbalancering på en helt
ny måde, nemlig den tredimensionelle, som passer
godt til den tredimensionelle verden, vi lever i.
Metoden der er enkel og samtidig grundig, giver
forbløffende resultater på den mest forunderlige
måde. Du vil helt sikkert undre dig over, hvordan du kan gøre så stor en forskel, så enkelt. På
kurserne får du introduktion til nye holografiske
afbalanceringsmetoder, og du lærer en metode
at kende, hvis principper du let kan overføre til dit
andet kinesiologi /energiarbejde.
Kom og nyd Adam, nu hvor du har mulighed for
det, for det er altid noget specielt at lære fra mesteren selv.
Vi havde lovet et kursus med Adam, som aldrig
før var blevet undervist i Danmark. Det må I have
til gode til næste gang, men kan allerede nu godt
begynde, at sparre sammen til et syv dages kursus
med Seven Chi Keys – det bliver helt fantastisk!
Med ønsket om en dejlig solrig sommer ☺
Vi ses på skolen…
Carina & Dorthe

NYT fra I A S K International Association of Specialised Kinesiologists
Associations Meeting og konference i Bergamo.
Som repræsentant for Danske Kinesiologer og
medlem af IASK bestyrelsen drog jeg i slutningen
af april en tur til Bergamo, hvor Marco fra IASK’s
bestyrelse bor. Det var ham, der havde taget
initiativet til at invitere til konference i det italienske.
IASK’s 30 års jubilæum skulle fejres og samtidig
var det en god anledning til at lave en fælles konference.
Dagene inden holdt vi bestyrelsesmøde i Marco’s
klinik for at forberede det internationale foreningsmøde.
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Vi havde en og en halv dag sammen med repræsentanter fra mange andre lande. Det var det 3.
møde i træk, som jeg har været med til. Først i
Lissabon, så i Amsterdam og nu i Bergamo. Let at
flyve til, overskuelig by og hyggelig gammel by på
toppen af et bjerg med fantastisk udsigt og gode
restauranter.
Et godt sted at mødes. Gode venner fra England,
Rusland, Italien, Frankrig, Costa Rica, Østrig,
Sverige, Danmark, Norge, Spanien, Tyskland,
USA.

Vi udvekslede erfaringer omkring hvad der sker på
kinesiologifronten i de forskellige lande og der blev
etableret interessegrupper i forhold til relevante
emner. Ungarn og Australien var med på zoom.
Spændte var vi på italienernes evner til at arrangere
konferencen, som også indbefattede IASK input,
som Country reports og Forum, hvor man diskuterede etik omkring undervisningsmateriale.
Vores tvivl var helt ubegrundet. Det var en veltilrettelagt konference med stor opbakning blandt
de italienske medlemmer, og der var mange – og
de var unge! Og mænd! Talte med flere, der var
mange fysioterapeuter og osteopater med.

3 nye medlemmer kom med i bestyrelsen: Adam
Lehman (USA), Sylvie Averseng (Frankrig) og Lydia Bose (Tyskland), blev der opfordret til at melde
sig ind som personligt medlem og jeg fik travlt med
at tage i mod penge og skrive kvitteringer til 20 friske italienere. Italienerne talte for øvrigt ikke godt
engelsk, så der var tolkning under hele konference. Godt klaret af tolkene, heriblandt Marco.
Annemarie Goldschmidt og Albert fra Østrig blev
hyldet (Annemarie var desværre ikke til stede –
måtte rejse hjem til konfirmation i Danmark efter
første konferencedag) – de var med helt fra starten
af IASK’s grundlæggelse for 30 år siden.

Sabine fra Sverige laver energiøvelser med hele salen.

Så var der jo et rigt udvalg af internationale
foredragsholdere: Charles Krebs, Adam Lehman,
Andrew Verity, Sylvia Marina, Philip Rafferty, Irina
Chobanu - Rusland, Sabine Rósen - Sverige,
Alexis Costello, Rachel Lead- UK Robert Frost
– USA, Francesca Simeon – Spanien, samt flere
italienere, alle med spændende indlæg.
Jeg vil vende tilbage til disse, det kan blive til en
hel føljeton, med resuméer af diverse guldkorn.

Indtryk fra Associations Meeting.

En fantastisk oplevelse. Kunne unde jer alle at
være med og møde jeres internationale kollegaer.
Der blev også holdt fest og det var med dans og
musik.
Til næste år er det den engelske forening der inviterer til et par dage i Oxford i april – og i juli 2019
er alle inviterede til konference i Moskva.
I vil høre nærmere. Også mere detaljeret omkring
indlæg fra foredragsholderne.
Jeres udenlands rapporter
Inge Harris

Annemarie er med til at byde velkommen

Men stemningen var fantastisk og alle blev inspirerede af det internationale islæt, som IASK kunne
bidrage med. Efter IASK´s generalforsamling, hvor
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Hjemmesidestatistik
Antal besøg

Sidevisninger

4284

3736

3820

3559

3127

2973

1528

04.16

1291

05.16

1569

06.16

3965

1399

07.16

3188

2959

3187

1285

1362

1366

08.16

09.16

10.16

3349
2955

2718

1551
1239

1176

11.16

12.16

01.17

1627

1743

1323

02.17

03.17

04.17

Siden sommerferien har besøgstallet på vores
hjemmeside ligget rimeligt konstand.

Der har i starten af 2017 været en pæn fremgang i
besøgstalle på hjemmesiden.

Ifølge Google Analytics, som leverer statistikken er
andel af nye besøgende på 74%.

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

Oversigt over medlemstal
Velkommen til:
Lidt information om medlemstallet pr. 30/4 2017 i
Danske Kinesiologer:
Fordelt efter medlemsgrupper ser tallene således ud:
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5

23 medlemmer
114 medlemmer
31 medlemmer
56 medlemmer
30 medlemmer

Fordelt geografisk er medlemstallet fordelt således:
Sjælland
100 medlemmer
Fyn
41 medlemmer
Nordjylland
25 medlemmer
Midt- og Sydjylland 87 medlemmer
1 medlemmer
Udland
RAB-registrerede
Genvej til sundhed
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70 medlemmer
32 medlemmer

Navn
Stine Staugaard
Inger Biltoft
Chritina Bjørn Nilsson
Kathrine D. Jørgensen
Majbritt A. Skipper
Sylwia M. Christensen
Christian Svarre
Bodil Johanne Toft
Nicole Rehné
Inge Olesen Jensen
Mette Elkjær
Peter T. Hansen
Tore Liljegren
Sidsel Fredsøe
Ulla Grønborg
Helle Brugger
Christina Rasmussen
Kirsten Rejmers

By
Fåborg
Bramming
Kerteminde
Billund
Odense NV
Tranbjerg J.
Hvidovre
Rødovre
København Ø
Svendborg
Søndersø
Rødovre
Rudkøbing
Thisted
Esbjerg
Brande
Vejle Ø.
Vejle

Gruppe
2
2
2
ny 2
ny 2
ny 2
ny 2
ny 2
ny 2
ny 2
ny 2
ny 2
ny 2
ny 2
ny 2
ny 2
ny 2
2

Hvor har det været dejligt at sende indmeldelsesbreve til så mange ny medlemmer - det har jeg ikke
prøvet før på så kort tid! - bare fortsæt - jeg er klar!

NYT FRA
Formand Ulla Thor-Jensen
Intet nyt til dette nummer.

NYT FRA
Formand Lene Jespersen
Indtryk fra nye på Årsmødet

Program for resten af året:

Der var et par nye medlemmer med til årsmødet og det
er jo altid spændende, at høre fra ”nye øjne”, hvordan
vores arrangementer opfattes.
Lone: ”Dejligt, at være sammen med kollegaer og samtidig få ansigt på nogle navne. Det faglige indhold var
spændende. Jeg har kunnet bruge nogle af afbalanceringerne”. Carina: ”Jeg havde glædet mig til, at skulle til
årsmøde og synes det var fantastisk på mange måder.
Dejligt med workshops. Der var tid til det sociale, det var
rart. Det var en god oplevelse af Årsmødet, som gled
flot” Marianne: ”I forhold til prisen var det et dårligt sted
med meget larm fra andre brugere. Det var et dejligt
indslag, at Rune kom og underholdte. Gode kontakter
med kollegaer, som jeg efterfølgende har lavet bytte
aftaler med. Jeg fik en større forståelse til selve mødet,
om hvordan tingene hænger sammen”
Samme nye medlemmer, er blevet en del af bestyrelsen
på Fyn og vi har allerede haft et par rigtig hyggelige
møder med mange gode ideer til, hvad der skal ske i
medlemskredsen.

15. juni kl. 18: Kollegaaften hos Marianne,
Kattekilde 12, 5750 Ringe. Med fællesspisning og faglig
sparring. Der er lagt op til socialt samvær med mulighed
for, at udveksle erfaringer fra klinikken.
19. august kl. 10-15: Foredrag med Dorte Bredgaard
med efterfølgende kinesiologisk demonstration med
udgangspunkt i foredraget. Dorte Bredgaard er spirituel
tandlæge og har bl.a. skrevet bogen ”Kan man bide fra
sig uden tænder” Sted: Højby SundhedsCenter. Prisen
bliver 150,- Tilmelding til Lene Jespersen, energiarbejder@gmail.com
16. November kl. 17.30: Juleafslutning, Højby SundhedsCenter
1. marts 2018 kl. 15-20: Kinesiologiens dag med fokus
på allergi og luftveje. i Ringe

NYT FRA
Formand Karin Jensen
Det nye udvalgs første arrangement forgik i Vejle, hvor
revisor Jesper Plehn fra Regnskabsservice i Sønderborg
fortalte om de ting, som vi har pligt til at gøre, og samtidig gav han os gode fiduser. Jesper gjorde det fantastisk
godt på en humoristisk måde! Der var 25 deltagere.

Det nye udvalg er i gang med at forberede flere arrangementer, men datoer, tid og sted er endnu ikke på plads.
Der vil bliver annonceret på Facebook (2 grupper med
navnet ”Danske kinesiologer, den ene er en lukket gruppe) på mail og i muskeltrykket.

Næste arrangement vil foregå på Himmelbjerggården
onsdag den 31.5. Karsten Munk vil fortælle om visioner
for stedet, og han vil lave en fælles meditation.
Spisning og fælles hygge er også en vigtig del af arrangementet. Hele landets kinesiologer er velkomne!

Vi ser frem til et spændende år!
Karin, Keld, Merete og Lone.
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NYT FRA
Formand Helle Lyngholm
Vidunderlig tid, forår, lys, sol og varme. Alting
bryder frem på ny og vi følger med. Fuglene giver
os dejlig sommerkoncert med alle deres forskellige
stemmer.
I Finmarken flyttes renerne fra indlandet og ud til
sommergræsningen, en rejse på 6-7 dage, i år
længere tid på grund af megen sne og koldt vejr.
NRK har fulgt Sara-familiens Fa’la-reinflok på denne færd i syd over til Kvalsund i nord. Der skal flokken så gå på sommergræsning. Familien har givet
lov til at sende denne imponerende flytning, minut
for minut. Det har vist hvordan en samerfamilie i
den grad følger naturen og rytmen bestemmes af
renerne. Hele slægten følger med i denne proces,
den mindste 9 måneder gammel, da det er vigtigt
at få rytmen ind fra starten af livet.
Samtidig har det været muligt, at se hvordan de
bringer fremskridt ind i livet, og bruger det som
gør livet lettere for dem, uden at tabe respekten til
fortiden. Snescootere, og hunde til at guide dyrene
i den rigtige retning. Apropos ”når vi læser håndskrift, kan forskere se, at det område som styrer
håndbevægelser, bliver aktiveret. Hjernen opfatter håndskrift og maskinskrift forskelligt. Hjernen
opfatter samtidig med hele sanseapparatet og
mobiliserer al vor egen erfaring med at tegne, male
og gestikulere. Når vi læser trykte bogstaver, er der
ingen aktivitet at spore i de dele af hjernen”. Fra
artikel skrevet af Morten Mikkelsen.
Tilbage til Finmarken. Imponerende optagelser af
Nordlys, indimellem joik, mange samer har sin personlige joik, en sangtype. Det er vanlig at give en
joik i gave. Måske det kan sammenlignes med den
personlige grundrytme, som gavner alle celler.
Så fra Finmarken og til Nordjylland.
Velkommen til nye medlemmer i vor kreds, vi håber
at I vil få glæde af den vej I har valgt med kinesiologien.
Ingen er så rig at han kan undvære sin nabo.
Svensk ordsprog.
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Til alle medlemmer er der en opfordring til at
bruge Danske Kinesiologers hjemmeside. Der er
mange svar på spørgsmål at finde. F.eks. Studiehåndbogen der giver fin vejledning i hvordan man
kan sammensætte sit uddannelsesforløb. Også
et skridt videre til at vi kan føle os som en fælles
enhed, med forskellige specialer. Det kan bidrage
til at fremme fællesskab, så nye medlemmer ikke
har følelsen at være på en ø.
Sæt X i kalenderen.
Onsdag d. 13 september 2017 kl. 17 til 21, er
der workshop ved Kisser Bjerregård, ud fra bogen
”Den MEDICINSKE SEER”. Det vil blive afholdt i
Aalborg, og når I læser dette så vil I have fået en
mail om dette.
Sæt også kryds i kalenderen, 17-18 marts 2018,
for da er der årsmøde----------OG Lokalafdeling
Nordjylland arrangerer det. Mere om det i næste
nummer af Muskeltrykket.
”Den mand der rejser alene, kan starte i dag, men
den, som rejser med andre, må vente til de andre
er parat”. Henry David Thoreau. Amerikansk forfatter og

filosof.

Tankevækkende mange steder i livet, og i samfundet.
Fra Nord ønske til alle om en god sommer.
Kærlig hilsen
Helle Lyngholm.
PS. I kan spørge hvis I vil høre mere om Reinflytning, pelsens opbygning, struktur på hårene, etc.

UDDANNELSE

Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole ®
Præsenterer…….

Et spændende program for det sidste halvår, med undervisere som…

Bora Selim fra Cypern
Adam Lehman fra USA
Hanne Freil, Carina med Dorthe

fra Danmark

____________________________________________________________________

K-Power Body and Mind d. 15. – 17. juni, 3.200 kr. + materiale, underviser: Bora Selim
K-Power Core and Muscle d. 18. – 20. juni, 3.200 kr. + materiale, underviser: Bora Selim
Psykologi 4 (RAB) – Udviklingspsykologi/sorg & krise d. 27. & 29. juni, kl. 16:30 – 21:30
Psykologi 5 (RAB) – Lykke d. 15. & 16. august, kl. 16:30 – 21:30, underviser: Carina Olsen
Pædagogisk Kinesiologi 1 d. 31. august – 3. september, undervisere: Hanne Freil & Dorthe/Carina
Holografisk Touch for Health 1 d. 7. & 8. september, 2.125 kr.+ mat. underviser: Adam Lehman
Holografisk Touch for Health 2 d. 9. - 11. september, 3.125 kr.+ mat. underviser: Adam Lehman
Holografisk Touch for Health 1, Instruktør d. 13. & 14. september, underviser: Adam Lehman
HeartMath 1 & 2 d. 10. & 12. september, for speciel pris, se hjemmeside, underviser: Adam Lehman
Pædagogisk Kinesiologi 2 del 1 d. 28. september – 1. oktober, undervisere: Hanne Freil & D. / 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, undervisere: Hanne Freil & Dorthe / Carina
Pædagogisk Kinesiologi 2 del 3 d. 23. – 27. november, undervisere: Hanne Freil & Dorthe / Carina
Klik ind på vores hjemmeside, for at se hvornår vi holder Touch for Health 1 – 4 kurser
(RAB) betyder at, hvis du mangler timer i psykologi for at kunne søge om RAB, så kan disse
kurser bruges til det formål.

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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Polaris Skolen inviterer i 2017 og 2018 til
ALLE TIDERS UDDANNELSE
KROP - SIND - SJÆL - ÅND

Transformations-Kinesiologi (TK)
samarbejde - glæde - frihed

UDVID DIN BEVIDSTHED!
'Hvem er jeg?' - Optimal Integration af det indre og det ydre selv.
VI ER TO: Et ydre og et indre Selv!
'Hvem er jeg?' – kommer fra tanke, følelse og krop i masser af situationer og åbner for et ’hjerte-svar’ og en ’kommando’ fra det
indre Selv til personligheden om hvor vi vil hen i livet.
’Hvem er jeg’ er så relevant for alle mennesker i dag og er samtidig grundkurset i TK-uddannelsen.
Kinesiologien giver os mulighed for kommunikation med det indre menneske og med hele energisystemet.
Kurset kræver ingen forudsætninger.

fredag den 9. - lørdag den 10. juni 2017
fredag den 1. - lørdag den 2. sept. 2017

Kurset foregår på Naturgaarden, Nibe www.naturgaarden.dk
Kurset foregår på Polaris Centret, Sjælland www.tkpolaris.dk
Instruktører: Tove Nielsen og Helle Bøving

'Er jeg hvad jeg spiser?' - Næring i den Nye Tid I - II
Hele vores fantastiske menneskesystem Krop, Sjæl og Ånd trænger i dag til optimal næring der tager sigte på vores forskellige
bevidsthedslag og udvikler en højere vitalitet, sundhed og styrke der fremmer kreativ udvikling og positiv kommunikation med
omverdenen. Igen er kinesiologien vores intelligente redskab til at kontakte disse bevidsthedslag og sørge for at de individuelle
behov tilgodeses. Forudsætning for deltagelse: 'Hvem er jeg? - Optimal Integration'.

fredag den 9. - lør. den 10. marts 2018
fredag den 2. - lør. den 3. nov. 2018

'Er jeg hvad jeg spiser I'
'Er jeg hvad jeg spiser II'

Instruktører: Tove Nielsen, Grethe Fremming,
Sanne Jørgensen og Helle Bøving

Transformations-Kinesiologi 1:
TK 1 omfatter fem spændende, lette kinesiologiske balancer. Hver balance bringer personen i balance og åbner samtidig døren til
et emne fra den Tidløse Visdom som f.eks. de 7 Store Stråler, Den Nye Tids love og principper, det enestående chakrasystem,
den auriske udstråling, æterlegemet, sanserne m.m. Stoffet tages op emnevis og gennemarbejdes i teori og praksis.
Forudsætning for deltagelse: 'Hvem er jeg? - Optimal Integration'.

fredag 24. - lørdag 25. nov. 2017
fredag 2. - lørdag 3. feb. 2018
fredag 20. - lørdag 21. april 2018
fredag 31. aug. - lørdag 1. sep. 2018
fredag 23. - lørdag 24. nov.2018

'TK1 - Karmiske Bånd'
'TK1 - Chakraerne'
'TK1 - Auraen'
'TK1 - Identifikation'
'TK1 - Prana'

Instruktører: Tove Nielsen og Helle Bøving
Hvor intet andet står, foregår kurserne på
Polaris Centret, Sjælland
www.polariscentret.dk eller www.tkpolaris.dk

Flere kurser følger fortløbende. Se den komplette oversigt, beskrivelser af kurser og printvenlige flyers på www.tkpolaris.dk
Mere info på Polaris Centret telefon 4640 6650 eller hos Helle Bøving telefon 21947922.

Y
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Hjerne Yoga

V/ Grethe Fremming
Velkommen til en banebrydende weekend
der opgraderer dine øjne, din hjerne og dit hjerte
til aktivt at leve op til dine højeste idéer og idealer

Grethe leder dig gennem to praktiske personlige dage, hvor vi åbner døren til at anvende astrologien
praktisk og du får indblik og forståelse for den energi der ligger bag det skete og hvordan det hænger
sammen med dit liv lige nu!
Vi vil bruge dit fødselshoroskop, så du kan se hvilke fremherskende energier du blot kan række
hånden ud efter for ikke længere at kæmpe med dagens og tidens udfordringer. I stedet transformerer
du problemerne til et springbræt til en helt anden form for liv i tråd med nuet.
Ved at bruge 5 minutter dagligt til at visualisere bestemte geometriske former, tegne dem eller ’gå’
dem, kan du komme i forbindelse med nøjagtig de energier du skal bruge til dine forskellige gøremål.
Du vil opdage hvor enkelt, effektivt og hurtigt du kan ’samle’ dig, skærpe din hukommelse, holde fokus
og få overblik over dit liv.
Som ”Iagttager” af dit liv bliver du en realistisk og bevidst skaber af din nye interessante og
spændende tilværelse.
Underviser:
Sted:
Tid:
Vi serverer:
Tilmelding:
Medbring:

Grethe Fremming
Polaris Centret, Kyndeløse Strandvej 22, 4070 Kirke Hyllinge
11. - 12. november 2017 kl. 9.30 - 17
Kaffe, te, frugt med mere
Til adm@polariscentret.dk eller telefon 4640 6650
Indesko, frokost, notesbog og pen

Ingen forudsætninger
Pris:

2.500,- kr. incl. Moms

Glæd dig til:
Hjerne-Yoga 2
Psyko-Energetisk Astrologi I

19-20 maj, 2017
27-28 januar, 2018
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KINESIOLOGISKOLEN
I VEJLE

AKTIVITETSKALENDER
Edel Hovgaard, (e)
Skøn Valborgs Vej 47, 7100 Vejle,
Tlf. 7583 2638 og 2777 1316
kinesiologiskolen@vindinggaard.dk

www.kinesiologiskole-vejle.dk
www.jamur.dk
KURSUSPLAN 2017-2018

OBLIGATORISKE KURSER UNDER KINESIOLOGIUDDANNELSEN
KURSUS
DATO
Basis 1/ KA 1 (e)
2-3 sep 2017
3-4 feb 2018
1-2 sep 2018

Jarle Tamsen (j),

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

KURSUS
Stressfrigørelse/Stress 1 (e)

DATO
25-27 aug 2017
26-28 jan 2018
17-19 aug 2018

30 sep-1 okt 2017
10-11 marts 2018
29-30 sep 2018
28-29 okt 2017
7-8 april 2018
3-4 nov 2018

Personlighedsmønstre/Stress 2 (j)

17-19 nov 2017

Homøopati 1 (j)

28-29 jan 2017

Homøopati 2 (j)

25-26 feb 2017

25-26 nov 2017
5-6 maj 2018
24-25 nov 2018

Biokinesiologi 1 (j)

22-24 sep 2017

Biokinesiologi 2 (j)

27-29 okt 2017

Avanceret kinesiologi (e)

3-5 nov 2017
5-7 okt 2018

Psykologiske redskaber 1 (j)

Meddeles senere

Indlæringskinesiologi 1 (e)
Indlæringskinesiologi 2 (e)

25-27 maj 2018
9-11 juni 2017
15-17 juni 2018

Basis 2/ KA 2 (e)
Basis 3/ KA 3 (e)

Basis 4/ KA 4 (e)

SUPPLERENDE KURSER
KURSUS
Kurser i kost og
ernæring

DATO

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

Psykologiske redskaber 2 (j)
Meddeles senere
Psykologiske redskaber 3 (j)
Meddeles senere
Test af kosttilskud (e) baseret på Wayne 24 feb 2018
Toppings materiale. Kræver KA og Stress
I. Kursuspris 1000 kr

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 baseret på Wayne Toppings materiale. Kursuspris 1800 inkl. materiale

10-12 nov 17
9-11 nov 1
8
23 sep 2017
17 mar 2018
22 sep 2018

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

Smerte kontrol (e)

3 okt 17

Overkomme modgang
(e)
TFT / EFT 2x3 dage (j)

21-22 apr 18

Aftenkursus udviklet af Wayne Topping. Hvordan man bruger akupressur til at fjerne
smerter.
Edel underviser i Wayne Topping opdaterede version af dette kursus

Fastløste følelser (e)

Healing code (j)
1 dags Workshop

SJÆLSTERAPI (j)
9 weekendkurser

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

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.
4 marts 2017 Bogen ”THE HEALING CODE”, af de 2 læger Loyd og Johnson, beskriver en metode til at finde
koden til alle sygdomme. Systemet er meget enkelt at anvende. På kurset introducerer vi
metoden og viser, hvordan den kan omsættes til praksis.
Du får mulighed for at prøve det af på dig selv og udveksle erfaringer med andre. Og du
lærer em metode til at kunne anvende den på klienter.
På 9 weekender lægges vægten på at integrere den åndelige verdens principper med det
personlige daglige liv. Kurset er sammensat af: Foredrag om esoteriske emner, arbejde i
grupper med kinesiologi og coaching, arbejde med forskellige terapeutiske teknikker (TFT,
Meditation, Qi gong, mm.) samt fælles meditationer og øvelser.
Kursusrækken er godkendt af Danske Kinesiologer.

Kursuspriser er pr. weekend fra 1500 kr for kropsafbalancering. Kurser over 3 dage: 1800 kr.
FORLAGET KINESE tilbyder nu at du kan downloade en del af kursusbøgerne samt andet materiale. Tilmelding på www.jamur.dk
eller bestilling på 2095 4699.
Øveaftener med Edel Hovgaard, kl. 18.30-21.30. Næste øveaften kan altid ses på hjemmesiden.
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Ny kursusrække starter i efteråret 2017.

KINERGETICS 1: 7.-8. oktober i Ringe

KINERGETICS 2: 2.-3. december 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

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. 3.000 kr. for en aften.
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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KINESIOLOGI - AKADEMIET ®
Dit centrum for spirituel udvikling og energimedicin.
energi-diagnose via kinesiologi







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

Kurser i 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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Muskeltrykket

Kontaktpersoner

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

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

Udkommer:
I marts, juni, september og december.
Dertil udsendes elektroniske udgaver efter behov.
Deadline:
Den 5. i måneden før udgivelsen.
Tryk:
Hellas Grafisk A/S, Islandsgade 28 - 30
4690 Haslev · Oplag: 350 stk.
Redaktionelle indlæg:
Bedes afleveret i wordformat på cd eller via E-mail.
Annoncer Leveres fuldt opsat
1/1 side 1750,- kr.
1/2 side 1050,- kr.
1/3 side 800,- kr.
2/3 side 1400,- kr.
1/4 side 610,- kr.
1/8 side 400,- kr.

Der gives 40 %
rabat til prof.
medlemmer af DK

Elevrepræsentanter i instruktørkredsen:
Lisbeth Ingeman Sørensen
Dorthe Starberg Poulsen
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

Bemærk at DK ikke er momsregistreret.

KONTINGENTSATSER:
Kontingentåret løber fra 1. april til 31. marts. Ved
indmeldelse i løbet af året gradueres kontingentet
forholdsvis. Medlemsskabet løber videre til det
skriftligt opsiges, eller medlemmet er i over
3 måneders betalingsrestance.
Årskontingent
Grp. 1 Støttemedlem
kr. 700,Grp. 2 Studerende(ved opstart af uddannelse.
gratis kontingent i 2 år) - derefter
kr. 700,Grp. 3 Kinesiolog (med ret til RAB)
kr. 2.300,Grp. 4 DK-Kinesiolog (evt. RAB godkendt) kr. 2.300,Grp. 5 Instruktør (evt. RAB godkendt)
kr. 2.700,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 2018
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Næstformand: Solveig Rasmussen. tlf. 7542 2416
E-mail: kinesiologi.billum@gmail.com
Øvrige medlemmer:
Susanne Rud, tlf. 4615 2209
E-mail: mail@susannerud.dk
Omaya Axø, tlf. 2624 4492
E-mail: omaya@live.dk
Lisbeth I. Sørensen, tlf. 2947 5619
E-mail: lisbethingemann@gmail.com
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
Zidsel Rosing, tlf. 5155 9199
E-mail: zidsel.kinesiolog@gmail.com

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

Lokalafdeling Nordjylland
Helle Lyngholm
Aldershøjvej 31
9800 Hjørring
Tlf. 2175 7417
Mail: helle.lyngholm@mail.dk

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

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

FU-medlem
Zidsel Rosing
Risvej 57
8660 Skanderborg
Tlf. 5155 9199

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

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

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

Mail: zidsel.kinesiolg@gmail.com

Mail: energiarbejder@gmail.com

Mail: energiarbejder@gmail.com

2. suppleant
Susan Lunddahl
Ordrupvej 40, st.th
2920 Charlottenlund
Tlf. 6060 7777
Mail: susan@velfungerende.dk

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
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A FS E N DER:
Danske Kinesiologer
Sekretariatet
Myntevej 22
8722 Hedensted

Returneres ved varig adresseændring

&

Vitaminer
Mineraler

Med højere
mængder vitaminer
og mineraler (Energi,
immunsystem)

Muskelfunktion,
mindsker træthed
og udmattelse

Ren aktivt
Curcumin hjælper
med at holde dine
led smidige

&

Led
bevægelighed

Djævleklo øger
leddenes
bevægelighed
& flexibilitet

Curcumin bidrager
til leddenes
flexibilitet

Afspændende,
afstressende. Leddenes
bevægelighed. Afhjælper morgenstivhed

– købes i din lokale Matas og Helsekostbutik samt udvalgte apoteker
Solaray 25 år med kvalitetsprodukter i kapsler

www.naturenergi.dk

