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Kære læser.

Jeg håber, at I alle har nydt sommerferien og 
har fået ladet batterierne op til et forhåbentligt 
travlt efterår - både i klinikkerne og i skolerne.

På generalforsamlingen i marts blev det 
vedtaget, at nye studerende kan få gratis 
medlemskab i op til 2 år. Dette initiativ har i 
skrivende stund givet 37 nye medlemmer. 
Så må vi håber, at de finder medlemskabet så 
interessant, at de ønsker at fortsætte som 
medlemmer, når den gratis periode udløber.

Et kik i kursuskalenderen viser et bredt udbud 
af kurser fra skoler og instruktører. Kursus-
kalenderen er et godt sted at orientere sig, 
hvis man mangler et kursus til f.eks. sin 
RAB-opdatering.

Hvis du er under uddannelse og der er noget 
du er i tvivl om, kan du sikkert finde svaret i 
den nye studiehåndbog, som du finder på 
vores hjemmeside - Uddannelse → Uddannel-
sesmodel.

I ønskes alle en god sensommer / efterår.

Redaktøren

Deadline for stof til december nummeret af 
Muskeltrykket er den 5. november 2017.
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  Synspunkter og meninger i artikler og  annoncer er skribentens og ikke nødvendigvis 
udtryk for foreningen Danske Kinesiologers meninger og  holdninger.
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 Nyt fra Forretningsudvalget (FU)

Næstformand
Jette Larsen
Kinesiolog RAB

 
Man siger tit sommeren flyver af sted, men i år 
må den være sejlet væk. Det blev til én registreret 
sommerdag i juli måned samme dag, som der var 
over 100 anmeldte vandskader. Men tænk, ha-
vevanderen har holdt ferie og alligevel er blomster 
og afgrøderne så store og frodige som sjældent 
set! Sådan er jo netop den danske sommer.

Vi håber, I alle har haft en god sommerferie. I FU 
har vi også holdt ferie, men ikke mere end der 
selvfølgelig er sket en masse. Det gør der heldig-
vis også i de forskellige lokalforeninger. Du kan 
altid holde dig a jour om arrangementer på vores 
hjemmeside, fordi vi jo netop har en kalender, hvor 
både medlemmer og ikke medlemmer har adgang. 
Det er samtidig en opfordring til lokalforeninger 
om at få sat alle jeres arrangementer i kalenderen 
– også de lukkede for medlemmer. Vi ved godt, I 
sender mails eller poster på facebook, men hvis 
medlemmerne ikke lige får skrevet datoen i ka-
lenderen, er det en nem måde lige at gå på vores 
hjemmeside og tjekke op på kalenderen. 
Så husk at sende en mail til Jan på sekretariatet 
om arrangementer og møder, så sætter han det på 
kalenderen.

I april måned var der i Sundhedsrådet repræ-
sentantskabsmøde, som svarer til vores general-
forsamling. Vibeke og jeg mødte op for Danske 
Kinesiologer, og der var i alt mødt 16 stemmebe-
rettigede personer op, hvoraf Vibeke og jeg var de 
to. Vi fik på en god og sober måde sagt farvel og 
tak til Sundhedsrådet, idet der på vores general-
forsamling var flertal for, at vi skulle melde os ud 
af Sundhedsrådet. På grund af Sundhedsrådets 
opsigelsesvarsel vil vi dog være medlem i dette år.
Foreningen har nu fået sin første studiehåndbog, 
som er udarbejdet af uddannelsesvejleder Birgit 
Nielsen. Her kan du som studerende finde svar på 
alt fra a-z om hvordan du bliver kinesiolog RAB, 
DK-Kinesiolog og instruktør! Hvor tit har vi ikke 
selv som studerende været i tvivl om både det ene 
og det andet, men nu kan du i ro og mag derhjemme 
selv finde svarene. Du finder studiehåndbogen her

Det betyder ikke, at træffetiden hos uddannelses-
vejlederen nedlægges, du vil stadig kunne kontak-
te Birgit Nielsen.

På generalforsamlingen blev det vedtaget, at 
nye studerende tilbydes medlemskab af Danske 
Kinesiologer i 2 år. Det har allerede bevirket, at vi 
har fået 37 nye medlemmer. Det er så dejligt, at vi 
bliver flere, stort velkommen til jer, vi håber, I har 
lyst til at deltage i Lokalafdelingernes arrangementer 
og blive en del af fællesskabet, der hvor du bor.

Det blev endvidere besluttet, at de studerende 
skal tilbydes en mentorordning. Vi har forespurgt 
en anden forening, som har haft en mentorordning 
i flere år, hvordan de håndterer ordningen, dels 
for at høre om hvordan de gør og for at se, om vi 
kunne gøre brug af deres erfaringer og viden. For 
nuværende har vi dog besluttet, at vi bliver nødt til 
at starte i en mindre skala og gøre os vore egne 
erfaringer. Alle medlemmer i gruppe 3, 4 og 5 har 
derfor modtaget et brev med opfordring til at over-
veje, om de med deres viden har lyst til at hjælpe 
en studerende godt i gang. At være mentor handler 
ikke kun om at give, det handler i lige så høj grad 
om at modtage. På Fyn, hvor mentorordningen så 
småt er skudt i gang, bliver der udvekslet afbalan-
ceringer. Mentor har selvfølgelig erfaringen med 
kinesiologi, men måske eleven har en erfaring med 
facebook eller andet, som mentor kan gøre brug 
af. Det er helt op til mentor og elev, hvad og hvor 
meget de kan udveksle.

At have adgang til så stor en infobase, som vi har 
på nettet er fantastisk, men det kræver også, at 
vi er påpasselige med hele tiden at få opdateret 
denne viden. Vi har en meget informativ hjemme-
side, hvor der hele tiden er rettelser og opdate-
ringer. Men ikke kun på vores hjemmeside er der 
information om kinesiologi. Så vi har nu også rettet 
teksten om kinesiologi hos Wikipedia og Alternativ.
info. Hos alternativ info kan vi ikke selv rette, men 
teksten omkring kinesiologi var forældet, så vi har 
sendt ny tekst og nyt billede og har haft kontakt til 
dem. Så håber vi det er tilrettet inden næste Mu-
skeltrykket udkommer.

Nu er vores 3. film lige på trapperne. Det er en film, 
der handler om, hvad kinesiologi er. I skrivende 
stund har jeg stadig ikke set den, men glæder mig 
meget, og når Muskeltrykket udkommer, håber jeg, 
den er tilgængelig for jer. Husk, det er jeres film. 
Brug den på din hjemmeside, og brug den endelig 
på facebook igen og igen og igen. Nogle perso-
ner vil forhåbentlig tænke – når de har set filmen 
første gang– det må jeg prøve, men vi ved, at de 
fleste skal langsomt overbevises. Derfor skal du 
ikke være bange for at poste den på facebook flere 
gange, for gengældelse gør noget ved folk. De 
bliver mindet om kinesiologi og langsomt når de til 
en erkendelse om, at det skal de prøve.



Muskeltrykket nr. 1474

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

Hidtil har repetition af kurser ikke kunne tælle 
timer til opdatering af RAB. Men det er nu æn-
dret således, at repetition tæller 100%, dvs. tager 
du et kursus på 16 timer, tæller det 16 timer i 
din RAB-opdatering. Er du ved at uddanne dig 
til DK-Kinesiolog og har rigeligt med timer til din 
RAB-opdatering, kan du, hvis du repeterer et kur-
sus, i stedet vælge at bruge timerne som praktisk 
træning. Men så vægter timerne kun med 50%. 
Dvs. tager du et kursus på 16 timer, tæller det som 
8 timers praktisk træning. Til orientering har alle 
berørte tidligere modtaget en mail herom.

Når du er studerende og består din eksamen som 
kinesiolog, rykker du som medlem automatisk fra 
gruppe 2 til gruppe 3.Det vil give nogle fordele for 
dig. Du kan nu RAB-registreres, og dermed kan du 
tilmelde dig ordningen ”genvejtilsundhed.nu” og du 
kan komme på behandlerlisten på hjemmesiden. 
Sidstnævnte kræver dog, at du er tilmeldt Datatil-
synet. Derfor skal du sende kopi af den bekræftel-
se du får ved tilmelding til Datatilsynet til sekreta-
riatet. Herefter bliver du registreret under ”find en 
kinesiolog” på www.kinesiologi.dk

Som kinesiolog er vi jo mange, som arbejder med 
vitaminer, mineraler og kosttilskud. Der er netop 
faldet dom om vitaminer og mineraler i EU dom-
stolen ECJ , der betyder, at EU-lande ikke kan fast-
sætte individuelle maksimumværdier for vitaminer 
og mineraler, medmindre de er baseret på inter-
nationale data og risikovurderinger, læs det som 
forskning. Hvordan Danmark vil agere i dette bliver 
spændende. Vi har siden 2006 måtte leve med et 
dansk restriktivt direktiv, der har bevirket, at vi ikke 
har kunnet købe kosttilskud i de doser og former, 
som er godkendt og tilladt i EU. 
Du kan læse mere om dommen her

Jette Larsen, næstformand

Til medlemmer i gr. 3, 4 og 5: 

Har du TageT sTilling Til, om du 
skal være menTor for en sTuder-
ende?  alle Taler i dag om aT gøre 

en forskel. Her kan du med din 
viden virkelig være med Til aT 

gøre en forskel. 

Lykken - af Benny Andersen

Der er noget særligt ved lykken
man kan blive helt glad
når man møder den
men også beklemt
står stille lidt
lister sig varsomt frem
som i et minefelt
og hver gang man sætter foden ned
– uden at ryge i luften
glemmer man enten at nyde lykken
eller bliver sur over ikke at vide
hvor længe den varer
så når modgangen endelig melder sig
er det en lettelse
som om man er kommet i sikkerhed.
Det er nu skammeligt
for der er noget særligt ved lykken
som man ellers ikke møder
måske ligger fejlen der
man kender for lidt til den
burde sætte sig mere ind i den
– jeg tror at det er en træningssag
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FRA KINESIOLOG TIL KINESIOLOG

Paul Dennison i Damme

Masterclass kursus

Det var en meget stor oplevelse at deltage i Paul 
Dennisons Masterclass i Damme i Nordtyskland 
fra d. 26.-28 maj. Han øste af sine store erfaringer, 
hvilket gav os alle en meget stor baggrund for at 
forstå, hvordan han har udviklet Brain Gym i USA.

Han fokuserede især på det mest avancerede kur-
sus, han har udviklet: Intelligensens syv dimensio-
ner. Her fik vi uddybet den teoretiske baggrund for 
de syv dimensioner, hvordan de hænger sammen 
med indlæringsevnen, og hvilke konsekvenser det 
kan have for den enkelte, når der er ubalance på 
en eller flere af de syv dimensioner. Der var fines-
ser og tips, som var nye for os alle, og også nye 
afbalancerings metoder, - vi fik IK værktøjskassen 
suppleret godt op og fik også mulighed for at øve 
det nye på hinanden. 

Ikke mindst viste Paul Dennison, at han er en me-
ster i målafbalanceringer. Her kommer hele hans 
genialitet og kreativitet til udfoldelse. Vi fik demon-
streret adskillige målafbalanceringer på de tre 
dage, hvor han i starten målafbalancerede nogle af 
deltagerne på holdet. Han fik også mulighed for at 
arbejde på en meget hyperaktiv dreng på 7 år og 
en ung pige med spiseforstyrrelser, -  resultaterne 
var i alle tilfælde dramatiske. 

Han er en sand mester ud i målafbalanceringens 
kunst, og jeg glæder mig til at integrere noget af 
det nye i mit næste IK III kursus. 

Renate Wennekes var arrangør af kurset, og hun 
havde i kraft af sit mangeårige, nære samarbejde 
med Paul Dennison fået lokket ham til sit center i 
Nordtyskland for at undervise i dette spændende 
forløb. Hun står som hovedarrangør af næste års 
Edu-K konference i Damme fra d. 12.-15. juli. Der 
vil være kurser i forlængelse af konferencen, og 
det er minsandten lykkedes Renate Wennekes 
igen at få Dennison til at rejse til Europa, selv om 
han ikke længere ønsker at rejse udenlands. Han 
vil præsentere på konferencen og holde kursus i 
forlængelse af konferencen, ligesom der også vil 
blive udbudt andre spændende kurser.

Der er kun ca. 5 timers kørsel fra den danske 
grænse til Damme, og Renate satser på, at prisen 
for at deltage skal være overkommelig, og derfor 
bliver det ikke på et dyrt hotel.

I kan læse mere om arrangementet i folderen på 
næste side, den fik jeg med hjem fra Damme i maj

Edel Hovgaard

Tre ting du ikke kan få igen i livet: 

ORDET efter det er sagt, 

ØJEBLIKKET efter det er forpasset 

og TIDEN efter den er gået –

 Ukendt
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The year 2018 will mark 35 years of Educational Kinesiology in Germany! 
We will celebrate this monumental anniversary by hosting the International 

Edu-K Conference in Damme, Germany at the Institute for Kinesiology Teachings.

WILLKOMMEN! Come to Germany in 2018!
International Edu-K Conference

Institut für Kinesiologische Lehre
Lindenstrasse 14 | 49401 Damme | Tel.:   +49 (0) 5491 97670  

www.ikl-kinesiologie.de |       facebook.com/ikl.kinesiology |      twitter.com/IKLkinesiology

International Edu-K Conference 

12. – 22. July 2018 

Damme/Germany

Visit our Website for more info:
http://ikl-kinesiologie.de/kinesiologie/ikl-international/international-edu-k-conference-2018/

Subscribe to our Newsletter IKL (english) to stay up to date: 
http://ikl-kinesiologie.de/newsletter-anmelden/
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Alt det bedste til Anders 

Og stor tillykke med Anders, han blev student i 
2017 med et flot snit. 
Nu står der et sabbatår forude, og måske siden-
hen pædagog? Han er super social og god til børn 
siger hans stolte far. Der har givet tilladelse til 
omtalen her. 

Overskriften Alt det bedste til Anders er fra en omtale 
i et blad  i januar 2008, altså for 10 år siden. Forældrene 
havde desuden også været i Carsten Vagn-Hansens tv 
program. Husker ikke navnet på programmet. Anders 
case er med i NYE VEJE TIL SUNDHED.

Somme tider må man være lidt af en detektiv i 
jagten på den helt rigtige behandling. Sådan 
har det været for et ihærdigt forældrepar fra 
Ejstrupholm. Deres søn er født med et mentalt 
handicap, men takket være det rette miks af 
alternative og traditionelle metoder lever 
ti-årige Anders i dag et næsten helt almindeligt 
drengeliv. 

Anders går i 3.klasse på Ejstrupholm Skole. 
Halvdelen af tiden er han sammen med sine klas-
sekammerater, mens den anden halvdel tilbringes 
i selskab med ganske få andre børn i en special-
klasse. I 2. klasse lærte han at læse rigtig godt, 
og han er nu i stand til at læse avisoverskrifter, 
følge med i underteksterne på TV og læse Anders 
And-blade. I fritiden går han til håndbold og 
svømning. Hans forældre, Ole og Charlotte 
Mathiasen, er fantastisk glade for, at Anders kan 
gå i skole i lokalsamfundet, hvor han er opvokset, 
har kammerater og fritidsinteresser. 

Med diagnosen “mentalt retarderet i lettere grad og 
en grad af autisme” tegnede fremtiden ellers knap 
så lys. Som tre-årig havde han endnu ikke noget 
sprog, han virkede fraværende og havde svært 
ved at begå sig socialt. En talepædagog og andre 
eksperter kom på banen, men alt syntes forgæves. 

Lægerne gav ikke meget håb, men forældrene 
besluttede sig tidligt for at kæmpe for deres dreng 
ved at gå andre veje end de gængse. Efter anbe-
faling fra en god ven opsøgte de kinesiolog Ulla 
Balle Laursen i Bryrup, som, siden Anders var fire 
år, har haft ham under behandling cirka ti gange i 
alt. Kinesiologibehandlingerne blev suppleret med 
homøopati og kostændringer i perioder. Anders har 
også haft dagligt “hjemmearbejde” for: dels at lytte 
til specielle lyde, der styrker energisystemet, dels 
en periode uden mælk og æg i hans kost. 

- Kinesiologien åbnede Anders, så han blev i stand 
til at bruge de tilbud, han fik fra det offentlige. Han 
blev helt klart mere åben og modtagelig, forklarer 
Charlotte.  
Hun og Ole er helt enige i, at det er en vellykket 
blanding af offentlige tilbud og alternativ behand-
ling, der har bragt Anders så langt, som han er i 
dag. Det offentlige har blandt andet stået for psy-
kologhjælp, talepædagog og ride fysioterapi. 

Evnerne skal bruges rigtigt
Lige siden Ulla Balle Laursen blev uddannet lærer 
i 1970, har hun været levende optaget af, hvordan 
det enkelte barn får brugt sine evner bedst muligt. 
En af metoderne til at nå dette mål har i mange år 
været kinesiologi, som hun er uddannet i og har 
brugt i folkeskolens specialundervisning i mange 
år. 

- For godt 20 år siden lærte jeg kinesiologien at 
kende. Jeg blev forbløffet over de resultater, man 
kan opnå ved at inddrage det hele menneske, hvor 
krop, sind og ånd sammen arbejder, forklarer Ulla, 
der er uddannet i pædagogisk kinesiologi.

I 11 år arbejdede hun med det i folkeskolen, men 
hun oplevede desværre, at der ind imellem blev 
set lidt skævt til hende, når hun “blandede” sig i, 
hvad børn med indlæringsvanskeligheder spiste. 
Når hun for eksempel påpegede, at store mæng-
der sukker er rigtig dårligt brændstof til et skole-
barn. Samtidig med lærerjobbet drev Ulla i flere 
år klinik i hjemmet i Bryrup. Hun fik efterhånden 
flere og flere klienter, og for fire år siden tog hun 
konsekvensen og sagde farvel til skolen for at ned-
sætte sig som kinesiolog på fuld tid. Hun behand-
ler mennesker i alle aldre og med vidt forskellige 
problemer. Lige fra stress og søvnproblemer til 
børn, der ikke kan sidder stille og derfor har svært 
ved at lære.

Ulla Balle Laursen

FRA KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
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Rapport fra TFH konferencen i 
Kansas City 11.-14. juli 

Hilton hotellet Embassy Suites nær lufthavnen 
i Kansas City dannede en perfekt ramme om 4 
forrygende dage tilbragt i selskab med den 
amerikanske ”TFH familie” med et islæt af nogle få 
udenlandske deltagere fra Japan, England og lille 
mig fra Danmark.

Det var Matthew Thie der kickstartede konferencen 
tirsdag aften med en opdatering på, hvor er TFH 
i dag. Det supplerede han med ideer til, hvordan 
man kan præsentere og arbejde med TFH, og 
selvfølgelig blev trådene trukket tilbage til hans far, 
John F. Thie, og til hans tanker, ideer og visioner.

De følgende dage var der en overflod af spæn-
dende præsentationer, det meste af tiden to side-
løbende præsentationer, så det var rigtig svært at 
vælge, hvad man skulle satse på blandt de mange 
spændende emner.

Selvfølgelig havde topnavnene fået lov til stå ale-
ne med deres præsentationer.

Det gjaldt: 
Charles Krebs, som holdt et spændende oplæg 
om det æteriske legeme og dets rolle i kroniske 
ubalancer

Adam Lehman, som leverede en meget fin og 
munter præsentation af Kohærens, resonans og 
hologrammer

Anne Jensen, der præsenterede resultaterne af 
sin forskning i arbejdet med at bevise, om muskel-
test virker, se www.DrAnneJensen.com

Sheldon Deal, der i sin præsentation leverede en 
guldgrube af AK genvejstest, som vi alle kunne 
tage med os 
hjem og bru-
ge med det 
samme. Der 
er virkelig stil 
over Sheldon 
Deal, og han 
startede som 
altid med 
at fortælle 
vittigheder, 
så snart 
han kom på 
scenen. 

Wayne Topping var den eneste, der havde fået 
status som keynote speaker, og han fik kæmpe 
applaus for sin meget spændende 3 timer lange 
aften præsentation. Temaet var, om TFH kan være 
et redskab i kam-
pen mod skjulte 
sygdomme, og 
her fokuserede 
Wayne Topping 
på bl.a. binyrerne 
og skjoldbrusk-
kirtlen. Det var et 
lille udpluk fra det 
kursus, som han 
er ved at udvikle i 
”Energy Manage-
ment”, og det lyk-
kedes ham også 
at få forsamlingen 
opdateret i sin 
research omkring 
knæproblemer til 
slut i præsentationen.

I dagene 25.-28. marts 2018 kommer Wayne til 
Vejle for at undervise i sine to nye kurser: Energy 
management og Life Management.

Udover dette var der et overflødighedshorn i 
emner med nyt inden for: Markedsføring og de 
sociale medier, hvordan sætter man et mål op, 
hvilken betydning har tredobbelt varmer, metaforer, 
lydafbalancering, afbalancering med ædelstene 
m.m.

Jeg var selv meget begejstret for en præsentation 
ved Arlene Green, som har arbejdet meget med, 
hvordan sportsfolk kan optimere deres atletiske 
præstationer, og hvordan de hurtigt kan komme 
skader til livs.

Det var fire dage, som jeg sent vil glemme. Der 
var meget, der kunne inspirere, meget man kunne 
tage med hjem og bruge, og hvor er det fantastisk 
at opleve, hvordan kinesiologien konstant udvikles 
og når nye højder. Selvfølgelig er det også helt 
specielt at få lov til selv at møde de store udviklere 
af kinesiologien og se, hvordan de hele tiden 
holder fanen højt og ihærdigt fortsætter med deres 
udviklingsarbejde på et højt niveau.

Der kan varmt anbefales at deltage i sådanne 
konferencer. I juli næste år har I alle mulighed for 
at møde og opleve verdensnavne næsten ved 
vores bagdør i Damme i Nordtyskland.

Edel Hovgaard

FRA KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
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S tafet ten
Ulla Claudia gav mig stafetten. Jeg tog imod… der 
var langt tid til at jeg skulle skrive… I mellemtiden 
har jeg af og til haft noget, jeg gerne vil dele med 
jer, men hvad kan jeg dele med jer, som I ikke 
ved?

Jeg har kun haft LIDT gang i klinikken de sidste år, 
da jeg selv er under ”opbygning”. Jeg har brugt tid 
til at sætte mig ind i andre tankemodeller/terapifor-
mer og er i gang med at fordøje det, klassificere 
o.s.v.

Derfor bruger jeg ikke min ”fingercomputer”, for 
der er for mange ting, jeg ikke ved, hvor jeg skulle 
placere i hånden. Det er der ikke plads til. Derfor 
er min fingercomputer blevet til en liste på papir og 
den ændres af og til.

Jeg har altid gået en del op i at formulere ”MÅ-
LET”. Jeg synes allerede, at når målet er endeligt 
formuleret, er en pæn del af afbalanceringen hjem-
me. Udfra det /de problemer folk kommer med fin-
der vi i fællesskab, hvilket mål der er det vigtigste 
og ved at spørge. Er det én, der er stresset f.eks. 
kunne jeg spørge:  ”Hvad nu hvis du ikke var stres-
set, hvordan vil det være?” ” Så kunne jeg gøre 
noget sjovt.” ” Hvis du gjorde noget sjovt, hvordan 
ville det være?” ”Jeg ville nyde livet.”” Hvis du nød 
livet, hvordan ville det være?”” Jeg ville være glad.” 
Så fornemmer jeg, at vi er kommet til bunds… 
næsten. Målet kunne være: ”Jeg er glad” eller ”Jeg 
er Glæde”. Test hvilket mål, der er i prioritet. 

Der er nok ikke noget nyt for mange af jer… 

Nu kommer jeg tilbage til noget af det, jeg har 
”snuset” til. Familie opstilling ... det har I også hørt 
om før, men lidt tålmodighed, jeg skal nok komme 
til pointen… lige om lidt. 

Jeg var til en mini workshop, hvor vi hver især fik 3 
stof firkanter, vi kunne stå på. Vi skulle lægge dem 
på gulvet, og de skulle repræsentere datid, nutid 
og fremtid. Vi havde 15 min. alene til at mærke for-
skel, når man står på den ene eller den anden. Det 
var en AHA oplevelser for mig. Følelserne var vidt 
forskellige alt efter, hvor jeg stod. Jeg kunne skifte 
følelser i løbet af 0,5 bare med at stå på en anden 
firkant. Vildt, men hvad har det med kinesiologi at 
gøre?

Jo pludselig fik jeg den idé at skrive ”målet” på et 
A4 papir og få vedkommende til at stå på det, lige 
så snart, vi havde fundet frem til det bedste mål. 
Som regel føler folk en form for ubehag i form af 
følelser eller kropsfornemmelser. Så kommer de 
på briksen, bliver testet og afbalanceret og til sidst 
i stedet for at slutte af med at checke, at målet er 
integreret, så beder jeg folk om igen at komme og 
stå på papiret med målet og så er det sjovt, at se 
hvordan de lyser op i ansigtet, fordi de nu har det 
så godt med målet.

Jeg synes selv, at det forstærker den følelse hos 
folk, at det nok skal gå. De har lige mærket det 
selv… ikke kun den muskel, der bliver testet, men 
hele mennesket.

Jeg vil lige slutte af med en sød lille historie fra 
min klinik. Jeg havde en klient, lad os kalde hende 
Hanna med flere problemer og hun fik en god 
afbalancering. Da hun kom, sludrede vi lidt og hun 
fortalte mig, at hun havde fået 3 høns, at de ikke 
havde lagt æg endnu og at den ene var aggressiv.

Da hun var færdig med egen afbalancering, spurgte 
jeg hende om vi også skulle ordne hønen. Hun 
brast i latter, men var villig. Så skulle hun sige: ”jeg 
er den hvide høne” og så lavede jeg en pauselås. 
Jeg lavede så en lyd under hendes fødder (det tog 
højst 1 minut). Klienten, der havde lukkede øjne 
sagde: ”jeg tror, at hun har ondt i benene.”. Den 
hvide høne har ikke været aggressiv siden! Nogle 
dage senere var jeg hos Hanna og hun ville vise 
mig sine 3 høns. På vejen til hønsene tænkte jeg: 
”Hvide høne, kan du lægge et æg som tak?” (lidt 
for sjov!). Nogle timer efter fik jeg en SMS, den 
hvide høne havde lagt sit 1. æg. 

Så hvis ikke I har klienter nok i klinikken, kan I 
altid annoncere med kæledyrafbancering og de 
BEHØVER IKKE at komme i klinikken. 

Det kunne være lidt besværligt med en hest, en 
slange, en frø eller en aquariefisk på briksen!

Sybille Schiønning
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UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME

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 kine-
siolog 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

Sommerferien er ved at være slut, og det betyder 
studiestart for mange, også inden for kinesiologien.  
Der er kommet en  ny forbrugeraftalelov, som har 
betydning både for de studerende og for kinesiologi-
skoler/uddannelsessteder.

Den ny lov sikrer, at skoler/uddannelsessteder ikke 
kan binde sine elever i mere end 6 måneder. 
Her har Danske Kinesiologer med sin nye uddan-
nelsesmodel været på forkant, for det er nu muligt 
for alle studerende at sammensætte en uddannel-
se, hvor der tages kurser hos forskellige skoler/
instruktører.

Vi sikrer på den måde stor fleksibilitet og valgfri-
hed for de studerende, så de på den måde kan få 
nøjagtig de kurser, som de gerne vil have, og de 
behøver ikke at binde sig til en hel uddannelse et 
bestemt sted. 

Rent praktisk betyder det, at hvert kursus skal 
afsluttes med eksamen, inden de studerende 
drager videre til et andet undervisningssted. 

Dette er et krav fra SKAT, men det er min erfaring, 
at de studerende gerne vil afslutte et forløb med 
eksamen og drage videre ud i verden med et 
eksamensbevis.

Held og lykke til alle studerende på rejsen i 
kinesiologiens verden. 

Som uddannelsesvejleder er jeg parat til at hjælpe 
alle på denne rejse.  

Birgit Nielsen

Hvis du repeterer et kursus, tæller timerne 
100% i din RAB-opdatering. 

Du kan også vælge at bruge repetition af et 
kursus som praktisk træning, hvis du skal bruge 
det i din uddannelse til DK-Kinesiolog, men så 
tæller timerne kun med 50%.

Streamer til bilruden.

Er du i tvivl om reglerne for isætning 
af streamer i bagruden af din bil, så se 

vores hjemmeside under medlems-
information → lovgivning - se her
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       NYT fra Touch for Health School                                             
Ved IKC konferencen i Tyskland den 30.9. - 3.10 
2017 vil du kunne møde mange inspirerende fore-
dragsholder, blandt andet Matthew Thie fra USA og 
Sandy Gannon fra England.

Mange af jer kender allerede Matthew Thie. Hans far 
John Thie, grundlæggeren af Touch for Health (TFH), 
besøgte Danmark flere gange og Matthew har også 
selv besøgt Danmark og holdt kursus i Touch For 
Health Metaforer.

Matthew holder meget af at fremhæve den styrke, der 
er i de grundlæggende TFH metoder og den hyppige 
anvendelse af metoder som ESR. Han får jævnligt 
tilbagemelding fra folk over hele verden om de gode 
resultater og store gevinster, der opstår ved hjælp af 
TFH metoder!

Jeg spurgte Matthew, hvad hans egen ynglings TFH 
metode er. Hans svar var følgende:
“Jeg har så mange ynglings metoder! Jeg synes, at 
mange mennesker får virkelig meget ud af at sætte 
positive mål og ved kreativt at tænke over metaforer. 
Dog er disse metoder ikke altid aktuelle.
Jeg oplever, at næsten alle kan få umiddelbar glæde 
af at bruge de neurolymfatiske massagepunkter til 
forløsning af smerte. Hvis der er en smerte i forbin-
delse med en muskeltest, så var John Thie’s ynglings 
metode de neurolymfatiske massagepunkter. 
Det er den hurtigste og bedste metode til at nedbrin-
ge smerten med! Det er også nemt at vise folk den 
specifikke muskelbevægelse og punkterne, så de 
selv kan aktivere og afbalancere bestemte muskler 
med NL punkterne. Eksempelvis er nakkemusklernes 
NL punkter nemme for folk at huske og bruge til at 
fjerne anspændthed i nakke og skuldre. 

Jeg prøverat lære alle at bruge deres NL punkter 
proaktivt.”

Ved konferencen holder Matthew et oplag, som han 
er blevet inspireret til, blandt andet af de danske 
underviseres søgen efter nye kreative måder at vide-
regive TFH metoder på. Hans præsentation vil være 
en brainstorm med mange ideer til, hvordan man 
kan formidle TFH på forskellige måder, til specifikke 
grupper eller på bestemte steder (f.eks på yogasko-
ler). Præsentationen indeholder hans retningslinjer 
for kreativ generering af nye måder at præsentere 
TFH på, samtidig med at man respekterer trademark/
copyright med: integritet, kildeangivelse, de rigtige til-
ladelser, skriftlige aftaler, licenser (når det er nødven-
digt), godkendelse fra nationale foreninger eller IKC 
vedrørende videreformidling af nye ideer, metoder 
og materiale om formidling af TFH. Mathews oplæg 
finder sted søndag aften.

Jeg stillede det samme spørgsmål til Sandy Gannon, 
som har arbejdet professionelt med kinesiologi igen-
nem 30 år og er instruktørtræner i England. Sandy 
svarede:

“Det er svært for mig kun at pege på en enkel TFH 
metode; alle metoder er fantastiske, når man finder 
den rigtige metode for personen på det rigtige tids-
punkt!
Den metode, som jeg måske har brugt mest, er 
ESR, som kan ændre den hormonelle reaktion på en 
stressfuld tanke og en følelse. Det er en metode, som 
personen kan blive ved med at bruge selv, og det er 
vidunderligt!
Men den metode, jeg har set lave de mest gennem-
gribende ændringer i menneskers liv, er holdnings-
stressfrigørelse. Jeg har haft klienter, hvis kropshold-
ning var blevet dårlig efter traumer, der forårsager 
smerter, begrænsninger, følelsesmæssig og fysisk 
stress .. .
En af de mest bemærkelsesværdige afbalanceringer 
skete med en kvinde, der havde plejet sin døende 
mor. Den gamle dame ville have hendes datter at hol-
de om hende, da hun lå på sit dødsleje. Datteren var 
skræmt af, at moren ville dø i hendes arme, men hun 
ønskede ikke at nægte den døendes ønske. Hun kom 
ind i sengen og holdt sin mor i et par minutter. Den 
gamle dame døde nogle timer efter. Datteren havde 
ikke kunnet sove rigtigt siden, selv om det var over et 
år siden moderen døde.
Holdningsstressfrigørelse afbalancerede de muskler, 
der var i ubalance. Forestil dig - hver nat, da hendes 
muskler indtog den stilling, de havde, da hun holdt 
om sin døende mor, blev den gamle stress udløst i 
hende igen. 
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Efter afbalanceringen begyndte hun 
straks at sove normalt, og har gjort 
det til den dag i dag (nogle år nu!). 
Jeg har set mange så spektakulæ-
re og øjeblikkelige ændringer med 
holdningsstressfrigørelse, at selvom 
jeg ikke bruger det så tit - det er min 
favorit!”

Sandy Gannon holder et oplæg lørdag 
eftermiddag. Hendes oplæg handler 
om, hvordan vi kan bruge intuitionen 
under TFH afbalanceringen.

Både Matthew og Sandy glæder sig at 
hilse på de danske deltagere. Du kan 
læse mere om konferencen på www.
iak-freiburg.de

Kinesiologihilsen 
Anne Hiitola-Pedersen

       NYT fra Karins Helse Klinik                                       

God interesse for mine kurser

Jeg er nu godt i gang med at afholde kurserne 
PRAKTISK KINESIOLOGI – SUCCES I KLINIKKEN 
samt MATRIX kurserne. 

Skønt nu at give den viden videre, som jeg har 
samlet op gennem mange års dagligt arbejde i 
klinikken. Og hvor er det bare dejligt at så mange, 
både nystartede og jer med meget erfaring, har 
vist en god interesse.  Det er jeg meget glad for. 
Og skønt med jeres begejstring for materialet og 
det store engagement på kurserne.

Det betyder bare så meget, når jeg kan se, at det 
også gør en forskel for mine kollegaer i jeres arbejde 
og udvikling. 

Tak for de dejlige og flotte tilbagemeldinger jeg 
modtager fra jer, både fra jeres oplevelser på 
kurserne og efterfølgende fra testene derhjemme. 
Det støtter mig i, at min fornemmelse om at lave 
kurserne nu har været rigtig. 

I efteråret 2017 er der afsat flere kurser, som det 
fremgår af oversigten andet sted i bladet. Der er 
allerede godt med tilmeldinger, og jeg ser frem til 
et spændende arbejde med Danmarks dygtige 
kinesiologer, som helt sikkert får SUCCES I 
KLINIKKEN. Jeg vil i hvert fald gøre, hvad jeg kan, 
for at hjælpe dig til succes og til at nå det, som du 
gerne vil. 

Der er i hvert fald masser at lave for en dygtig 
kinesiolog, og det er et dejligt arbejde, at kunne 
hjælpe andre mennesker i deres udvikling og når 
de har det svært. Der er helt klart brug for flere 
kinesiologer, der er veltrænede og dygtige.     

Se mere beskrivelse af kurserne på www.karins-
helseklinik.dk under kurser.

Mange sommerhilsner

Karin

Karins Helse Klinik   
– din vej til sundhed, selvindsigt, udvikling 
   og forståelse
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NYT fra Kinesiologiskolen i Vejle                                                                     

Helt nyt kursus i Energy Management 
27.-28. marts 2018

Underviser Wayne Topping,

Dette kursus fokuserer på, hvordan man kan 
afbalancere skjoldbruskkirtlen og binyrerne, så 
de kan komme op på et optimalt energi niveau. 
Dette opnås ved at udforske, hvordan man kan 
afbalancere de to organer fysisk, emotionelt og 
ved hjælp af kosttilskud.

Skjoldbruskkirtlen styrer tempoet for, hvordan 
vi producerer energi på celleplanet. Hvis skjold-
bruskkirtlen er underaktiv, har vi mindre energi 
til at sørge for, at alle systemerne kan fungere 
optimalt. De symptomer, som kan udvikle sig, 
varierer i forhold til, hvilke kropssystemer, der 
bliver underforsynet med energi.
Det kunne være forstoppelse, hudproblemer, 
problemer med sårheling, depression, koncentra-
tionsbesvær, hyppige infektioner, vægtforøgelse 
og vanskeligheder med at tabe sig, etc.

Binyrerne er ansvarlige for at håndtere stress 
og for at sikre, at vi overlever. Hvis vi er under 
vedvarende stress, kan binyrefunktionen bryde 
sammen, hvilket kan resultere i træthed, talrige 
allergier og autoimmune sygdomme.

Varighed 16 timer

Pris: 2000 kr. + materialeudgift for kompendium 
på dansk 

Sted: Vejle

Forudsætninger: KA I-IV og Stress I

Detaljeret kursusbeskrivelse følger, når Wayne 
har færdigudviklet kurset.

Nærmere oplysninger:

Edel Hovgaard
kinesiologiskolen@vindinggaard.dk
Tlf. 2777 1316

Helt nyt kursus i Life Management

Underviser: Wayne Topping

Når du ligger for døden, hvordan vil du så tænke 
tilbage på dit liv? Vil du blive fyldt med utilfreds-
hed og ting, du fortryder, eller vil du kunne se 
tilbage på et liv med glæder, berigende forhold og 
fine præstationer? Det kommer helt an på, hvor-
dan du styrede dit liv. Brugte du tiden fornuftigt? 
Klarede du dine opgaver til tiden, eller udsatte du 
tingene og undgik at konfrontere problemerne? 
Fik du gennemført dine vigtigste planer? 
Var dit liv formålsfyldt? Havde du et spændende 
liv, eller var du bange for at udfordre dig selv?

Efter at have arbejdet og tjent penge et helt liv 
er der kun tre procent af amerikanerne, der er 
økonomisk uafhængige, når de går på pension. 
Hvorfor?  Det skyldes temaet, Use it or lose it! 
Dette tema påvirker også vores hjerte, lunger, 
muskler og hjerne. Er du klar over, at det også 
påvirker vores evne til at opnå vores mål?

Dette kursus er baseret på den nyeste forskning 
og vil lære dig, hvordan du kan sætte et mål op, 
og hvordan du kan gennemføre det. Du vil også 
lære, hvordan du kan styre din tid og undgå at 
udsætte tingene. Ligegyldigt hvor gammel du 
er, kan resten af dit liv blive mere organiseret og 
succesfuldt

Varighed 16 timer

Pris: 2000 kr. + materialeudgift for kompendium 
på dansk 

Sted: Vejle
Forudsætninger: KA I-IV og Stress I

Detaljeret kursusbeskrivelse følger, når Wayne 
har færdigudviklet kurset.

Nærmere oplysninger:
Edel Hovgaard
kinesiologiskolen@vindinggaard.dk
Tlf. 2777 1316
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NYT fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®                                                                   

              Vi ved ikke hvilken sommer I har haft, 
men her på skolen har vi haft to helt forskellige 
sommerferier. Carina har studeret og arbejdet 
hårdt på at skrive sit speciale færdigt, med regnen 
silende ned af ruderne og vandet løbende ned 
af panden i frustration over hele eksamen; i et 
Danmark med ganske få plusgrader denne som-
mer. Dorthe har nydt en hel måned i det varme 
Italien, uden at gøre meget andet, end at slappe 
af, solbade, svømme, spise på div. restauranter, 
have gæster til at underholde sig og mere af den 
slags… 
Uagtet er vi dog begge - ladet op – klar til at tage 
fat og vi glæder os over allerede, at være i gang 
med at undervise i Touch for Health. Siden sidst 
er vi også blevet instruktør i Transforming DNA 
Memories & Return to Love – og kransekagen får 
en fin og flot top efter Carinas eksamen på skolen 
i august, hvor vi har tre elever der skal eksamine-
res.  

              Dagen hvor Bora Selim Doran kom til sko-
len og underviste i sit K-power® er desværre velover-
stået. Desværre - da ingen af os kursister kunne 
få nok af Bora, så to kurser var for lidt – vi ville 
have hele kursusrækken og helst på en gang, da 
det ikke måtte slutte! Bora er dygtig til muskler på 
et helt nyt plan og K-power® det er helt sikkert et 
program, som alle kinesiologer kommer til at høre 
om. Det som K-power® lover med forbedringer af 
rygskader / rygproblemer og specielle teknikker, 
det holder til punkt og prikke. På baggrund af dette 
har vi slået kloen i Bora og indledt et seriøst sam-
arbejde med hans nye institut, som han har fået 
tilladelse af Bruce Drewe til at lave på Cypern med 
K-power®. 

Teknikkerne var forholdsvis simple, men dækker 
områder, som vi ikke er stødt på før, selv med alle 
de mange forskellige kurser vi efterhånden har del-
taget på. Endda det kursus som var for alle, ikke 
kun kinesiologer, var fantastisk også for kinesiolo-
ger, lige til at bruge i hverdagen med klienter. 

 Vi går et spændende efterår i møde på 
skolen. Dels kommer Adam Lehman, hvilket er ret 
fantastisk, at en kinesiolog på så højt et internati-
onal niveau kommer til vores lille skole – lille land, 
for at undervise hans eget geniale program. Lige 
præcist ordet genialt, var hvad vi og kursisterne 
brugte sidst han var her, om hans Holografiske 
Touch for Health. Det er smart, effektivt og nemt, 
både at lære og sidenhen at følge hans danske 
manual. 

Ud over det, så må vi sige at Adam er en karakter 
uden lige, som man bør unde sig selv at møde 
og blive undervist af. Sidste år da Adam var her, 
havde vi en sygeplejeske som fulgte hans to kurser 
i HeartMath®. Hun har hen over sommeren taget 
Touch for Health på vores skole – kun for at være 
med på Adams Holografiske Touch for Health, når 
han kommer i september. Det er ikke fordi hun er 
forelsket, men fordi Adam er en fantastik dygtig 
underviser, hvilket afspejler sig i hans program 
Holografisk Touch for Health, hvor del to nu også 
er godkendt af IKC, ligesom del et. Det udbytte 
Camilla fik ud af HeartMath® 1 & 2 bruger hun 
dagligt, både i sit erhverv og privat og nu vil hun 
lære mere af det Adam kan ☺

 …Dels ser Annemaries nye kursus til læ-
rere dagens lys, nu hvor det er  blevet godkendt af 
Danske Kinesiologer. Annemarie skal selv undervi-
se dette kursus første gang og vi har inviteret lære-
re til at komme og være med, så vi kan få udbredt 
det gode budskab med, hvad kinesiologi kan gøre 
i de danske folkeskoler. Vi glæder os til at høre og 
se hvordan det modtages, da vi helt bestemt reg-
ner med, at vi på sigt kommer til at gøre os meget 
i, at promovere kinesiologien på det felt. 

fortsættes .......
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NYT fra I A S K  International Association of Specialised Kinesiologists                                                                   

IASK afholder et webinar, som du kan melde dig 
til. Dr. Anne Jensen fortæller om sin forskning fra 
Oxford i kinesiologi, der viser at kinesiologi har en 
evidens på 70%. Hun fortalte om det til konferencen 
i Bergamo og der var meget spændende at høre 
om, hvordan hun havde lavet sin forskning og om 
hvad hun havde udsat sine forsøgspersoner for. 
Det foregår kl. 19 den 12. september. Man kan 
melde sig til via www.iask.org . Alle kan melde sig 
til og det er gratis.

Sæt også kryds i kalenderen hvis du har lyst til at 
være med som observer til næste års Associations 
Meeting i Oxford d.12-13. april, hvor du kan møde 

og udveksle erfaringer med dine kinesiologikolle-
gaer fra mange andre lande.

Hvis du har lyst til at være medlem af IASK, så kan 
du også melde dig til via www.iask.org under ”sign 
up” og betale 20 Euro via paypal.  

Du er også altid velkommen til at kontakte mig, 
Inge Harris tlf. 28188467 eller mail@ingeharris.dk.

Bedste hilsner,

Inge Harris

             Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole® 
kan i år fejre 30 års fødselsdag. Det bliver fredag 
d. 8. september kl. 18:30, på Smakkegårdsvej 71, 
Gentofte og du er inviteret! Vi skal fejre skolen og 
vi skal fejre Annemarie Goldschmidt, som endelig 
kan få lov at gå på pension, som hun gerne vil. Nu 
hvor vi er uddannet til instruktør i både det ene og 
det andet og det tredje og det fjerde og det femte 
og ….. så er pladsen og tiden kommet til, at Anne-
marie endelig kan gøre som hun har lyst til, hvilket 
vi glæder os over på hendes vegne. I kinesiologisk 
forstand - var vi små nylagte æg, da vi troppede op 
på hendes skole, som hun nu har ruget ud, støttet 
og givet luft under vingerne - på de første svære 
flyveture og mindre storme. Annemarie kommer 
ikke til at slippe for hverken os, eller skolen så 
længe hun er til, men hun er ikke længere den som 
skal undervise, eller være på skolen hver gang der 
afholdes kurser. Det job er nu vores og Annemari-
es er at gøre hvad hun har lyst til. 
Programmet for denne aften bliver lagt ud på vores 
hjemmeside, så følg med og se hvad du ikke vil gå 
glip af.

Med ønsket om en dejlig solrig sensommer & 
efterår ☺

Vi ses på skolen…

Carina & Dorthe
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Lidt information om medlemstallet pr. 30/7 2017 i 
Danske Kinesiologer:

Fordelt efter medlemsgrupper ser tallene således ud:

Gruppe 1         23 medlemmer
Gruppe 2       130 medlemmer
Gruppe 3         31 medlemmer
Gruppe 4         56 medlemmer
Gruppe 5         30 medlemmer

Fordelt geografisk er medlemstallet fordelt således:

Sjælland                   107 medlemmer
Fyn                             42 medlemmer
Nordjylland                 27 medlemmer
Midt- og Sydjylland     92 medlemmer
Udland                          2 medlemmer

RAB-registrerede       71 medlemmer
Genvej til sundhed      32 medlemmer

Velkommen til: 

Navn       

Metthe Christensen
Lene Dalsgaard
Thomas Kjær
Karsten Simonsen
Camilla Dam
Pia Olsen
Lis Bull
Jeanne Høffner
Christian Boje
Lene Kloppenborg
Susanne Lund-Petersen
Katrine Fribo
Merete K. Jansa
Mirian Lund Hansen
Birgit Pedersen
Willow Peo Hansen
Trine Lassen

                                        
  

By

Taastrup
Assens
Brønderslev
København S
Roskilde
Taastrup
Glostrup
Hellerup
Randers NV
Kolding
Ans By
Albertslund
Agedrup
Gedved
Aalborg
Norge
København Ø

Gruppe

ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2

Oversigt over medlemstal

Besøgstallet på vores hjemmeside ligget rimeligt 
konstant, dog med en stigning i foråret.

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

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

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

1528
1291

1569
1399 1285 1362 1366 1239 1176

1551
1323

1627 1743

1336 1218 1097

3736

2973

3559

3127
2959

3188 3187
2955

2718

3820

3349

3965
4284

3169
2954

2653

04.16 05.16 06.16 07.16 08.16 09.16 10.16 11.16 12.16 01.17 02.17 03.17 04.17 05.17 06.17 07.17

Hjemmesidestatistik
Antal besøg Sidevisninger
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NYT FRA 
  

Formand Ulla Thor-Jensen

Intet nyt til dette nummer.

NYT FRA 

Formand Lene Jespersen

Så er sommeren forbi, og aktiviteterne starter op 
igen med fuld udblæsning.

Det er dejligt at se alle de spændende kurser der 
bliver udbudt, så se bare at melde jer til.

Næste kollega aften bliver den 7. september, hvor 
vi kan tage Face book delen op igen.  Jeg oplever 
desværre mange som ikke er aktive og ved hvad 
der foregår i vores spændende kinesiologi verden.

Den 5. oktober holder jeg ferie, så jeg håber at en 
af sjællandsmedlemmerne har lyst til at holde kol-
lega aften. Det er altid spændende, og der kommer 
mange interessante debatter og dialoger frem.

Hold dig ajour og deltag.

Mange hilsner fra

Ulla Claudia
Formand for Sjællandsafdelingen



Muskeltrykket nr.  147 19

NYT FRA 
   

Formand Helle Lyngholm

NYT FRA 
  

Formand Karin Jensen

Vi havde et spændende og hyggeligt arrangement 
på Himmelbjerggården onsdag den 31.5. Karsten 
Munk fortalte om hele projektet, vi gik en lang tur i 
det kuperede terræn, spise lækkert mad og sluttede 
af med sang og meditation. 

Tirsdag den 10.10. kl.17.30 inviterer vi til 
virksomhedsbesøg på Vetcur, Feldumvej 35, 
6100 Haderslev. Ejeren, Rebekka Gadeberg, er 
uddannet biolog og farmakonom. Hun har udviklet 
produkter til heste, hunde og katte. Sammen med 
hendes mand, Allan Venzel, producerer de urte-
produkterne og sælger dem i hele Danmark samt i 
andre lande. 

Vi vil begynde med en rundvisning på virksomheden. 
Rebekka vil lære os en masse om urter, hun ved 
virkelig meget, så glæd jer! Allan vil kort fortælle 
om deres produkter. De serverer sandwich, kaffe/
te og kage. 

I 2012 var der en udsendelse om den gang Allan 
havde kræft, og hvor Rebekka blandede urter til 
ham. Det er imponerende, hvad hun kan! 

https://www.tvsyd.dk/nyheder/09-07-2012/1930/
kaffe-med-kurt-rebekka-gadeberg

For dem der har tid og lyst er der fælles gåtur kl.16 
i den nærliggende skov. Her bor Lone Gellert og 
her har hun også klinik. Adressen er Østerskovvej 
47, 6100 Haderslev. 

Tilmelding via Facebook eller til Lone på SMS 
22505286.                     

Alle kinesiologer er velkomne.

Lørdag den 6. januar 2018 kl.10-16 kommer 
heilpraktikker Arvin Larsen og holder foredrag i 
Vejle. Arvin har klinik i Hornshyld, og her har han 
også firmaet Holistica som producerer homøopati-
ske midler.

Alle er velkomne! 

Efter foredraget er der generalforsamling for Midt- 
og Sydjylland. 

Vi sender mail ud om arrangementet. 

På gensyn

Karin, Keld, Merete og Lone

Intet nyt til dette nummer.
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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 
Kærlighed, Krystaller, Transformation 

Lyskursus 
Shamanistisk grundkursus 

Psykologisk-Spirituelle redskaber Deep PEAT, Fingertipmetoden 
Enhedsterapiuddannelse med Audun Myskja 

 
Se vores hjemmeside. Du er velkommen til at besøge os og se kursusbeskrivelser, priser og 
tidspunkter for afholdelse af aktuelle kurser, du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, skrive på vores 
blog m.m. Du er ikke bundet til, at tage kurserne et sted i landet. Se hvordan datoerne passer dig 
og meld dig til i den afdeling, der passer bedst. Læg mærke til vores små Fyraftensworkshops. 

www.kinesiologi-akademiet.dk  

      www.enhedsterapi.dk  www.kinergetics-reset.dk  

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

 
 

 
 
 

Således ser programmet for det sidste halvår ud… 
 

____________________________________________________________________ 

 
Psykologi 4 (RAB) – Udviklingspsykologi/sorg & krise d. 15. & 16. august, kl. 16:30 – 21:30 
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 
Touch for Health 1 d. 16 & 17. september, undervisere: Dorthe, Carina & Annemarie G. 
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, Dorthe & Carina 
Kursus for lærere d. 7 & 8. oktober, underviser: Annemarie Goldschmidt  
Pædagogisk Kinesiologi 2 del 2 d. 26. - 29. oktober, undervisere: Hanne Freil & Dorthe / Carina 
 
Touch for Health 3 d. 2. & 3. november, undervisere: Dorthe & Carina 
Transforming DNA Memories d. 9. - 12. november, undervisere: Dorthe & Carina 
Pædagogisk Kinesiologi 2 del 3 d. 23. – 26. november, undervisere: Hanne Freil & Dorthe / Carina 
Psykologi 5 (RAB) – Lykke d. 28. & 29. november, kl. 16:30 – 21:30, underviser: Carina Olsen 
Touch for Health 4 d. 30. november & 1. december, undervisere: Dorthe & Carina 
 
 

Klik ind på vores hjemmeside, for at se program for fejring af skolen og 
Annemarie Goldschmidt d. 8. september 2017 

 
 
(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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Karins Helse Klinik    
– din vej til sundhed, selvindsigt, udvikling og forståelse 
 

 
Kurser jeg udbyder i efteråret 2017: 
 
 
September: 
 
11/9 + 12/9 Matrix – modul 1 Vejle 
Mandag + tirsdag   Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø 
 
Oktober: 
 
7/10 + 8/10 Matrix – modul 1 Vejle 
Lørdag + søndag   Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø 
 
28/10 + 29/10 Succes i Klinikken Vejle 
Lørdag + søndag   Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø 
 
November: 
 
11/11 + 12/11 Matrix – modul 2 Vejle 
Lørdag + søndag   Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø 
 
18/11 + 19/11 Succes i Klinikken Sjælland (Frederiksund) 
Lørdag + søndag   Ny Østergade 5 A, 1. th., 3600 Frederiksund 
 
Yderligere oplysninger om kurserne finder du på www.karinshelseklinik.dk under 
kurser. 
 
Tilmelding: 
Mail til karin@karinshelseklinik.dk eller sms til 40461356 med navn, adresse og ønsket kursus. 
 
Betaling:   
Når vi nærmer os kursusstart, dog senest 2 uger før kurset starter.  
Du vil fra mig få nærmere oplysninger med kontonummer, praktiske oplysninger, deltagerliste 
med videre.  
Har du spørgsmål, så kontakt mig endelig. 
 

Karins Helse Klinik    
Karin Jensen, Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø. Tlf. 40461356, mail: karin@karinshelseklinik.dk 
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TOUCH	FOR	HEALTH	5	
Repetitionskursus	med	international	skriftlig	og	

praktisk	prøve. 
27.-28.	januar	2018.	
Forudsætning:	TFH	1-4	og	selvstudie	med	TFH				
studiebogen.		
Pris:	1950	kr.	inkl.	prøve	og	registrering	hos	IKC.	
	

1	dags	opdateringstilbud	
For	dem	der	har	taget	KA	1-4	eller	Basis	1-4	og	gerne	

vil	deltage	i	Touch	for	Health	5.	
Fredag	den	26.	januar	2018.	
Forudsætning:	KA	1-4/Basis	1-4	
Pris:	1000	kr.	+	TFH	bog	og	opgavebog	(450	kr.)		
	

	
	

Anne	Hiitola-Pedersen	
Ladingvej	18,	8464	Galten	

annehiitola@gmail.com,	tlf.	23666157	
www.annehiitola.dk	

	

HER KUNNE DIN ANNOCE HAVE VÆRET - med lige 
præcis det kursustilbud du kunne have lyst til at give medlemmerne 

af Danske Kinesiologer.

Har du brug for hjælp til opsætning af dit kursustilbud er du 
velkommen til at kontakte sekretariatet.
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AKTIVITETSKALENDER 
Edel Hovgaard, (e) 
Skøn Valborgs Vej 47, 7100 Vejle,  
Tlf. 7583 2638 og 2777 1316 
kinesiologiskolen@vindinggaard.dk 

KINESIOLOGISKOLEN 
I VEJLE 

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

KURSUSPLAN  2017-2018 

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) 2-3 sep 2017 

3-4 feb 2018 
1-2 sep 2018 

Stressfrigørelse/Stress 1 (e) 25-27 aug 2017 
26-28 jan 2018 
17-19 aug 2018 
 

Basis 2/ KA 2 (e) 
 

30 sep-1 okt 2017 
10-11 marts 2018 
29-30 sep 2018 

Personlighedsmønstre/Stress 2 (j) 24-26 nov 2017 

Basis 3/ KA 3 (e) 
 

28-29 okt 2017 
7-8 april 2018 
3-4 nov  2018 

Homøopati 1 (j) 19-21 jan 2018 
 

Homøopati 2 (j) 2-4 marts 2018 
 

Basis 4/ KA 4 (e) 25-26 nov 2017 
5-6 maj 2018 
24-25 nov 2018 

Biokinesiologi 1 (j) 10-12 sep 2017 
7-9 sep 2018 

Biokinesiologi 2 (j) 10-12 okt 2017 
26-28 okt 2018 

Avanceret kinesiologi (e) 3-5 nov 2017 
5-7 okt 2018 
 

Psykologiske redskaber 1 (j) Meddeles senere 

  Psykologiske redskaber 2 (j) Meddeles senere 
Indlæringskinesiologi 1 (e) 25-27 maj 2018 Psykologiske redskaber 3 (j) Meddeles senere 
Indlæringskinesiologi 2 (e)  9-11 juni 2017 

15-17 juni 2018 
Test af kosttilskud (e) baseret på Wayne 
Toppings materiale. Kræver KA og 
Stress I. Kursuspris 1000 kr 

24 feb 2018 

 
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 
9-11 nov 18 
 

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

Fastløste følelser (e) 
 

7 okt 2017 
17 mar 2018 
22 sep 2018 
 

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 (e)   2 okt 17 Aftenkursus udviklet af Wayne Topping. Hvordan man bruger akupressur til at fjerne 
smerter. 

Overkomme modgang 
(e)  

21-22 apr 18 Edel underviser i Wayne Topping opdaterede version af dette kursus 

TFT  1 (j)  
I Hobro 
TFT 2 (j) 
 

6-8 oktober 
2017 
Dato aftales 
senere 

Pris 1800 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) 
1½ dags Workshop 
 

1-2 feb 2018 
 
 
 

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   
 

Kurset 
starter med 
12 kursister 

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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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

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

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

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

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.



Muskeltrykket nr. 14726

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
Zidsel Rosing  
Risvej 57
8660  Skanderborg
Tlf. 5155 9199
Mail: zidsel.kinesiolg@gmail.com

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

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

Lokalafdeling Nordjylland
Helle Lyngholm
Aldershøjvej 31
9800  Hjørring
Tlf.  2175 7417
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

Muskelfunktion, 
mindsker træthed  

og udmattelse

&

www.naturenergi.dk

– købes i din lokale Matas og Helsekostbutik samt udvalgte apoteker

Solaray 25 år med kvalitetsprodukter i kapsler

Afspændende, 
afstressende. Leddenes 
bevægelighed. Afhjælp-

er morgenstivhed

Ren aktivt 
Curcumin hjælper 
med at holde dine 

led smidige

Djævleklo øger 
leddenes 

bevægelighed 
& flexibilitet

Curcumin bidrager 
til leddenes 
flexibilitet

Med højere 
mængder vitaminer 
og mineraler (Energi, 

immunsystem)

&Led   
bevægelighed

      Vitaminer  
           Mineraler


