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Vi kan se tilbage på et år, hvor vi kan glæde
os over en pæn medlemsfremgang og der er
mange medlemmer, som har bestået eksamen
i 2017 - et STORT TILLYKKE skal lyde herfra.
Redaktøren
Lad mig benytte lejligheden til at ønske alle
medlemmer og annoncører en GLÆDELIG
JUL samt ET GODT OG LYKKEBRINGENDE
NYTÅR 2018.

Deadline for stof til december nummeret af
Muskeltrykket er den 5. februar 2018.

Synspunkter og meninger i artikler og annoncer er skribentens og ikke nødvendigvis
udtryk for foreningen Danske Kinesiologers meninger og holdninger.

2

Muskeltrykket nr. 148

Nyt fra Forretningsudvalget (FU)
Næstformand
Jette Larsen
Kinesiolog RAB

Så nærmer endnu et årsmøde sig, som Lokalafdeling
Nordjylland har påtaget sig opgaven af arrangere.
De senere år har de forskellige lokalafdelinger
arrangeret årsmødet på skift, så det store arbejde,
der er med at arrangere et årsmøde, bliver delt ud
på flere hænder. Selv om Danmark er et lille land
har de fleste fra - det nogle kalder udkantsdanmark - nok konstateret, at der er kortere fra land til
by end fra by til land. Sidst Lokalafdeling Nordjylland arrangerede årsmøde, valgte de en lokalitet
ved Fredericia, som jo er midt i landet, men denne
gang har de med FU´s billigelse valgt at invitere os
til Aalborg. Vi håber ikke afstanden afholder nogle
fra at deltage, for det er så vigtigt, vi får et pusterum
og sparring med kolleger denne ene gang om året.
Sørg nu for at køre sammen, dels for at spare
miljøet, men da også for at få snakket og få lavet
netværk.
Generalforsamlingen starter søndag kl. 12.30. Vær
opmærksom på, at forslag, der ønskes behandlet
på generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest d. 31. januar 2018.
Endnu engang har Lokalafdeling Sjælland deltaget
i Sund Livsstil Messe i Øksnehallen. Tak til alle
de kinesiologer, der deltog og var med til at gøre
kinesiologien synlig på en nærværende måde. Vi
ved, kinesiologi er en kraftfuld behandlingsform,
så dejligt I giver jer tid til at sprede kendskabet til
kinesiologi.
Alle kan sprede det gode budskab om kinesiologi ved
at dele vores film igen og igen. Husk, det er jeres
film, så brug dem endelig. Del dem på Facebook,
like dem når andre slår filmene op og kommenter
gerne på filmene. Jo flere kommentarer, jo større
er sandsynligheden for at opslagene og dermed
filmene bliver set. Hvis du er gruppe 3, 4 eller 5
medlem må du lægge den ind på din hjemmeside.
Men det er ikke kun på Sjælland, de er aktive.
Siden sidste medlemsblad har der været aktivitet i
alle lokalafdelinger. Det glæder os i den grad i FU,
at der er velbesøgte arrangementer i alle afdelinger.
I september måned holdt IASK et webinar med
Anne Jensen, som har en PhD i muskeltestning/
kinesiologi fra Oxford University. Alle medlemmer
blev inviteret til at deltage, dels i sidste nummer af

Muskeltrykket og dels via en mail. Webinaret var
på engelsk, og desværre deltog kun nogle få af
jer. Hun talte om hendes forskning, og om hvordan hun havde sat sine forsøg op. Det var vældig
spændende og selvfølgelig med en videnskabelig
vinkel. Hun sagde to ting, som jeg bed specielt
mærke i. Hun sagde, at vi kinesiologer kan så
meget, men vi er også meget forskellige, så derfor
er det vigtigt at respektere hinanden for det vi kan
i stedet for at have øje på det, vi mener de andre
mangler! Endvidere sagde hun, at vi skal have fokus på forskning, for det er den eneste måde at få
åbnet døre på til det etablerede sundhedssystem.
Personligt deltog jeg selv i Lokalafdeling Midt- og
Sydjyllands besøg hos Vetcur. Ejeren af Vetcur
Rebecca Gadeberg er en fantastisk ildsjæl, der virkelig brænder igennem. Hun er om nogen bevidst
om, hvad forskning gør, men alligevel sagde hun
– og det skal vi virkelig huske – at når én person
har fået hjælp af kinesiologi, så virker det jo, og
hvad skal vi så med forskning. Vi ved hun har ret,
og vores klienter ved hun har ret og derfor spreder
kinesiologien sig jo også som ringe i vandet.
FU har sendt pressemeddelelser rundt til landets
dagblade omkring vores lille undersøgelse om,
hvorfor forbrugeren valgte kinesiologi frem for en
anden behandlingsform. Endvidere er der lavet
pressemeddelelse til landets lokalaviser, som
medlemmer i gruppe 3, 4 og 5 har adgang til selv
at bruge i deres lokalområde.
For nogle måneder siden fik medlemmer i gruppe
3, 4 og 5 brev om vores mentorordning. Vi bad alle
overveje, om de ønskede at være mentor for en
studerende. At være mentor handler ikke kun om
at give til de studerende, det handler i lige så høj
grad om selv at modtage. Det skal nemlig være et
gensidigt og ligeværdigt samarbejde. Ønsker du at
hjælpe en studerende godt på vej, men fik du ikke
tilmeldt dig, så er det aldrig for sent at kontakte FU
og tilmelde dig som mentor.
I september havde FU tilmeldt sig et arrangement
hos Sundhedsrådet, der hed ”lær at møde pressen”. Desværre blev arrangementet aflyst på grund
af for få tilmeldinger.
Forretningsudvalget ønsker alle en velsignet jul
og et godt nyt år 2018. Vær bevidst om hvad du
ønsker dig af det nye år, for før eller senere går det
i opfyldelse.
Jette Larsen, næstformand
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Årsmøde - generalforsamling 2018
Årsmøde – Generalforsamling 2018
Årsmødet finder sted lørdag og søndag
den 17. -18. marts 2018.
På
Danhostel Aalborg Vandrehjem
Skydebanevej 50, 9000 Aalborg
Tlf. 98 11 60 44
Vi glæder os til at byde Jer velkommen her i Nordjylland.
Velkommen til den energi som bl.a. er præget fra
vikingerne. Energi med blæsten som går frisk over
Limfjordens vande. Så kom og oplev et program
der udspringer/omhandler energi og frekvenser.
PROGRAM.
Kursusdag lørdag 17. marts 2018.
09.00 - 10.00 Velkommen m. kaffe/te
10.00 - 14.30 Kursus/ foredrag m. Karsten Munk
Udgangspunkt i Cellesalte (se beskrivelse)
12.00 - 13.00 Frokostbuffet incl. 1 øl/vand
14.30 - 15.30 Eftermiddagspause m. kaffe/te
15.30 - 17.30 Healingskoncert med Jane Winther
(se beskrivelse)
18.30 2 retters menu (drikkevarer for egen
regning) og efterfølgende aftenhygge
måske underholdning og aftenkaffe/te.
Søndag 18. marts 2018
07.30 - 09.30 Morgenmad
10.00 - 11.20 Workshop med Yin Yoga v. Helle
Laulund (se beskrivelse)
11.30 - 12.30 Frokostbuffet incl. 1 øl/vand
12.30 Generalforsamling med indlagt
kaffepause.
Forventet sluttidspunkt kl. 16.00.
PRIS
Hele weekenden 1.000 kr.
Hele lørdagen
700 kr. incl. Frokost og efter
middagskaffe. (ikke aftensmad)
Lørdag kun koncert 200 kr.
500 kr. Workshop og frokost
Søndag
Vegetarmad skal bestilles ved tilmeldingen.
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OVERNATNING
Du skal selv bestille overnatning – billigst ved
on-line booking.
www.booking.com/vandrehjem-aalborg
Fine muligheder med familieværelser m. eget bad/
toilet. pers. 460 kr - 2 pers 585, 3 pers. 655 – 4
pers 725.
Så del/aftal evt. fælles overnatning.
TILMELDING.
Mail til sekretariat@kinesiologi.dk
SENEST 19. februar 2018.
Husk oplys hvis vegetarmad.
Deltagerbetaling indbetales på foreningens konto
0758-3223 731561 samtidig med tilmeldingen.
Deltager du kun søndag har vi af hensyn til bestilling af frokost også brug for din tilmelding senest
19. februar 2018.
På lokalforening Nordjyllands vegne.
Helle, Bodil og Anni.

Generalforsamling 2018
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Søndag den 18.marts 2018 kl. 12.30 på Aalborg
Vandrehjem i Aalborg.
Dagsorden ifølge vedtægterne bringes i
Muskeltrykkets marts nummer 2018.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge vores vedtægter være formanden i hænde senest onsdag den 31. januar 2018.
Forslag sendes til formand Vibeke Sørensen,
Nøddekrigevej 2, 9800 Hjørring – eller på mail til:
formand@kinesiologi.dk.
Du vil modtage bekræftelse på, at forslaget er
modtaget.

Karsten Munk.
Karsten Munk er oprindelig uddannet økologisk
landmand og mejerist, men valgte i begyndelsen
af 80` erne at uddanne sig til heilpraktiker. Siden
da har han taget specialkurser i antroposofisk
medicin, dybdeterapi, kinesiologiske grundkurser.
Karsten Munk er stifter og daglig leder af Karsten
Munk Akademiet.

Syngeskålskoncert med Jane Winther
kombineret med foredrag
Vi er så heldige at vi har fået Jane Winther til at
komme og fortælle om lydfrekvensers helende
virkning og give os en oplevelse, hvor hun inviterer
os til at vende blikket indad og til at (gen) skabe
kontakten mellem den indre og ydre verden.
Mange behandlere bruger i dag lydfrekvenser i
deres klinikker og oplever den store helende effekt,
lydene har på os mennesker. Glæd jer til at få
mulighed for at blive tryllebundet af Janes smukke
stemme, kombineret med syngeskålenes magiske
toner.

Yin yoga.
Yin yoga er en langsom yoga med moderat stress
på kroppens bindevæv-sener, fascia og ledbånd –
med det formål at øge cirkulationen i leddene og
forbedre fleksibiliteten. En mere meditativ tilgang til
yoga. Yin yoga er baseret på de taoistiske begreber yin og yang.

MOM S
LØ NSUM
SKAT

CVR
?

www.rabrevision.dk
- unikt regnskabskoncept
til behandlere

Tast din kassekladde ind via nettet
- og lad os, dit revisionsfirma, om
resten. Vi laver dine kvartalsregnskaber
og dit årsregnskab som en “pakke” til en
fordelagtig medlemspris på 410 kr. + moms
om måneden.

30 år Tillykke
Danske Kinesiologer ønsker Dansk
Pædagogisk Kinesiologiskole tillykke
med deres 30 års fødselsdag i år.

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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International Edu-K Conference 2018
Her har du en enestående chance for at deltage i den internationale konference
inden for Edu-K i Damme i Nordtyskland, kun 4-5 timers kørsel fra den
dansk/tyske grænse.
Læs mere om konferencen og følg med på www.ikl-kinesiologie.de.
Her kan man også melde sig til. Man får den bedste pris for at deltage, hvis man
melder sig inden d. 15. januar.

July 12 – 20, 2018 in Damme /Germany
In cooperation with the Edu-K Foundation, the DGAK, the Berufsverband Kinesiologie and the
Arbeitskreis für Selbsthilfe Edu-Kinestetik e.V.
Dates:
International Edu-K Faculty Meeting 09 – 11 July 2018
International Edu-K Conference 12 – 15 July 2018
International Post-Conference Courses & Workshops 16 – 20 July 2018
In 2018, we celebrate 35 years of Edu-Kinestetik in Germany and the Edu-K Conference is coming
to us!
The theme of the conference: My Body, My Stage!
With this conference we want to place the body in the center and see it as a mirror for our
emotional, mental and emotional processes. Our body is able to express our deepest interior. If it is
illuminated from the most varied pages, it looks different each time, but it is always the same.
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Lecturers
We are looking forward to: Dr. Paul Dennison, Dr. Carla Hannaford, Dr. Rüdiger Dahlke, Sharon
Plaskett, Carol Ann Erickson, Amy Choi, Konrad Ho, Renate Wennekes, Alfred Schatz and many
more.
The conference is for kinesiologists from all over the world. During the conference, there will be
interesting contributions from the International Faculty to Edu-Kinestethics, new and old proven
techniques for balancing and many opportunities for exchanging, celebrating and getting to know
each other. After the main conference post conference courses are offered with international guest
lecturers.

Our Institute in Damme
Kinesiology in Germany and at the IKL
The IKL is one of the leading Kinesiology institutes in Germany. It is the institute for Edu-K.
accompanying kinesiology and Developmental Kinesiology. The institute is based on three pillars,
which guarantee the optimal teaching of kinesiology: the school for the kinesiologist BK DGAK
certified, a comprehensive seminar program and the great balance practice.
The accompanying kinesiologists in Germany are professionally organized and closely networked
in the DGAK, the professional association for Kinesiology.
Place of the conference:
Hostel Damme – Jugendherberge Dammer Berge
Hvis du gerne vil vide mere, må du gerne kontakte mig: Edel Hovgaard,
kinesiologiskolen@vindinggaard.dk , tlf 2777 1316. Jeg har síddet i det internationale fakultet
for Edu-K siden 1992 og har derfor deltaget i mange af de årlige konferencer siden da, hvilket
har været meget spændende.
Hvis alt går efter planen, vil du også kunne deltage i et kursus hos Paul Dennison de to første
dage efter konferencen. Her vil Dennison afholde et to-dages kursus i sin Reading Class
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Sund Livsstil messe 2017
af Rikke Barbro Bendixen

Så lykkedes det alligevel. Endnu en messe er godt
overstået. Det er nu efterhånden blevet en tradition,
at sjællandsafdelingen er med til at promovere
kinesiologi på den årlige Sund Livsstil messe i september i Øksnehallen i København. På et tidspunkt
så det rent ud sagt sløjt ud med tilmeldingen – og
vi blev faktisk i tvivl om, det ville lykkes at kunne
lave en vagtplan, så vi kunne bemande alle 3 brikse og samtidig have folk ved skranken de 3 dage,
som messen varede. Men der skete det, som der
på forunderlig vis ofte sker. Da vi betemte os for,
at det ikke var vigtigt at skulle få økonomien til at
gå op – og at det ikke skulle være en stressfaktor,
ja så meldte de sidste kinesiolger sig jo. Og på en
måde, så det hele gik op. Fantastisk!
Flere var helt nye i messesammenhæng, men det
kunne bestemt ikke mærkes. Alle gik til opgaven
med krum hals og faldt hurtigt ind i rytmen.

På vores stand opstår der altid en gruppedynamik,
hvor hver især finder sin plads og indgår i en større helhed og byder ind med det, man kan. For mit
eget vedkommende er det en af de faktorer, som
gør det sjovt at være med år efter år. Det faglige
fællesskab og den fælles mission. Så det var bare
SÅ skønt med nye ansigter og måder at arbejde
på. Og hele 16 kinesiologer kunne vi mønstre. Ikke
dårligt.
Og vi fik travlt. Så travlt at vi ikke nåede at tage
billeder på standen med besøgende. Så I må nøjes med et ”før” billede. Vi synes selv, det ser rigtig
godt ud ☺
For langt de fleste, som lægger sig på briksen er
det deres første møde med kinesiologi – MEN vi
har efterhånden også fået stamkunder, som kommer igen år efter år. Andre kommer og giver udtryk
for deres oplevelser ved tidligere messer. Her er et
par eksempler, som Omaya oplevede
På messen oplevede jeg en klient, der sagde: ”Kan
du huske, at jeg var hos dig sidste år? I år vil jeg
bare gerne vide, om det vi lavede sidste år, holder
endnu.” Vi tjekkede de sætninger, der var målet
sidste år, og de holdt. ”Så tror jeg på kinesiologi.
Nu kan du så afbalancere mig for …………”
Det gjorde vi så, og afslutningen blev så: ”Vi ses
næste år.”
Lørdag da jeg var på vej til at holde foredrag blev
jeg standset af en ung mand og hans mor.
”Hej kan du huske at du afbalancerede mig for al
min vrede mod min far, for to år siden,” siger han
”og det hjalp!! Jeg er så lettet. Nu har jeg kontaktet
en kinesiolog i mit område og går der, når jeg har
brug for det. Jeg er også blevet sat i behandling for
min tarmfunktion, og jeg er bare så glad for, at det
nu virker uden problemer.”
Lørdag eftermiddag holdt Omaya fordrag med
titlen ”Kender du din stressprofil?”
Og det var der rigtig mange,
som var nysgerrige på at
finde ud af. Her er Omayas
oplevelse:
Jeg var den, der skulle holde foredrag på messen
i år og havde valgt at snakke om stressprofiler. Da
der kun er 5 minutter mellem hvert foredrag, deltog
jeg i det forrige foredrag med ca. 30 deltagere og
havde ikke regnet med flere til mit.
MEN der kom 100!! Og de 85 fik ”Livgivende

8

Muskeltrykket nr. 148

FR A KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
Samtaler” med sig hjem. De forreste 30 fik deres
stressprofil , og senere var der flere, der besøgte
vores stand.
Tilhørerne virkede tilfredse og udtrykte glæde over,
at det kunne være SÅ nemt at tænde begge hjernehalvdele. Stor applaus til kinesiologi.
Og stor tak til alle som var med til at gøre messen
en succes. Og til at formidle det gode budskab om,
at der både gamle som nye, men enkle og utroligt
spændende veje til sundhed og helse.

Faktaboks:
Øksnehallen 29. sept – 1. okt 2017
16 kinesiologer
ialt 115 behandlinger
utallige samtaler
4 kasser Livgivende Samtaler blev taget
med hjem af gæsterne.

For en god ordens skyld:
Næste års messe finder sted 28. – 30. september
2018. Så sæt allerede nu et stort X i kalenderen
den weekend. Vi ses.
Messeudvalget, Mette P, Omaya og Rikke.

Anders Toft og Stine Staugaard Littau har afsluttet uddannelsen og bestået eksamen som
Kinesiolog med ret til RAB hos Kinesiologi-Akademiet.
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S tafetten
Jeg har med glæde overtaget Stafetten fra Sybille
Schiønning.
Dagene i klinikken og på kurserne i weekenderne er
fyldt med dejlige mennesker og mange overraskelser.
En af de overraskelser, der kom en mørk januar aften,
var fra en god ven fra fortiden, som skrev en sms en
lørdag aften ” Hej Mette, vil du lave manualen til mine
kodede sten, der giver direkte adgang til Zeropointfeltet / kærlighedsenergien? Krystallerne er kodet via
elektromagnetisme. ” I løbet af 2 minutter var svaret
” Ja selvfølgelig” Et svar som overraskede mig selv.
Vidste blot, at sådan måtte det være.
Herefter var der en masse dejligt arbejde med
krystallerne / flouritterne i klinikken samt en masse
meditationer, hvor der kom beskrivelser af afbalanceringsteknikkerne. Manualen er færdig og godkendt i
Danske Kinesiologer. Der foregår stadig en udvikling
af mulighederne med de kodede flouritter. Kurset
hedder Kærlighed, Krystaller, Transformation og det
udbydes af Kinesiologi-Akademiet.
En gang imellem må vi gribe chancen og kaste os ud
i nyt, også selv om tingene ser umulige ud, eller vi
ikke lige ved, hvorfor dette føles rigtigt. Følelsen af,
at det ikke kan være anderledes.
Andre gange sætter vi os nogle mål, som kan virke
–”mon vi nogen sinde opnår det”? Et eksempel er,
da Kisser og jeg tog nogle kurser hos Audun Myskja
i Norge i 2008. En gang vi tog hjem med færgen,
satte vi os det mål, at vi skulle have Audun Myskja til
Danmark og undervise i sin uddannelse i Enhedsterapi. Utopi fik vi fortalt. Vi holdt fast i vores mål sammen
med Birgit og Birgitte i Kinesiologi-Akademiet og ja,
nu er vi på andet hold af den 3.årige uddannelse i
Enhedsterapi. Vi fortryder ikke, at vores ønske blev
sendt ud i universet i lys, og at det tog 5 år. Vores
glæde er, at det blev modtaget.
I klinikken får vi dejlige overraskelser, når vores klienter vender tilbage og fortæller, hvor godt de har fået
det. Ofte, når jeg læser i deres journal, tænker jeg,
jamen vi arbejdede kun med nogle få ting og meget
enkle teknikker. De enkleste teknikker oplever jeg,
er ofte de mest effektive. Fra mit første kinesiologi
kursus i 1989 og til i dag, er der sket en utrolig og
fantastisk udvikling. Før kunne afbalanceringsteknikker fylde 1-2 sider med punkter, der skulle foretages
med klienten. I dag har det ændret sig væsentligt til
meget korte teknikker. Sjovt som kroppen tager imod
den enkle form for energi.
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Dejlige ting sker også, når jeg arbejder med børn.
Det er lige fra 0 år og opefter. Der er ingen forbehold og de giver direkte adgang til at arbejde med
problematikken. Børn med indlæringsvanskeligheder af forskellig art og ADHD har jeg mange af i
klinikken. ASTNR: asymmetrisk tonisk nakkerefleks,
STNR: symmetrisk tonisk nakkerefleks er to blandt
flere reflekser, som jeg tester på disse børn. Kosten
spiller også en rolle for disse børn. Det vigtigste med
kosten er, at lave aftaler med børnene omkring den,
så de er med på kostomlægningen – stor som lille.
Næste skridt er så at få forældrene med.
De voksne klienter har mange problemstillinger. Lige
fra stress, angst, øjenproblemer, kroniske betændelser, fibromyalgi og meget mere. Hvad er det så, som
kinesiologien kan hjælpe med. Hvis vi sætter os selv
til side, ikke har nogen mening om, hvad vi skal arbejde med og bruger vores fingercomputer, så kommer
der det frem, som personen har allermest brug for,
og som hjælper dem videre i livet. Min oplevelse er,
at hvis jeg har en mening om, hvad der skal arbejdes
med og i hvilken tidsramme, så har jeg mistet det,
som hjælper klienten. Derfor er det vigtigt, at turde
stole på sit værktøj og stille det til rådighed selv om
det ikke lige i øjeblikket giver mening for mig, men
bare det gør det for klienten.
Der er hele tiden nye udfordringer og nyt at lære og
klienterne er vores bedste læremestre.
At forny sig, at gå på kursus og så have kollegialt
samvær og udveksling af erfaringer og tanker, er
meget vigtigt. Jeg sætter meget pris på de aftaler
med andre kinesiologer, som jeg har og de aftener,
hvor vi mødes i Sjællandsforeningen til uforpligtende
kollegialt samvær over et traktement hos Ulla Claudia. Her udveksler vi erfaringer, lytter til hinandens
problemstillinger og får os et hjerteligt grin. Dette
samvær betyder, at vi sagtens kan henvende os til
hinanden og få hjælp. Kan kun anbefale andre afdelinger, at tage tråden op.
Jeg videregiver stafetten til Emmy Sieverts
Ønsker alle en dejlig december
Mette Pedersen

MINDEORD

PETRA OLSEN, en af Dansk Pædagogisk Kinesiologiskoles trofaste støtter, min gode ven og kollega
døde om natten den 30. september i år.
Petra kom på sit første kursus her på skolen i 2001
og færdiggjorde i årene, som fulgte, sin uddannelse
til Professionel Praktiserende Kinesiolog. Hun
fortsatte med at dygtiggøre sig sideløbende med
sit arbejde som syge- og sundhedsplejerske og
underviste på skolen i One Brain / Pædagogisk
Kinesiologi i efteråret 2010.
Alle de mange kursister og kollegaer, som igennem årene har mødt Petra, har haft glæde og gavn
af hendes fine arbejde som kinesiolog og som
menneske.
Petra havde stor interesse for kinesiologien og
for sit arbejde inden for dens rammer, og både
kursister kollegaer og klienter nød godt af hendes
varme, hendes empati og fine omsorg.

I september måned mistede vi en kær kollega og
ven. Petra kæmpede i mange år med cancer, men
måtte til sidst give op og er nu gået over. Hun vil
blive savnet rigtig meget.
På Sjællandsafdelingens vegne, Ulla Claudia

Jeg har været meget glad for vores nære kontakt.
Også i den sidste årrække, hvor hun tappert arbejdede på alle fronter for at komme over den barske
kræftsygdom. Petra klarede lige til det sidste at
komme på benene igen efter hvert angreb, og troen
på, at hun ville blive helt rask igen hjalp hende i
sygdomsårene.
Kære Petra. Du vil altid være i mit hjerte. Stor tak
fra mig og fra alle, du har mødt her på skolen.
Annemarie Goldschmidt

UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME
Den ny ordning med gratis medlemskab for studerende har gjort, at foreningen har fået mange nye
medlemmer. Det glæder mig, for vi har brug for
nye medlemmer og nye kinesiologer, som kan tage
over for dem, som vælger at ophøre med deres
klinik. Vi må sande, at statistikken viser, at de yngre
medlemmer er for få. Derfor er det så dejligt, når
der kommer unge studerende på et hold.
Vi har brug for dem.
Vi har også brug for nye instruktører, for her viser
statistikken også, at de yngre medlemmer er i
undertal, og at der af og til er instruktørmedlemmer
som ophører med at undervise.
Har du flair for at undervise og kunne du tænke dig
at undervise i kinesiologi? Så skal du se og komme
ud af busken. Tag en snak med den skole, hvor du
er uddannet, eller tag en snak med vores formand
eller uddannelsesvejleder, så du kan komme videre med dine drømme om at undervise i kinesiologi.

Måske har du lavet noget materiale selv, som du
gerne vil videreformidle. Det kan også lade sig
gøre. Tag en snak med formanden for Meritudvalget, hvor dit kursus skal godkendes, og så kan du
efterfølgende blive medlem af Instruktørkredsen.
Eller meld dig til det nye instruktørkursus, som
bliver afholdt til foråret. Der er brug for dig, og
Instruktørkredsen i Danske Kinesiologer glæder
sig til at byde nye medlemmer velkommen.
Uddannelsesvejleder
Birgit Nielsen
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NYT fra Kinergetics

I slutningen af september afsluttede Kinergeticsholdet på Fyn deres forløb med eksamen. De havde
gennemført Unit 1-6 og gik nu til eksamen, hvor
de viste en hel afbalancering på en klient, hvor de
udelukkende anvendte Kinergetics teknikker.

I oktober startede 9 deltagere i Ringe, og den 7.8. December starter et hold i Aarhus, og den 15.
Januar 2018 er turen kommet til København.
I Ringe er det weekendkurser, i Aarhus ligger kurserne enten torsdag – fredag eller mandag – tirsdag.
I København ligger kurserne med fire dage ad
gangen.
Det er muligt at skifte mellem holdene, hvis man
er forhindret i at deltage på det hold, hvor man er
startet.
Inden længe kommer turen også til Aalborg. Her
lægges der ud med RESET 1 og RESET 2 den
4. Januar 2018. RESET 1 afholdes fra 13-17 og
RESET 2 fra 17-21.
Kinergetics-kurserne starter omkring august 2018.
Hvis du er interesseret, så meld tilbage.
Philip Rafferty kommer til Danmark igen i 2018 for
at holde:

En ny Kinergetics sæson blev skudt i gang weekenden efter, og mange har lyst til at lære Kinergetics, fordi det både er enkelt og effektivt at afbalancere med Kinergetics.

BNT den 22. juni 2018
Master Class den 23. - 24. juni 2018
RESET 1 instruktørkursus den 25. juni 2018
Meld gerne tilbage allerede nu, hvis du er interesseret i at deltage i nogle af disse kurser.
Du kan altid følge med på hjemmesiden:
www.kinergetics-reset.dk
Her kan du også finde Kinergetics-behandlere og
RESET instruktører.
Kontakt mig, hvis du har spørgsmål til kurser eller
andet vedr. Kinergetics. Du skal være hjertelig
velkommen.
Birgit Nielsen, birgit@kinese.dk , tlf. 2343 3662
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NYT fra Touch for Health School
Instruktørkursus – det originale Touch for Health Training
Er du interesseret i at opnå international anerkendelse, og få en solid basis til at formidle kinesiologi nemt
og letforståeligt?
Har du lyst til at fokusere på at undervise TFH til
mennesker, der vil bruge det til at fremme sin egen,
familiens og vennernes sundhed?
Vil du lære at teste stående, så du og dine kursister
ikke er afhængige af at have en briks i nærheden?
Har du lyst til at øve dig i at have fokus på, at personen der bliver testet, hele vejen igennem er med og
aktivt deltagende, som den der vurderer, hvad der er
behov for.

TFH Training er oprindeligt udviklet af John F. Thie,
Cordon Stokes og Mary Marks. John F. Thie gav
rettighederne for TFH uddannelserne til International Kinesiology College i 90´erne. Siden da er
TFH Training blevet en obligatorisk del af kinesiologuddannelserne i mange lande: Man kan vælge
at deltage med henblik på at blive instruktør i
Touch for Health, eller man kan tage workshoppen
som en del af ens kinesiologuddannelse.
Der står et international TFH trainer-team bag
opdatering af den internationale TFH Training
uddannelse. Vi trainere mødes hvert andet år i
forbindelse med en international konference for at
diskutere undervisning og for at sørge for, at TFH
undervisningen er på samme niveau verden over.
Hermed giver TFH Training en fælles forståelse og
et udgangspunkt for dem, der underviser i basiskinesiologien/TFH, uanset hvilken land de underviser i.

Datoerne for TFH Training i Danmark er 28. juli –
4. august 2018.
Se venligst annoncen her i bladet for mere information.

Matthew Thie kommer til Danmark
Matthew kommer til Danmark i efteråret 2018.
Der vil komme mere information, så snart vi er
nået længere i planlægningen. Det vil blive en ny
og spændende workshop, hvor du kan tage dine
venner og klienter med, da han planlægger workshoppen således, at alle uanset forudsætninger kan
deltage.
Planen er, at han vil undervise både i Aarhus og
København.
Det bliver en fantastisk mulighed for dig for at
møde Matthew i Danmark!
Med efterårshilsen
Anne Hiitola-Pedersen

Nedenunder kan du se et foto af TFH trainere fra
hele verden. Du kan sikkert finde et par ansigter
du kender, bl.a. Matthew Thie (den bageste række)
og Wayne Topping (i anden bageste række mellem
Matthew og mig).
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NYT fra Kinesiologi-Akademiet
Året går på hæld, og det har været endnu et
fantastisk år for Kinesiologi-Akademiet. Det er vi
selvfølgelig glade for, og vi vil gerne sige tak til
alle jer, som har bakket om vores kurser i alle tre
afdelinger.
Det er en sand fornøjelse at undervise glade og
videbegærlige kolleger og studerende, og lige så
stor en fornøjelse er det at have dygtige studerende til eksamen og give dem deres eksamensbevis i
hånden, så de også kan blive vores kolleger.
I 2017 har vi haft 16 studerende til eksamen. 11
har afsluttet med eksamen til Kinesiolog RAB, 4
har afsluttet kinesiologidelen på 250 timer med
eksamen.
Det har været en stor fornøjelse at indgå i et
samarbejde med en tidligere studerende, Thomas
Lyspiil, som arbejder med kodede krystaller. Det
kom der en ny workshop ud af: Kærlighed – Transformation – Krystaller . Workshoppen blev afholdt i
København i august, og til februar kommer den til
Aarhus, og senere på året også til Fyn.

fantastisk at opleve det i Ringe i oktober.
Vi anbefaler dem meget gerne.
Der er god gang i Touch for Health og Kinergetics-kurserne, hvor mange studerende har meldt
sig i alle tre afdelinger, og i 2018 bliver der udbudt
Kinergetics i Nordjylland med base i Aalborg. Vores
workshops på fire timer er også populære, og dem
kommer der flere af. Vi elsker at udvikle og at dele
vores viden.
Derfor har vi også besluttet os for at afholde tre
terapeutdage d.25. - 27.maj i Årslev på Fyn. Her
lukker vi alle fire op for vores godteposer og deler
vores erfaringer og viden med deltagerne. Tilmeldingerne er begyndt. Der er også plads til dig.
Reserver din plads med det samme ved at sende
en mail til en af os.
Vi har jo endnu et hjertebarn – Enhedsterapien,
hvor vi har engageret Audun Muskja fra Norge som
underviser. Endnu et hold er startet i august, og det
kører de næste tre år. Her er deltagere i alle aldre,
og energien er høj og intens. Det var den også,
da det første hold Enhedsterapeuter mødtes til det
årlige kursus i oktober. Det er fantastisk at kunne
samles og være i denne energi en hel weekend.
Vi ser frem til at møde jer i 2018 til workshops –
kurser – årsmøde – kollegaaftner – terapeutdage
eller noget helt andet. Det bliver en lige så stor
fornøjelse, som det har været i 2017.
Vi ønsker jer alle en glædelig jul og godt nytår med
masser af det, I brænder for og på gensyn i 2018

Vi har også haft den fornøjelse, at en tidligere
studerende, Rune Funch, har været i alle tre
afdelinger og holdt healingskoncerter. Det er utrolig
fredfyldt og livgivende at deltage i disse koncerter.,
så derfor har vi aftalt nye datoer med Rune, for at
give flere mulighed for at få denne oplevelse.
For at fuldende disse to solstrålehistorier – ja, så
har Rune og Thomas indledt et samarbejde, så nu
er der også kodede krystaller med til healingskoncerterne. Det kan bare ikke blive bedre. Det var
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NYT fra Kinesiologiskolen i Vejle
Invitation til 2 helt nye kurser med Wayne Topping.
Sted: Vejle centrum tæt på banegården
Tidspunkt: 25.-28. marts 2018, alle dage 9-17

Helt nyt kursus i Life Management, 25.-26. marts

Når du ligger for døden, hvordan vil du så tænke tilbage på dit liv? Vil du blive fyldt med utilfredshed 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, hvordan 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 dine mål. 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

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

Dette kursus fokuserer på, hvordan man kan afbalancere skjoldbruskkirtlen og binyrerne, så de kan komme
op på et optimalt energiniveau. 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 skjoldbruskkirtlen 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, koncentrationsbesvær,
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 pres
og stress, kan binyrefunktionen bryde sammen, hvilket kan resultere i træthed, talrige allergier og
autoimmune sygdomme.
Begge kurser har en varighed på 16 timer
Pris for hvert kursus: 2000 kr. + 200 kr. for kompendium på dansk.
Samlet pris for de to kurser er 4400 kr.
Ved tilmelding til begge kurser senest 3. januar får du en ”early bird” rabat, så den samlede pris
bliver 4200 kr. Du kan selvfølgelig også vælge at deltage i et af kurserne.
Forudsætninger for deltagelse: KA I-IV og Stress I
Detaljeret kursusbeskrivelse følger på min hjemmeside www.kinesiologiskole-vejle.dk først i det nye år, når
Wayne har færdigudviklet kurserne.

Tilmelding og nærmere oplysninger:
Edel Hovgaard
kinesiologiskolen@vindinggaard.dk
Tlf. 2777 1316
Muskeltrykket nr. 148
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NYT fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®
Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole® fyldte i
august 30 år. Vi fejrede og festede. Skolens jubilæumsfilm blev vist for de fremmødte, Elisabeth
Frydenlund fortalte om sit liv som HPV vaccineret.
Nisse Thorbjørn spillede
og sang blues for os, Adam
Lehman holdt et Power Point
foredrag om HeartMath og
fik os alle til at hoppe i stolene, da han afsluttede med at
spille H.C. Lumbyes ”Champagnegalop” som dramatisk
og højlydt hyldest til fødselsdagsbarnet.
Vi fik mange hilsener,
blomster, vin og gaver, og
jeg har desuden fået den
(op)gave at skrive december måneds indlæg
til Muskeltrykket.
Tak for æren og tilliden,
Dorthe og Carina. Jeg
tager imod opgaven og
betragter den som en
gave.

behøves såvel godt humør og stort gå-på-mod
som energi og sans for samarbejde.
Siden teksten til NYT fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole blev skrevet til september nummeret
af MT, har de to nået at blive instruktører i Adam
Lehmans kursus ”Holografisk Touch for Health 1”,
og Carina har i august også færdiggjort sin uddannelse i Pædagogisk Kinesiologi med skriftlig og
praktisk eksamen samt specialeskrivning. Dorthe
har gennemført hele den praktiske del, mangler
kun anatomi, fysiologi og sygdomslære, for at
kunne ”sætte huen på hovedet”. Dertil kommer en
masse klientarbejde for dem begge samt instruktøruddannelse i Touch for Health og i Sylvia Marinas
kurser ”Transforming DNA Memories” og ”Return to
Love. Vi kan ikke gøre meget andet end at klappe
i hænderne og glæde os med dem over de fine
evalueringer, der kommer fra alle kursisterne.
Lise McNamara og Pernille Bank afsluttede også
deres uddannelse med skriftlig og praktisk eksamen samt aflevering af meget flotte specialer.
De har begge, ligesom Dorthe og Carina gennemført en in-struktøruddannelse i Pædagogisk
Kinesiologi, og da Lise har giftet sig i England,
bliver metoden nu ek-sporteret også dertil. En stor
glæde for os alle.
Video-optagelser.

Fortid – nutid – fremtid.
Vi kan kun være i nu´et, men vi kan med vort
fodfæste her se tilbage på vores fortid og forholde
os til den. Og vi kan se fremefter og se nogle af
de muligheder, som vi kan vælge at bevæge os
henimod og bruge.
Dorthe og Carina har mange karakteristika: godt
humør, stort gå-på-mod, høj etik og professionalisme, og så har de nået det utrolige, siden de deltog
på deres første kinesiologikursus i juni 2015. Dertil
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Lisbeth Ingeman Sørensen (studerende på skolen og sikkert kendt af jer fra årsmødet, hvor hun
blev valgt som medlem af Etisk Råd) har lavet to
videoer. En med Hanne Freil, som også er instruktør i Pædagogisk Kinesiologi. Hanne fortæller om,
hvorledes hun og hendes kollega, Pernille Bank,
har 9 timer hver uge til kinesiologi på deres skole.
Videoen ligger på Dansk Pædagogisk Kinesiologiskoles hjemmeside og ligeledes på Facebook,
og den er en fin reklame. Derudover har undertegnede lagt krop og stemme til en video om Dansk
Pædagogisk Kinesiologiskoles opståen (1987)
og videre udvikling. Den ligger sikkert allerede på
hjemmesiden, når I læser dette nummer at Muskeltrykket. Flere videoer om emnet ”Forskning
inden for kinesiologi” er i støbeskeen.
Kinesiologi i Kenya
I løbet af 2015 – 2016 har jeg, Annemarie, været
i Kenya fire gange, 11 uger i alt. Lærerne på en
”Prima-ry School” og på en afdeling for børn med

autisme, Downs syndrom og andre kognitive forstyrrelser fik undervisning i brugen af energiøvelser.
Lærerne på ”Autism Unit” ville lære mere, så de
fik et 20 timers kursus i Touch for Health, og de og
jeg er Matthew Thie og hans forlag dybt taknemmelige for, at alle bøgerne blev doneret til brug for
afholdelsen af dette TFH kursus. Er der ikke en
eller eventuelt flere af jer, som kunne tænke jer at
tage til byen Kisii i Kenya og fortsætte mit arbejde?
Det vil blive en oplevelse for livet, og I vil kunne
gøre meget gavn. I vil bestemt få en udfordring af
en helt særlig art. Den slags udfordringer, som vi
vokser og gror af, samtidig med at vi hjælper andre
mennesker med deres vækst og udvikling.

Netværk for Integreret Behandling NFIB

Fremtid

En brochure til læger og en helt ny til klienter /
patienter er så godt som færdig og i brug. Det er
mig en stor glæde at være med og at repræsentere kinesiologi også i den sammenhæng. Et af
vores medlem-mer, som er både læge og alternativ
behandler, har skrevet om alle de behandlingsformer, som vi kan tilbyde i NFIB-regi. En del af dette
indsamlede materiale har hun præsenteret gennem et foredrag i Scle-roseforeningen. Foreningen
valgte at lade al informationen fra foredraget trykke
i et lille hæfte med spiral-ryg. Det er mig en meget
stor glæde at kunne fortælle, at kinesiologi er flot
beskrevet. En fin reklame for vort fag og samtidig
støttende information, som vil kunne bruges af
andre end sclerosepatienter.

Carina og Dorthe har meget spændende på deres
kursuspalet. Inden Jul afslutter de sammen med
Hanne Freil et 120 timers forløb med undervisning
i ”Pædagogisk Kinesiologi – en metode”, og de
klarer skam også Touch for Health 3 og 4 samt
undervisning på et af Sylvia Marinas kurser ”Transforming DNA Memories”. Og så er de gode til både
selv at undervise og til at få såvel danske som
internationale in-struktører til skolen: Frede Damgaard med ”Grundkursus i ernæring”, Bora Selim
fra Cypern kommer med to kurser efter den store
succes sidste gang han var her, Sylvia Marina
med to HELT nye kurser Getting the love you want
samt et flower essens kursus hvor du selv laver
essenser. Også ”tryllekunstne-ren” Adam Lehman
fortsætter som fast ”inventar”. Næste gang med
Richard Utts ”Applied Physiology” (”Anvendt Fysiologi”). Alt sammen spændende og ganske fantastisk. Se annoncen her i bladet og besøg skolens
hjemmeside. Den er fyldt med information.

Når jeg nu har fået opgaven at sætte mig til tasterne, så griber jeg chancen til at fortælle lidt om
NFIB. Vi har i skrivende stund (1. november) lige
haft et af vore netværksmøder. En ung studerende
fra RUC har i sit speciale til kandidatuddannelsen
skrevet om vores netværk og om vores fælles
elektroniske klient-journal. Et flot arbejde. Specialet er afleveret, den elektroniske journal er i brug
til alles tilfredshed. Ud-formningen af journalen er
et samarbejdsresultat, og Peter Lund Frandsen fra
Touch Point og NFIB har lavet dette meget store
tekniske arbejde.

Og til allersidst, så er jeg personligt glad for det
samarbejde, jeg har med Edel og Jarle om indholdet af deres kommende instruktøruddannelse.
Mange varme hilsener og gode ønsker om et
Glædelig Juletid og et Godt 2018 på vegne af os
alle tre.
Annemarie Goldschmidt

Færdige med uddannelsen til DK-Kinesiolog.

Pernille Bank

Lise McNamara

Carina Olsen
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Hjemmesidestatistik
Antal besøg

Sidevisninger

4284
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Besøgstallet på vores hjemmeside ligget rimeligt
konstant, dog med en nedgang i sommermånederne, som der dog igen er rettet op på.
Ifølge Google Analytics, som leverer statistikken er
andel af nye besøgende på 72%.
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Vi håber det fortsætter i takt med den fortsatte
udvikling af siden - bl.a. med video'er og
kursuskalender.

Oversigt over medlemstal

Lidt information om medlemstallet pr. 19/11 2017 i
Danske Kinesiologer:
Fordelt efter medlemsgrupper ser tallene således ud:
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5

23 medlemmer
135 medlemmer
33 medlemmer
55 medlemmer
31 medlemmer

Fordelt geografisk er medlemstallet fordelt således:
Sjælland
113 medlemmer
Fyn
42 medlemmer
Nordjylland
28 medlemmer
Midt- og Sydjylland 92 medlemmer
2 medlemmer
Udland
RAB-registrerede
Genvej til sundhed

Velkommen til:
Navn
Lise McNamara
Mette Thorkilsen
Connie Bossen
Camilla Madsen
Christa Danielsen
Martin Markussen
Rikke S. Pedersen
Anne Hansen
Conny Rita Pallesen
Anne Kramme
Catrine S. Marcussen

By

København K
København Ø
Hedehusene
Tune
Skævinge
Helsinge
Slangerup
Fredensborg
Esbjerg V
Frederikshavn
Helsinge
Christina W E Pedersen Viby J

Gruppe
Grp. 4
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
grp. 2
ny grp. 2
grp. 3

73 medlemmer
32 medlemmer
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!
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Har du købt en licens? Den koster kun 500 kr. og så kan du trygt videregive materialet til dine klienter


eller kursister.


Foreningen sælger også institutionslicenser. Institutionen kan anvende materialet og videregive det til


alle elever, forældre og andre tilknyttede personer, samt benytte det på deres intranet.



Det koster kun 1.200 kr.



Se mere i kinesiologishoppen - www.kinesiologi.dk/foreningen/kinesiologishoppen
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NYT FRA
Formand Ulla Thor-Jensen
Julefrokosten for Sjællandsafdelingen afholdes
onsdag den 6. december hos Omaya Axø, Marievej 52, Skovlunde
Husk at sætte kryds i kalenderen og meld dig til.
Bliver vi under 12, aflyses middagen.
Det er kl. 18.00, og du medbringer en ret til bordet,
foreningen giver drikkevarer.

Generalforsamling i Sjællandsafdelingen.
Vi afholder GF lørdag den 20. januar med sædvanlig dagsorden, som udsendes senere.
Programmet er:
Kl. 9 – 10 Morgenmad og goddag
Kl. 10 – 12 Foredrag/workshop med Henriette
Bendix omkring Kommunikation og
Præsentation. Bendixkommunikation.com
Kl. 12 – 13 Frokost
Kl. 13 - ?
Generalforsamling med efterfølgende
kaffe/te og kage.
Kl. 15
Afslutning
Hvor det afholdes er endnu ikke besluttet.
Mange hilsner Ulla Claudia

NYT FRA
Formand Lene Jespersen
Dorte Bredgaard
Vi har i August afholdt et foredrag med alternativ tandlæge Dorte Bredgaard. Med hele 35 deltagere, både
kollegaer og gæster uden kendskab til kinesiologi.
Vi havde aftalt med Dorte, at hun forinden fik to klient
oplæg med røntgenbilleder, som hun kunne drage ind
i sit foredrag og som to kinesiologer bagefter kunne
afbalancere ud fra det hun læste på tænderne. Der var
to modige ”kaniner”, Birte Schmidt og Carina Schmidt,
der tilbød sig. Efter frokosten tog Birgit Nielsen og Lene
Jespersen over og lavede afbalanceringer på de to
”kaniner”. Det blev et meget vellykket arrangement, som
vi håber kan være med til, at udbrede kendskabet til
kinesiologi.

De er opbevaret hos Lene Jespersen, men kan lånes
til arrangementer, hvor medlemmerne repræsenterer
kinesiologien.

KINESIOLOGI
Livgivende samtaler gennem kroppen

KINESIOLOGI
Livgivende samtaler gennem kroppen

l En nænsom og målrettet metode, som bygl Genskaber balance i krop, sind og følelser
l Arbejder målrettet
l Kan genvinde og bevare sundheden
l Styrker kroppens selvhelbredende kræfter
l Tager hånd om det hele menneske
l Komplemeterer og supplerer det ordinære

sundhedssystem

ger på vestens viden om fysiologi og anatomi
samt østens viden om energisystemer.
Via muskeltesten afdækkes årsagen til en
problemstilling, som kan være:
l Symptomer på stress l Smerter
l Angst/fobi l Søvnproblemer
l Følelsesmæssige udfordringer
l Indlæring l Fordøjelse

2 nye roll ups
Der har i mange år været to roll ups på Sjælland og vi
synes på Fyn, at ”det vil vi også have”.
Så med stor hjælp fra Rikke Bendixen, har vi fået produceret to flotte Roll ups, som allerede har været med på
messer rundt på Fyn. Mange tak til Rikke for hjælpen.
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www.danskekinesiologer.dk

www.d anskekinesiologer.dk

Juleafslutning
Juleafslutningen foregår i år hos bestyrelsesmedlem Marianne Secher-Dal, i skrivende stund er der 14 dage til, så
den er afholdt, når bladet udkommer. Efter spisningen har
vi inviteret en dygtig Tarot lægger, som vil fortælle og lave
praktiske øvelser med Tarotkort.
2018
Vi lufter lige et par datoer til starten af det nye år, hvor vi
torsdag d. 11.1. er inviteret til Pharma nord, for at se deres
produktion og høre om deres kosttilskud. Der vil være let
forplejning og afhentning i bus fra Odense banegård kl.
16. Og selvfølgelig retur fra Vojens efter arrangementet.
Det er ganske gratis, at deltage og vi håber at blive en
god flok.
Fredag d. 2.3. (tidligere annonceret som d. 1.3.) holder
vi kinesiologien dag på Ringe bibliotek kl. 12-18. Med
temaet: allergi og luftveje. Der bliver udarbejdet et fælles
afbalancerings katalog, så alle gæster får samme oplevelse af kinesiologi. Der vil være info borde med foldere osv.
Birgit Nielsen har lovet, at lave kataloget og så falder det
så heldigt, at hun netop den dag har øvedag med nogle
studerende, der skal teste 14 muskler. Men vi vil gerne
høre fra kollegaer på Fyn, som har lyst til at give en hånd
med ved info bordene, til praktiske ting og til, at afbalancere.

Indkaldelse til generalforsamling
Mandag d. 19.2. 2017 kl. 18.30-21.30
Sted kommer senere
Bestyrelsen byder på let aftensmad og efterfølgende
foredrag
Dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Formandens beretning for 2017 (Lene Jespersen)
3. Fremlæggelse af regnskab for 2017 (Carina Schmidt)
4. Indkomne forslag( indsendes senest 14 dage før til Lene)
5. Diskussionspunkt
Arrangementer i lokalafdelingen i det kommende år.
•
Forslag til foredrag, aktiviteter eller andet?
•
Hvad ønsker du, som medlem, at bruge lokalafdelingen til?
•
Hvad skal der til for, at du dukker op til et arrangement?
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
•
Lene Jespersen- ikke på valg
•
Carina Schmidt – ikke på valg
•
Lone Nielsen– på valg
•
Suppleant Marianne Secher-Da l- på valg
7. Revisor - Birgit Nielsen- på valg
8. Evt. - Her kan ikke vedtages noget, så hvis du har et
punkt, der skal tages stilling til, så send det som
forslag til bestyrelsen senest 14 dage før
Vel mødt til en aften blandt kollegaer

NYT FRA
Formand Helle Lyngholm
Nordjylland holder generalforsamling.
DEN 23. januar 2018
Afholdes hos:
Tove Nielsen, Sønderholm Hedevej 43, 9240 Nibe
Aftenens program.
Kl. 17.00
Goddag og velkommen
Kl. 17.15
Aftenens indlæg. Tove vil fortælle om
hvordan der arbejdes som dyrekinesiolog
Kl. 19.00
Spisning
Kl. 20.00
Generalforsamling
Kl. ????? Afslutning med kaffe
Dagsorden for Generalforsamling 2018.
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Valg af stemmetællere
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2017
ved kasserer Anni Hasselgren
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2018.
6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg, på valg er formand.
8. Valg af revisor.
9. Evt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde skriftligt, evt. på mail
senest 4 uger før generalforsamlingen.
helle.lyngholm@mail.dk
Tilmelding: af hensyn til spisning, senest torsdag d. 18.
januar 2018
Helle Lyngholm

tlf. 21 75 74 17 - eller ved mail

Vi ser frem til at mange vil møde op, så meld dig til
generalforsamling.
På bestyrelsens vegne.
Helle Lyngholm
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NYT FRA
Formand Karin Jensen

Alle er velkomne

Vil du lære af alle Arvins erfaringer?
Lørdag den 6.1. kl. 10.30 – 16 i Bygningen i Vejle
1. del. Kl.10.30 – 12.30 (for ALLE fx ægtefælder, nabo)
Her vil Arvin fortælle om:




Livets hormoner
Organernes psykologi
Bevægeapparatet og dets psykologi

2. del. Kl. 12.30 – 16 er KUN for kinesiologer
Efter frokosten vil Arvin fortælle om:

Heilpraktikker Arvin Larsen 

Lidelser, symptomer, adfærd, udredning
Personlighedstyper og cases - Arvin vil gerne
bruge dem blandt publikum, der har lyst

Se et klip med Arvin: https://www.youtube.com/watch?v=VzhLNsE7kes
kl.16-17 er der generalforsamling for alle medlemmer af Midt- og Sydjylland. Der
er en ledig plads i bestyrelsen.
TILMELDING SENEST fredag den 29.12. Pris for 1.del: 250,- Pris for 1.+2. del. inkl.
frokost, kaffe/te og kage: 450,- for medlemmer af Midt- og Syd. Andre kinesiologer
500,-. Beløbet indsættes på konto nr. 0758-3224688139 - med navn i referencefeltet
samtidig med tilmelding ved mail til merete-midtjylland@kinesiologi.dk med
angivelse af navn.
Parkering: Bygningen har adressen Ved Anlæget 14b, 7100 Vejle. Parkeringshuset Albert ligger som nabo til
Bygningen (Se evt. yderligere ved at google ”parkering i Vejle Midtby”).
Der er indgang til Bygningen gennem butikscentret Marys (Fra parkeringshuset ALBERT, går du ind ad døren til
butikscentret, der ligger til venstre for Føtex og Frøs Sparekasse) eller via den gangbro der forbinder
parkeringshuset og butikscentret. I gadeplan finder du indgangen til Bygningen mellem de 2 restauranter
(Pizzaria Marcello`s og restaurant Neptun).

Lokalforeningen Midt- og Sydjylland
Keld, Merete, Karin og Lone
22
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UDDANNELSE
Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole ®
Præsenterer…….

Udvalg af programmet for næste år…

____________________________________________________________________

Touch for Health 1 d. 6. & 7. januar, undervisere: Dorthe & Carina
Touch for Health 1 d. 11. & 12. januar, undervisere: Dorthe & Carina
Sæt pris på livet d. 16. januar, undervisere: Dorthe & Carina
Holografisk Touch for Health 1 d. 20. & 21. januar, undervisere: Dorthe & Carina
Find din egen udtryksform d. 30. januar, undervisere: Dorthe & Carina
Touch for Health 2 d. 3. & 4. februar, undervisere: Dorthe & Carina
Touch for Health 2 d. 8. & 9. februar, undervisere: Dorthe & Carina
Return to Love d. 22. - 25. februar, undervisere: Dorthe & Carina
Touch for Health 3 d. 3. & 4. marts, undervisere: Dorthe & Carina
Touch for Health 3 d. 8. & 9. marts, undervisere: Dorthe & Carina
Gratis Infomøde for lærere m.fl. d.13. marts, undervisere: Dorthe & Carina & ………
Grundkursus i Ernæring d. 24. & 25. marts & 21. & 22. april, underviser: Frede Damgaard
Touch for Health 4 d. 7. & 8. april, undervisere: Dorthe & Carina
Touch for Health 4 d. 12. & 13. april, undervisere: Dorthe & Carina
Livet gennem latter d. 18. april, undervisere: Dorthe & Carina
Grundkursus i Ernæring del 2, d. 21. & 22. april, underviser: Frede Damgaard
Bachs blomsterremedier d. 26. & 27. maj, underviser: Vibeke Bach
K-power® juni, underviser: Bora Selim Doran
Getting The Love You Want august, underviser: Sylvia Marina
Lav din egen blomsteressens august, underviser: Sylvia Marina
Pædagogisk Kinesiologi 1 & 2 august & efteråret, undervisere: Hanne Freil & Dorthe / Carina
Transforming DNA Memories oktober, undervisere: Dorthe & Carina
Åbent hus – sparring med kollegaer en gang hver måned kl. 17:00 – 21:00

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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Touch for Health
Kinesiologikurser for alle

Touch for Health 1-4 – basiskurser i kinesiologi
Touch for Health 1

Foråret 2018: 17.-18 februar
Efteråret 2018: 18.-19. august

Touch for Health 2

Foråret 2018: 17.-18. marts
Efteråret 2018: 22.-23. september

Touch for Health 3

Foråret 2018: 21.-22. april
Efteråret 2018: 27.-28. oktober

Touch for Health 4

Foråret 2018: 5.-6. maj
Efteråret 2018: 24.-25. oktober

Pris:
Kursusmaterialer:

1900 kr./weekend
450 kr., dækker alle fire weekender

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

26. januar 2018
KA 1-4/Basis 1-4 og selvstudie med TFH studiebogen
1000 kr. inkl. TFH studiebog.

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

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

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

28. juli – 4. august 2018
TFH 5 med bestået prøve
9700 kr. inkl. kompendium og registrering hos IKC

Sted for alle kurser:

Galten eller Aarhus, afhængig af deltagerantallet
Touch for Health Metaforer

Dato:
Forudsætninger:
Pris:

16.-17. juni 2018
TFH 1 og TFH 2
1900 kr. plus bog 300 kr.
Tilmelding og mere information:
annehiitola@gmail.com
www.annehiitola.dk
Kurserne arrangeres i samarbejde med
International Kinesiology College IKC
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Ny kursusrække starter i 2017/18
KINERGETICS 1: 7.-8.december i Aarhus og 15.-16.januar i København
KINERGETICS 2: 1.-2.februar i Aarhus og 17.-18.januar i København

KINERGETICS 3: 27.-28.januar i Ringe, 8.-9.marts i Aarhus, 19.-20.marts i København
KINERGETICS 4: 21.-22.marts i København, 24.-25.marts Ringe, 9.-10.april i Aarhus
KINERGETICS 5: 14.-15.april i Ringe, 30.april -1.maj i København, 7.-8.maj i Aarhus
KINERGETICS 6: 2.-3.maj i København, 5.-6.maj i Ringe og 31.maj-1.juni i Aarhus
Master Class: 23.-24.juni i Ringe. Philip Rafferty underviser.

Det er muligt at tage kurserne dels i Ringe, dels i København eller Aarhus.

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 90 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. 3000 kr. for en aften.
NYT ! RESET 1 og 2 i Aalborg torsdag d.4.januar kl.13-17 og 17-21.

NYT ! Kinergetics i Aalborg starter august 2018. Giv besked, hvis du er interesseret.
BNT kræver ingen forhåndsviden, så her kan alle deltage.
BNT: 22.juni i Ringe.

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 og videre til DKKinesiolog®
supplere en uddannelse indenfor andre alternative behandlingsformer
hvis du er Kinesiolog RAB, opdatere din RAB registrering
tage enkelte kurser som led i din personlige udvikling
tage hele kinesiologidelen først til Kinesiolog RAB med afsluttende eksamen og videre til DK-Kinesiolog® som
afsluttes med speciale, skriftlig og mundtlig eksamen.

Kurser i 2018 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, 30 31 80 43, Jylland
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KINESIOLOGISKOLEN
I VEJLE

AKTIVITETSKALENDER
Edel Hovgaard, (e)
Skøn Valborgs Vej 47, 7100 Vejle,
Tlf. 2777 1316
E-mail: edel18@gmail.com
kinesiologiskolen@vindinggaard.dk

www.kinesiologiskole-vejle.dk
www.jamur.dk
KURSUSPLAN 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
Basis 1/ KA 1 (e)
3-4 feb 2018
1-2 sep 2018

KURSUS
Stressfrigørelse/Stress 1 (e)

DATO
26-28 jan 2018
17-19 aug 2018

Basis 2/ KA 2 (e)

10-11 marts 2018
29-30 sep 2018
7-8 april 2018
3-4 nov 2018

Personlighedsmønstre/Stress 2 (j)

24-26 nov 2017

Homøopati 1 (j)

19-21 jan 2018

Homøopati 2 (j)

2-4 marts 2018

5-6 maj 2018
24-25 nov 2018

Biokinesiologi 1 (j)

7-9 sep 2018

Biokinesiologi 2 (j)

26-28 okt 2018

Avanceret kinesiologi (e)

5-7 okt 2018

Psykologiske redskaber 1 (j)

Meddeles senere

Indlæringskinesiologi 1 (e)
Indlæringskinesiologi 2 (e)

25-27 maj 2018
15-17 juni 2018

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

Meddeles senere
Meddeles senere
24 feb 2018

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 17
1.-2.dec 18
Indlærings9-11 nov 18
kinesiologi 3 (e)
Fastløste følelser (e)
17 mar 2018
22 sep 2018
Life Management
Energy management
Smerte kontrol (e)
Overkomme modgang
(e)
TFT 1 (j)
I Hobro
TFT 2 (j)
Healing code (j)
1½ dags Workshop

SJÆLSTERAPI (j)
9 weekendkurser

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

Kursuspris 1900 kr. - kursus i de 7 dimensioner, der gør IK til et endnu stærkere redskab i
afbalanceringen.
Fokus på psykisk og massiv omvendthed, korrektion af fobier, tvangsbetinget adfærd,
depression og ængstelse m.m.
Kursuspris 1000 kr. inkl. manual på dansk. Forudsætning for at deltage KA og Stress I
25.-26. marts Nye kurser med Wayne Topping i marts 2018. Pris pr. kursus er 2200 kr. inklusiv manual på
27.-28. marts dansk. Ved tilmelding hos Edel senest 3. januar, kan der opnås en early bird rabat
12 mar 18
Aftenkursus udviklet af Wayne Topping. Hvordan man bruger akupressur til at fjerne
smerter.
21-22 apr 18 Edel underviser i Wayne Topping opdaterede version af dette kursus

6-8 oktober
2017
Dato aftales
senere
1-2 feb 2018

Kurset
starter med
12 kursister

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.
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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Karins Helse Klinik

– din vej til sundhed, selvindsigt, udvikling og forståelse

Kurser jeg udbyder i foråret 2018:
Januar:
2/1 + 3/1

Matrix – modul 1

12/1 + 13/1

Matrix – modul 2

22/1 + 23/1

Matrix – modul 2

Tirsdag og onsdag

Fredag og lørdag

Mandag + tirsdag

Vejle

Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø

Osted, Sjælland
Vejle

Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø

Februar:
3/2 og 4/2

Lørdag + søndag

Matrix – modul 3

Vejle

Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø

April:
14/4 og 15/4
Lørdag + søndag

Matrix – modul 4

Vejle

Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø

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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INBYDELSE TIL INSTRUKTØR-KURSUS I KA
Vi er nu klar med udkastet til det instruktørkursus i KA, som instruktørkredsen i Danske Kinesiologer gav os
grønt lys for at udarbejde. Vi forventer at være færdige med kursusmaterialet i slutningen af dette år,
hvorefter det skal godkendes af meritudvalget.
Hvis du har lyst til at undervise andre i kinesiologi, har du nu muligheden for at blive instruktør i
Kropsafbalancering, så vi kan få kinesiologien udbredt i Danmark til endnu flere mennesker.
Forudsætninger for deltagelse er, at du har:
 Kropsafbalancering 1-4 to gange hos 2 forskellige godkendte instruktører i Danske Kinesiologer.
 Solid baggrund i forskellige kinesiologikurser i et omfang svarende til mindst 200 timer.
 Sikkerhed i at teste de 42 muskler
Tidspunkt
Sted

Fredag - Søndag d. 27.-29. april,
2018 (bededagsferien)
Hannerupvej 250, Hvilsom, 9500 Hobro
E-mail er: center@sundhed-udvikling.dk.
Hjemmeside: www.sundhed-udvikling.dk

Undervisning

Starter alle dage kl. 9.00 og vi fortsætter med øvelser og opgaver om aftenen.
Vi slutter søndag kl. 17.00

Pris

Kursusafgift:
Udgifter til mad:

Undervisere:

Edel Hovgaard og Jarle Tamsen
E-mail: edel18@gmail.com mobil: 2777 1316
E-mail: jarlegm@gmail.com mobil: 2095 4699

5.000 kr., som dækker overnatning og kursusmaterialer.
450 kr.

Tilmelding til Edel eller Jarle. Deadline for tilmelding er 15. marts 2018.
Du er velkommen til at kontakte os for nærmere information.

KURSUSBESKRIVELSE

Hovedvægten vil blive lagt på det pædagogiske element med fokus på rollen som underviser.
Temaer:












At kunne præsentere kinesiologi for kursister
Træne stoffet gennem personlige oplæg med evaluering
Tips til undervisningen
Træning i formidling og bevidsthed om din kommunikationsform
Vejledning af kursister
Uddybende teori til nogle af bogens emner
Bevidsthed om personlig kommunikationsform og forskellige læringsstile
Indlevelse og empati
Aktiv og effektiv lytning
Etiske regler
Markedsføring

Med kærlig hilsen

Edel & Jarle
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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,
Helle Skinnerup og Karin Jensen

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: 375 stk.
Redaktionelle indlæg:
Bedes afleveret i wordformat på cd eller via E-mail.
Annoncer Leveres fuldt opsat
1/1 side 1750,- kr.
1/2 side 1050,- kr.
1/3 side 800,- kr.
2/3 side 1400,- kr.
1/4 side 610,- kr.
1/8 side 400,- kr.

Der gives 40 %
rabat til prof.
medlemmer af DK

Bemærk at DK ikke er momsregistreret.

KONTINGENTSATSER:
Kontingentåret løber fra 1. april til 31. marts. Ved
indmeldelse i løbet af året gradueres kontingentet
forholdsvis. Medlemsskabet løber videre til det
skriftligt opsiges, eller medlemmet er i over
3 måneders betalingsrestance.
Årskontingent
Grp. 1 Støttemedlem
kr. 700,Grp. 2 Studerende(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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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

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 F S E NDER:
Danske Kinesiologer
Sekretariatet
Myntevej 22
8722 Hedensted
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