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Så kom vinteren til vort lille land.

Årsmøde og generalforsamling står for døren.

Lokalafdeling Nordjylland har strikket et 
spændende program sammen for årsmødet, 
som jeg håber bliver velbesøgt.

Det er jo på generalforsamlingen, man som 
medlem kan gøre sin indflydelse gældende.

Den store medlemsfremgang vi oplevede i 
2017 er fortsat her i starten af 2018.

Der synes at være stor aktivitet hos skolerne 
og øvrige kursusudbydere, jeg erindrer ikke at 
have set så stort et kursusudbud tidligere.

Redaktøren

Deadline for stof til juni nummeret af 
Muskeltrykket er den 5. maj 2018.
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 Nyt fra Forretningsudvalget (FU)

Formand
Vibeke Rønne Sørensen
Kinesiolog RAB

Der var heftig aktivitet op til nytåret 2018, hvor der 
var ny lovgivning omkring registrering af behand-
lersted. Autoriserede sundhedspersoner skulle 
lade deres behandlersted registrere, men da vi i 
Danske Kinesiologer ikke kender til alle medlemmers 
tidligere arbejdsliv og om det enkelte medlem har 
en autoriseret sundhedsuddannelse bag sig, blev 
vi nødt til at sende brev til alle medlemmer, så det 
enkelte medlem selv kunne studere reglerne og 
lade sig registrere om nødvendigt.

Jeg ser gerne, at der er ens regler for alle kinesio-
loger uanset faglig baggrund, men sådan er det 
desværre ikke. Som reglerne er nu skal kinesiolo-
ger uden en autorisation indenfor sundhedsvæsenet 
være tilmeldt Datatilsynet, mens en kinesiolog med 
en autorisation indenfor sundhedsvæsenet skal 
have deres behandlersted registreret.

Det er på ingen måde nemt at sikre en kommuni-
kation, der kan forstås af alle. Derfor er det godt 
at I skriver eller ringer til mig i tvivlsspørgsmål.

Det næste er dataforordningen. Det gælder for os 
alle. I skrivende stund er vi endnu ikke klar med 
alle detaljer omkring hvad, hvem og hvornår. Alle 
får besked inden deadline i maj 2018. 
Overordnet er mange af databeskyttelsesforordnin-
gens begreber og principper kendt fra den nuvæ-
rende persondatalov. Hvis I således allerede i dag 
har de fornødne foranstaltninger og rutiner på 
plads for at sikre efterlevelse af persondataloven 
og eventuel særlovgivning, har I også et godt 
udgangspunkt for at efterleve forordningens 
bestemmelser. Det er dog vigtigt at pointere, at der 
med databeskyttelsesforordningen også indføres 
en række helt nye bestemmelser, som det påhviler 
jer som dataansvarlige at få styr på og efterleve.

Til jer nye studerende, og til nye medlemmer 
generelt, så vil jeg orientere om bladet Mit Helbred. 
Du fik måske et eksemplar i december. Foreningen 
abonnerer på bladet Mit Helbred. Alle vores 
medlemmer får tilsendt 2 numre om året. På 
medlemssiderne ”Helbredsbuen” kan vi i alle 
numre skrive artikler om kinesiologi. 

Alle kinesiologer kan benytte sig af dette tilbud. Så 
her er der også gode muligheder for at markeds-
føre kinesiologien. Vær opmærksom på at Mit 
Helbred står til fri afbenyttelse på alle landets 
biblioteker.

Jeg vil gerne slå et slag for medlemsinformation 
inde på vores hjemmeside. Når du har logget dig 
ind - har du adgang til mange informationer. Er du 
usikker på, hvordan du logger dig ind, eller om du 
har en kode, så skriv til Jan - vores sekretær – 
sekretariat@kinesiologi.dk 
Under medlemsinformation kan du se, hvordan du 
tilmelder dig datatilsynet, gode råd omkring kli-
nikstart, information om moms og skat og meget 
andet!

På hjemmesidens forside kan du se, hvilke arran-
gementer der er rundt omkring i landet. Du kan 
klikke dig ind på enten kursuskalender, eller du kan 
klikke dig ind på arrangementskalender. Lokalafde-
lingerne, skolerne eller enkeltpersoner, der afholder 
et arrangement, sender en beskrivelse af arrange-
menter ind til Jan, der skriver dem ind i arrange-
mentskalenderen. 
På den måde er det en mulighed for nye som 
gamle medlemmer at se, hvornår man skal mødes 
i sin lokalafdeling. 

Vi skal snart ses til årsmøde i Nordjylland. Det er 
sådan i folkemunde at der er langt fra Sjælland til 
Jylland - men ikke langt fra Jylland til Sjælland. På 
trods af dette udsagn, så håber jeg at se mange af 
vores medlemmer på årsmødet 2018.   
Lokalafdeling Nordjylland står for dette årsmøde 
og har et spændende program for weekenden den 
17. marts og lidt af søndag den 18. marts 2018. 

Jeg håber du har husket at tilmelde dig.

Søndag den 18.marts kl. 12:30 afholdes general-
forsamlingen – husk det er på generalforsamlingen, 
du har indflydelse på det, du ønsker skal ske med 
vores forening. Der er ingen tilmelding til general-
forsamlingen!

Vi skal på generalforsamlingen vælge medlemmer 
til forskellige poster. Jette Kruse Larsen er på valg 
til FU og modtager genvalg. Lene Jespersen er på 
valg som suppleant til FU og modtager genvalg. 
Susan Lunddahl er på valg som suppleant til FU og 
modtager genvalg. Vibeke Sørensen er på valg til 
formandsposten og modtager genvalg.
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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

Annemarie Goldschmidt er på valg til Etisk Råd og 
modtager genvalg. Susanne Rud er på valg til Etisk 
råd og modtager genvalg. 

Frank Lange er på valg som revisor og modtager 
genvalg. Birgitte Rasmussen er på valg som 
revisorsuppleant og modtager genvalg.

Går du med overvejelser om, at du gerne vil være 
med til at gøre et stykke arbejde for foreningen, er 
det altid muligt at lade sig opstille til alle poster på 
dagen, hvor vi afholder generalforsamlingen.  I år 
modtager alle genvalg på ovennævnte poster – det 
er ingen hindring for, at du gerne må lade dig 
opstille når vi når til punktet på dagsordenen, hvor 
der skal vælges medlemmer til de forskellige 
poster. Mangler du lidt information om arbejdet 
som formand, i FU eller udvalg, er du velkommen 
til at kontakte formanden eller et medlem af FU for 
yderligere oplysninger. 

Jeg ønsker alle et godt årsmøde og en god gene-
ralforsamling. 

Et samlet FU glæder sig til at vi ses der!

Vibeke
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Årsmøde – 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 Nord-
jylland.

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.
Søndag                    500 kr. Workshop og frokost

Vegetarmad skal bestilles ved tilmeldingen.

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 1. marts 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 bestil-
ling af frokost også brug for din tilmelding senest 1. 
marts 2018.

På lokalforening Nordjyllands vegne. 
Helle, Bodil og Anni.

       Årsmøde - generalforsamling 2018                                            

Karsten Munk.
Karsten Munk er oprindelig uddannet økologisk land-
mand 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 fleksi-
biliteten. En mere meditativ tilgang til yoga. Yin yoga er 
baseret på de taoistiske begreber yin og yang.
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Generalforsamlingens dagsorden ifølge vores 
vedtægter:

1.   Valg af dirigent, som ikke behøver at være 
      medlem, og referent.
      a. FU foreslår Kisser som dirigent
      b. FU foreslår Birgit som referent
2.   Valg af stemmetællere.
3.   Forretningsudvalgets beretning.
4.   Udvalgsberetninger.
• Instruktørgruppen v/ Birgit Nielsen
• Etisk Råd v/Annemarie Goldschmidt
• I-ASK v/ Inge Harris
• Meritudvalget v/Vibeke Sørensen
5.   Fremlæggelse af revideret regnskab til 
      godkendelse.
6.   Behandling af indkomne forslag.

6.1 Forslag til ændring af / tilføjelse til paragraf 3 i 
Danske Kinesiologers Etiske Regler:
Nuværende ordlyd:
Stk 3: ”Jeg arbejder med mine klienter og kursister 
med respekt for deres integritet, og jeg overholder 
tavshedspligten med hensyn til de oplysninger om 
private forhold og andre fortrolige oplysninger, som 
jeg gennem min faglige virksomhed får om mine 
klienter”.

Etisk Råds forslag til ændring:
Stk. 3: ”Jeg arbejder med mine klienter med fuld 
respekt for deres integritet, herunder race, hud-
farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden 
personlig anskuelse”.
Stk. 4: ”Jeg overholder tavshedspligten med 
hensyn til de oplysninger, jeg gennem min faglige 
virksomhed får af og om mine klienter”.
Begrundelse: 
I en international  kursussammenhæng har jeg for 
nylig oplevet, at en kursist (heldigvis ikke dansk) 
verbalt ”overfaldt” en medkursist på grund af 
dennes sexuelle præference. Ved at få oven-
nævnte tilføjelse med ind i stk. 3 forebygger vi at 
noget lignende vil ske blandt Danske Kinesiologers 
medlemmer. 
Ordlyden i tilføjelsen er analog med ordlyden i FNs 
Verdenserklæring om Menneskerettigheder fra 
1948

Med venlig hilsen på vegne af Etisk Råds medlemmer
Annemarie Goldschmidt
Juli 2017

FUs kommentar:
FU støtter ikke forslaget da ordet integritet er så 
dækkende, at det må ingen måde kan blive bre-
dere, og vi derved er helt sikre på, at alt er nævnt.
Ifølge Den Danske Ordbog er betydning af integri-
tet: rum der omgiver nogen og adskiller vedkom-
mende fra omgivelserne, beskytter med 
krænkelser osv.

6.2 Forslag til Generalforsamling i DK 2018
Jeg foreslår at vi får en fælles sundhedsforsikring 
til Kinesiologer der også har fælles ansvarsforsik-
ring. 

FU bedes undersøge priser. 

Årsag: Som selvstændig enkeltmandsvirksomhed 
er vi ikke dækket af nogen sundhedsforsikring. 
Hvis vi bliver syge, der kræver operation eller lign. 
Vil det være en fordel at kunne komme hurtig 
igennem systemet og evt. på privathospital så vi får 
den bedst mulige behandling og kan komme 
hurtigst mulig tilbage til egen klinik igen, uden at 
miste for stor omsætning og klienter. 
Det var min revisor der foreslog dette som en 
gruppeforsikring, da det ellers kan være dyrt. 
Jeg tænkte om vores ansvarsforsikring kan udvides? 
Vera L. Højmose

FUs kommentar
FU støtter ikke forslaget ud fra de undersøgelser vi 
på nuværende tidspunkt har haft tid til at foretage 
mht. til priser m.v. Vores ansvarsforsikring kan ikke 
udvides.

6.3 Forslag om vedtægtsændring
§ 3: Medlemskreds.
Nuværende ordlyd
Stk. 3. Gr.2 Studerende/seniorer, der har mindst 72 
undervisningstimer/lektioner dokumenteret under-
visning i kinesiologi, Gr.3., Gr.4. og Gr.5. medlem-
mer har stemmeret på generalforsamlingen. 

Forslås ændret til:
Stk. 3. Gr.2 Studerende/seniorer, der har mindst 64 
undervisningstimer/lektioner dokumenteret under-
visning i kinesiologi, Gr.3., Gr.4. og Gr.5. medlem-
mer har stemmeret på generalforsamlingen.
Begrundelse:
Vores obligatorisk begynderkursus er på 64 timer 
foruden den 16 timers praktiske træning (som i alt 
giver vores grundforløb på 80 timer.) 
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Det er i vores interesse at lade de studerende 
komme til orde og være fuldgyldige medlemmer af 
vores forening, så hurtigt som muligt, hvorfor 
forslaget ikke er på de fulde 80 timer.
72 timer refererer hverken til det ene eller det 
andet, hvorimod 64 timer giver bedre mening.
Zidsel Rosing.

FUs kommentar:
FU støtter forslaget, så det stemmer overens med 
timerne fra KA/TFH

6.4 Forslag fra Danske Kinesiologers Etiske Råd til 
optagelse på dagsordenen til. Generalforsamlingen 
Marts 2018. 
Når en person, det være sig en studerende eller en 
færdiguddannet kinesiolog ønsker at blive medlem 
af Danske Kinesiologer, skal vedkommende have 
udleveret og underskrevet Danske Kinesiologers 
gældende sæt Etiske Regler. Underskrifterne 
opbevares i Danske Kinesiologers sekretariat 
sammen med de af ansøgeren tilsendte øvrige 
papirer. 

Begrundelse. 
En underskrift anses for at være bindende og 
forpligtende på samme måde som en skreven lov 
er forpligtende i modsætning til en uskreven. 
Det vil lette Etisk Råds arbejde i forbindelse med 
eventuelle klagesager. 
Det vil være en yderligere beskyttelse af vores 
medlemmer og af deres klienter. 

Baggrund. 
På de skoler, som afholder uddannelse til kinesio-
log, gennemgås skolens Etiske Regler for stude-
rende i løbet af det første kursus, den studerende 
deltager på. Reglerne underskrives og opbevares 
på skolen. 
Ordlyden af disse Etiske Regler for studerende er 
identisk med ordlyden i Danske Kinesiologers 
Etiske regler for medlemmerne 
Ansøger en kinesiolog om medlemskab af IASK 
(International Association of Specialized Kinesiolo-
gists) opnås medlemskab først, når IASKs Etiske 
Regler er underskrevet. 
Etisk Råd har foretaget undersøgelser blandt 
foreninger, som rummer alternative / komplemen-
tære behandlere og foreninger for autoriserede 
sundhedspersoner. Vi har fået oplyst, at det er 
kotume, at medlemmer i såkaldt alternative 
behandlerforeninger underskriver foreningens 
etiske regler ved indmeldelse. 

Med venlig hilsen på vegne af Etisk Råd 
Annemarie Goldschmidt 
4. februar 2018

FUs kommentar:
FU støtter ikke forslaget. Etisk råd har tidligere 
forholdt FU denne problematik, og vi har efterføl-
gende ændret ordlyden i velkomstbrevet, så det 
nye medlem specifikt bliver gjort opmærksom på 
de etiske regler.
FU ønsker ikke mere overvågning af vores med-
lemmer end for nuværende. Samtidig skal vi ikke 
tilføre mere papirarbejde for vores medlemmer og 
sekretariat.
Selv om Etisk Råd ønsker de enkelte medlemmer 
skal underskrive de Etiske Regler papirmæssigt, 
ser vi i FU ikke det er en garanti for, at de Etiske 
Regler overholdes. Som medlem er man allerede 
bundet af de Etiske Regler ved indmeldelse i vores 
forening. Vores vedtægter og dermed de Etiske 
Regler er altid opdateret og tilgængelige på vores 
hjemmeside.
Som medlem er man forpligtet af de gældende 
vedtægter, derfor skal vi undgå, at vores medlemmer 
underskriver papirmæssigt på regler, der sidenhen 
kan ændres.

6.5 Forslag fra Danske Kinesiologers Etiske Råd til 
optagelse på dagsordenen til Generalforsamlingen 
Marts 2018. 
Danske Kinesiologers Etiske Råd henstiller til 
Danske Kinesiologers FU at sørge for at samtlige 
RAB registrerede kinesiologer og andre af Danske 
Kinesiologers medlemmer, som fører journaler over 
deres kinesiologiske behandlinger / afbalancerin-
ger, inden udgangen af 2018 får bragt deres 
lovpligtige registrering i og godkendelse hos 
Datatilsynet i orden. Dette skal gælde for såvel 
nuværende som kommende medlemmer. 

Begrundelser 
1. I § 2d, stk 14 i Regler for Danske Kinesiologers 
Etiske Råd kan læses: ”Danske Kinesiologers 
Etiske Råd skal tilse, at Danske Kinesiologers 
medlemmer overholder gældende lovgivning, 
foreningens etiske regler samt regler for god klinisk 
praksis. Finder Danske Kinesiologers Etiske Råd, 
at et medlem overtræder gældende lovgivning, 
Danske Kinesiologers etiske regler og regelsæt for 
god klinisk praksis, kan Rådet sanktionere med-
lemmet ved irettesættelse, eksklusion eller afregi-
strering.” 
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2. Af dette fremgår, at det er Etisk Råds pligt at tilse 
for at medlemmerne får deres registrering bragt i 
orden. 
For at støtte alle medlemmer er Etisk Råd i gang 
med at udforme en grundig vejledning vedrørende 
tilmelding til Datatilsynet. Denne vejledning vil ligge 
klar inden Generalforsamlingen 2018. 

Med venlige hilsener på vegne af Etisk Råd 
Annemarie Goldschmidt

FUs kommentar:
FU støtter ikke forslaget.
FU har tidligere modtaget henvendelse fra Etisk 
Råd omkring denne problematik. På sidste års 
generalforsamling handlede vi på den henvendelse 
ved, at nye gr. 3, 4 eller 5 medlemmer kun optages 
på listen over ”Find en kinesiolog” hvis de er 
tilmeldt Datatilsynet.
FU har i samme anledning være på Datatilsynets 
hjemmeside for at se, hvor mange medlemmer af 
Danske Kinesiologer, der er tilmeldt Datatilsynet, 
hvilket var en omfattende opgave, da vi ikke 
systemmæssigt kunne finde vores medlemmer, da 
de er registreret på forskellige måder hos Datatilsy-
net. Endvidere har FU ringet til flere medlemmer, vi 
ikke kunne finde registreret.
I vores Etiske Regler står allerede, at det enkelte 
medlem kan irettesættes, ekskluderes eller afregi-
streres, hvis medlemmet ikke er tilmeldt Datatilsy-
net, men FU ønsker ikke at agere politibetjent og 
mener desuden ikke, at en så lille forening har råd 
til at miste medlemmer på denne præmis.
På Danske Kinesiologers hjemmeside ligger 
allerede en grundig vejledning vedr. tilmelding af 
Datatilsynet. På vores hjemmeside, har der altid 
ligget en vejledning vedr. tilmelding til Datatilsynet. 
Denne vejledning er løbende blevet revideret. 
Vi har kendskab til, at der ligger forslag til behand-
ling i Folketinget i foråret 2018 om der fortsat skal 
være tilmelding af Datatilsynet.

7.     Fastsættelse af kontingent til hovedforening 
        og lokalforening.
8.     Fremlæggelse og godkendelse af budget.
9.     Valg af formand.
10.   Valg af 1 medlem og 2 suppleanter til 
        forretningsudvalget.
11.   Valg til Danske Kinesiologers Etiske Råd.
12.   Valg af udvalgsmedlemmer og definition 
        af kompetencen for udvalg.
13.   Valg af revisor og revisorsuppleant.
14.   Eventuelt.

På de følgende sider bringes:

Driftsregnskab 2017 med sammenligning til 
budgettet for 2017 samt regnskab for 2016.

Status pr. 31.12.2017 med sammenligning til status 
pr.  31.12.2016.

Budgetforslag for 2018 med sammenligning til
budget for 2017 og regnskab 2017.

Driftsregnskab og status vil blive gennemgået på 
generalforsamlingen, og der vil blive fremlagt 
diverse supplerende kommentarer til regnskabets 
enkelte punkter.

Budgettet for 2018 vil ligeledes blive gennemgået 
med korte kommentarer til tallene.
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Regnskab 2017 Medl.     Budget 2017 Regnskab 2016 Medl.
Kontingenter

Ordinært kontingent 341.175 284 336.590 338.240 239
Kontingent i alt 341.175 284 324.990 338.240 239

Andre aktiviteter

 Annoncer Muskeltrykket 29.409    22.000 22.761    
 Trykkeudgifter -13.882  -12.000 -14.873  
 Porto -19.465  -18.600 -15.323  
 Honorar til redaktør MT -24.000  -24.000 -24.000  
 Andre udgifter MT -2.234    -2.500 -2.234    
 Abonnement Mit Helbred -9.963    -40.134 -10.000 -45.100 -9.040    -42.709 

 Salg af hjernegymnastik 4.273      4.000 3.757      
 Salg af licencer til hjernegym. 300         2.000 1.422      
 Salg af pjecer m.v. 0 200         
 Salg Livgivende samtaler 5.399      4.000 3.838      
 Fremstilling af pjecer m.v. -         -         
 Salg af CD og video -         -         
 Salg af PINS -         0 -         
 Køb af diverse til videresalg -38.919  -28.947 0 10.000 -         9.217

Andre indtægter -         0 0 -         0
Renteindtægter -         0 0 0 -         0

 Registreringsgebyr RAB 4.800      800 400         
 Årsgebyr RAB 14.000    13.600 13.720    
 Honorar for udført arbejde -5.650    -5.000 -4.950    
 Diverse udgifter RAB -         0 -         
 Årsgebyr SST -90         13.060 -6.000 3.400 -6.038    3.132

Resultat før administration
og fællesomkostninger 285.154 293.290 307.880

Lønninger og honorarer -151.544 -151.700 -138.294 

Kontorhold -23.120 -25.500 -21.607 

Markedsføring -21.028 -20.000 -19.893 

Internetudgifter -18.423 -17.000 -17.211 

Mødeudgifter 5.155 -31.000 -20.699 

Kontingenter -8.153 -10.100 -10.025 

Forsikring og afgifter -36.834 -39.000 -36.397 

Instruktørkredsen -20.000 -20.000 -20.000 

Andre udgifter -7.612 -9.000 -8.325 

Årets resultat 3.596 -30.010 15.429

Driftsregnskab 1.1. - 31.12.2017
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Danske Kinesiologer  -  BUDGET 2018

Budget 17 Regnskab 17 Budget 2018

Kontingenter ialt 324.990           341.175           340.590           
Renteindtægter -                   -                   -                   
Medlemsblade mm -35.100            -69.081            -47.300            
RAB-registrering 3.400               13.060             5.600               

Resultat før løn mm 293.290           285.154           298.890           

Lønninger og honorarer -151.700          -151.544          -151.700          

Dækningsbidrag efter løn 141.590           133.610           147.190           

Kontorholdsudgifter -25.500            -23.120            -27.500            

Markedsføringsudgifter -20.000            -21.028            -21.000            

Internetudgifter -17.000            -18.423            -17.000            

Mødeudgifter -31.000            5.155               -31.000            

Kontingenter andre org. -10.100            -8.153              -900                 

Forsikring og afgifter -39.000            -36.834            -42.000            

Instruktørudvalget -20.000            -20.000            -20.000            

Andre udgifter -9.000              -7.612              -9.000              

Kurser -                   -                   -                   

Driftsresultat -30.010            3.596               -21.210            

Kontingentsatser 2017

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

Bladabonnement 290                    290

Kontingentsatser 2018
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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

FRA KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
Kære Studerende.

Vi havde et dejligt arrangement med Arvin Larsen 
op til Midt- og Sydjyllands generalforsamling lørdag 
d. 6/1 2018.

Det var rigtig dejligt at se at der var mødt stude-
rende op på dagen. Det er bare SÅ skønt at møde 
jer. Det var dog ærgerligt at I gik inden generalfor-
samlingen, især fordi det gik op for os senere, at 
der var flere der havde den opfattelse, at de ikke 
havde stemmeret på mødet.

Inden det bliver almindeligt udbredt at det er 
tilfældet, vil jeg lige præcisere jeres rettigheder i 
den forbindelse.

• Møde- og taleret på generalforsamlingen.
• Stemmeret på generalforsamlingen, såfremt 

min. 72 timer uddannelse kan dokumenteres 
(Der er forslag oppe om at det sættes ned til 
64 timer, på den kommende generalforsamling)

Der er heller intet der er til hinder for at man som 
studerende kan stille op til lokalforeningens besty-
relse. I skrivende stund mangler der suppleanter i 
Midtjylland og det skulle undre mig om det så ret 
meget anderledes ud i de andre lokalgrupper her 
efter lokalforsamlingerne, så man er altid velkommen 
til at byde ind og deltage.

Vi håber at se rigtig mange af jer til årsmødet og 
den efterfølgende Generalforsamling med eller 
uden 72 timers uddannelse.

De forskellige medlemstyper er beskrevet på 
hjemmesiden under foreningen/medlemsskab

Kærlig hilsen 

Zidsel Rosing

FIND EN KINESIOLOG
Er du behandlermedlem og med på behandlerli-
sten "Find en Kinesiolog" på vores hjemmeside?

Hvis ja, så brug et par minutter på at tjekke at 
dine oplysninger er korrekte og ajourførte.

Hvis nej, så overvej om det ikke var en god idè 
at gøre brug af denne mulighed i din markeds-
føring.

Hvis du har rettelser eller hvis du ønsker at 
komme med på listen bedes du sende info til 
sekretariatet, som ordner det praktiske.

Brug mail: sekretariat@kinesiologi.dk
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FRA KINESIOLOG TIL KINESIOLOG

LYSFEST 2018  
Et lille eksempel på praktisk anvendelse af kinesiologisk og spirituel tankegang, tilsat lyd og lys. 
 
Den første søndag i året holder vi lysfest i vort hus kl. 16 –  
Ideen kom oprindelig fra et stille ønske om, at så mange mennesker som muligt fik glæde af vores 
store juletræ med levende lys kombineret med et lysarbejde for MODER JORD. 

Vi starter altid i haven, hvor vi danner en kreds. Her bruger vi 
kinesiologiens 7 bank til at sætte gang i vores legemer og 
bagefter Donna Edens energiøvelser.  
Derefter kigger vi på de medbragte lys og lukker så 
øjnene for at koncentrere vores energi og tanker 
om at skabe en fælles lyssøjle over lysene. Vi 
trækker lyset ind fra universet via krone-chakraet, 
fylder os selv op og forbinder så vores hjerter til 
lyssøjlen og føler os som ét.  
Vi holder hinanden i hånden og mærker energien køre rundt.  

Vi udvider lyssøjlen til cirklens kant, til rygsiden af os selv, til at dække hele København, hele 
Danmark , hele MODER JORD. 
Her står vi så som små antenner et lille stykke tid og hjælper MODER 
JORD med at trække energi til sig. Vi slutter med: ”Vær velkommen” 
 
Bagefter indendørs er Sussie Baun Madsen fra ”Himmellysene” klar med 
sine forudsigelser om det nye år. Altid spændende.  
 
Omaya leder en meditation, udarbejdet fra ”Placebo” af Joe Dispenza, og vi 
nyder stilheden bagefter. 
 
Vi nyder også Antje Jansen dejlige stemme, når hun giver et eller to numre med det, hun lige er i 
gang med. 
Så kaffe, og i år var Finn Paaske med og fortalte om sin bog: ”Sprogets Kraft”   
Vi synger et par sange, og Antje er sød og spiller til.  
 

Vi står hver dag i vor egen lyssøjle, men at stå sammen med 
andre i en fælles lyssøjle er en rar oplevelse. 
 
Det er i det små, at det store formes.  
Som foroven, således også forneden. 
              Omaya Axø       

                      kinesiolog og enhedsterapeut (RAB) 
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Stort tillykke til følgende der har afsluttet uddannelsen og bestået eksamen som Kinesiolog med ret 
til RAB hos Kinesiologi-Akademiet: Mie (Ellen-Mari) Kvistgaard, Sylwia Magnowska Christensen, 
Mie Kjærgaard, Hanne Andersen, Yvonne Byllemos Appel og Mie Vildbæk
-  og til Jette Hiltmar der har afsluttet kinesiologdelen på 250 timer med eksamen.

Kinesiologiskolen i Vejle kan ønske
Christina Bjørn Nilsson stort tillykke med 
eksamen som Kinesiolog med ret til RAB

 STORT TILLYKKE MED EKSAMEN

Thomas Ansbjerg er nu uddannet
DK-Kinesiolog fra Brøndby Kinesiologiskole.

Dejligt at have dig som kollega.

Stort tillykke fra Birgit og MetteThomas Ansbjerg er nu uddannet DK Kinesiolog fra Brøndby Kinesiologiskole.  

Dejligt at have dig som kollega. Stort tillykke fra Birgit og Mette.  
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S tafet ten
Jeg fik for lang tid siden invitation til at skrive i 
Stafetten overleveret af Mette Pedersen, Tak Mette. 
På det tidspunkt var jeg uvidende om, at jeg skulle 
sælge, købe, flytte med stor velvillighed fra Univer-
set og med hjælp fra mine børn og svigerbørn. Der 
var jo masser af tid, og nu sidder jeg så her ved 
tastaturet 1/2, tidspresset.
A pros po flytning. 27/1 d. å. var jeg for anden 
gang på et ganske exceptionelt kursus. Kærlighed 
– Krystaller – Transformation. Kurset afholdes 
i Kinesiologi Akademiets regi og er udviklet i tæt 
samarbejde mellem Mette Pedersen og Thomas 
Lyspiil.  Det er noget, oplever jeg, der flytter på 
bevidsthedsplaner. Thomas bruger som eksempel 
kage etage fade, som symbolik på bevidsthed og 
udviklingsmuligheder.
Mette skrev i sit indlæg i sidste Stafetten noget om 
disse elektromagnetiske indkodede fluorit krystal-
ler, der er i direkte forbindelse med 'zeropointfeltet', 
det er nedtransformeret kærlighedsenergi, der ifølge 
Thomas Lyspiil bliver trukket ned og omformet 
således at krop – celler – og bevidsthed modtager 
den højeste healingsenergi. De remedier der præ-
senteres og arbejdes med ved kurset er udviklet 
og elektronisk indkodet af Thomas med Visionary 
Enchanted Crystals Teknik.  

Til forskellige afbalaceringstemaer bruges hen-
holdsvis Fluoritstav, Krystal-/perlepose, krystal-ok-
taede fluorit, I Am.
Fluorit krystalstaven: Går direkte ind og healer i 
et bestemt område.
Krystal-/perlepose: Herfra flyder ren livsener-
giprana/chi/zeropoint direkte og ikke oprindelige 
vibrationer fjernes.
Krystal – oktaede fluorit: Afbalancerer bl.a. sygdom
I Am: er en møntlignende guld overtrukket gen-
stand med kraftsymboler. Den sørger for højnelse 
og balance af bevidsthed, bevidstheden går opad i 
spiraler.

Der er fantastisk gode effektive kontante  og velillu-
strerede afbalancerings teknikker i materialet og et 
meget spændende tillæg af Thomas om Zeropoint 
– krystaller og bevidsthed.
Forening af disse remedier og kinesiologi oplever 
jeg som værende unik.
Det er vist kursusanmeldelse, jeg har gang i og ja, 
jeg kan kun sige godt derom og håbe rigtig mange 
vil benytte sig af at komme på dette kursustilbud.

Eftersom jeg også var på kursus i  august 2017, 
har jeg haft mulighed for at indhente erfaringer 
med anvendelse i praksis.
Som alle andre kinesiologer tester jeg mig frem 
til, hvad skal jeg bruge af metode ved en given 
problemstilling. Krystalstaven og en af testprocedu-
rene fra kursusmaterialet har jeg brugt ved be-
handling af en klient med ALS, da han opsøgte mig 
anden gang. Det var meget påfaldende, at hans 
meget blege hud efterfølgende fik farve og varme, 
jeg opleved også han trak vejret mere frit, han selv 
udtrykte at have fået mere livsmod, også mod til at 
gennemføre en ferieaktivitet med sin familie.
Et andet eksempel hvor jeg har brugt den oktaede 
fluoritkrystal er en ung studerende der havde røget 
hash, han var kommet 'helt ud af sig selv', fik angst 
og havde været psykotisk. Han gik til psykologs-
amtaler og blev af psykiater medicineret for angst, 
han havde været i behandling seks måneder. Og 
ja, han svævede stadig udenfor sig selv, testede 
jeg mig frem til. Kraftigt understøttet af en i øvrigt 
stor krystal og I Am og forskellige kinesiologimeto-
der, er han nu stabilt på plads, med følelsen 'jeg i 
mig', han har genoptaget sit studium og klarer sig 
godt.

Jeg bruger selv dagligt krystalstaven som smerte-
medicin og de andre remedier ved meditation.

Jeg oplever remediernes energifelt kan være for 
voldsomt for nogle klienter, derfor opbevarer jeg 
dem i nogen afstand fra briksen.

Når nu jer er ved det med kurser og at gå der flere 
gange, så er jeg blandt dem, der er på Enhedstera-
piuddannelse anden gang.  Audun Myskjas medi-
tationer, og det er der meget af på hans kurser, er 
livgivende. ”Kagefadsplateauer”, bevidsthedsudvi-
delse, vækst samt udvidelse af kompetence til brug 
i kinesiologiområdet er i fuld aktivitet også her.
Måske det skinner igennem, at jeg oplever det 
kinesiologiske felt som værende udviklende både 
personligt og i behandlings øjemed.

Der sker rigtig meget i klinikken lige nu, jeg tror det 
er gældende for os alle. Hovedtemaet for dem der 
opsøger mig p.t. er stress, angst, præstationsangst 
og støtte til at kunne gå til eksamener og prøver, 
støtte i arbejdslivet, det personlige liv og allergi.
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UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME
Inden længe mødes vi til årsmøde i Aalborg, og jeg 
glæder mig til at møde kolleger, gamle som nye. 
Jeg håber, at mange af vores nye medlemmer har 
lyst til at deltage og lære nye kolleger at kende og 
være en del af et dejligt fællesskab en hel weekend.

På sidste års generalforsamling blev det vedtaget, 
at studerende kan opnå gratis medlemskab i to år, 
når de har haft 32 timers undervisning i kinesiologi. 
Det har betydet en pæn fremgang i gruppe 2, og 
jeg håber, at endnu flere vil melde sig ind i løbet af 
2018. 

Men allermest håber jeg, at vores mange nye 
medlemmer vil tage imod invitationen til årsmødet 
og også tage imod invitationerne til alle de andre 
arrangementer, som de forskellige lokalafdelinger 
afholder. På den måde møder kolleger nye kolle-
ger og erfaringer bliver udvekslet, og måske bliver 
der også indledt et samarbejde. 

Det er måske også her, at en studerende kan finde 
en mentor, som vil stille sig til rådighed for den 
studerende under uddannelsen.

Jeg kan kun opfordre alle vores nye medlemmer 
til at møde op. Jeg glæder mig til at møde jer på 
årsmødet og til vores generalforsamling, og jeg 
ved, at lokalafdelingerne også glæder sig til at tage 
imod jer.

 I er så velkomne. 

Uddannelsesvejleder 

Birgit Nielsen

Der sker af og til mærkelige ting i feltet 'det alterna-
tive'. Nu det med autorisation at skulle betale for at 
være autoriseret og aktiv. Jeg har deponeret min 
autorisation som sygeplejerske, og hvor er jeg dog 
glad for, at jeg ikke også blev autoriseret psykolog. 
Så nu er jeg på RAB igen, dejligt. 

Det lysner og foråret er på vej, flytning sker på alle 
planer og niveauer.  

Jeg ønsker jer alle et rigtig dejligt forår med vækst 
og forandring. 

Jeg sender stafetten videre til Kisser Bjerregård 

med kærlige 
hilsener fra 

Emmy Sieverts

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.
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Her skal du udfylde de med * markerede felter.
Brugernavn er valgfri - medlemsnummer, navn eller 
hvad du nu synes er bedst for dig.

Når alle felter er udfyldt trykker du på Registrer

ADGANG TIL MEDLEMSINFORMATION på hjemmesiden.
For at få adgang til medlemsinformation på vores 
hjemmeside, kræves det, at du er registreret i 
hjemmesideprogrammet.

Hvis ikke du allerede er registreret gør du føgende:

Nederst på forsiden til højre findes dette skærmbil-
lede.

Her skal du trykke på "Registrer".  Så kommer 
dette skærmbillede frem:

Så får du dette "kvitteringsbillede"

Så er det "bare" at vente på, at sekretariatet får 
godkendt dig som bruger. Så modtager du en 
e-mail med brugernavn og adgangskode.

Du kan roligt lukke din browser, for der er ikke 
garanti for, at svarmailen kommer i løbet af kort tid 
- der kan godt gå en dag eller to.

Herefter vil du have adgang til medlemsinformation 
under fanen Foreningen.

Hvis det driller er du velkommen 
til at kontakte mig, så vil jeg 
prøve at guide dig igennem.

Jan Jensen
sekretariatet

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%.
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KINESIOLOGI-SHOPPEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovenstående kan bestilles hos sekretariatet – mail: sekretariat@kinesiologi.dk 
eller  telefon 2928 9723. 
 
Til ovenstående priser skal lægges forsendelsesomkostninger i form af brev- eller pakkeporto. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

KINESIOLOGI – Livgivende samtaler gennem kroppen. 
 
Pris: kr. 25,- pr. stk. – for ikke medlemmer 
For medlemmer er prisen kr. 5,- pr. stk. 
Ved køb af en kasse med 120 stk. er prisen kr. 530,- 

Den blå folder om kinesiologi: 
 
Pris: kr. 2,50  pr. stk. 
ved køb af 100 stk. er prisen kr. 2- pr. stk. 

PINS 
 
Pins med vort logo kan købes for kr. 50,- pr. stk. 

Hjernegymnastik 1 & 2 

Pris: kr. 30,- pr. hæfte eller plakat                       

1 sæt bøger eller plakater kr. 50,- 
Pris for ikke medlemmer: kr. 50,- pr. bog eller plakat. 

Forsendelse betales efter vægt/volumen samt 
ekspeditionsgebyr kr. 25,- pr. bestilling. 

Hæfter/plakater bestilles hos Birgit Nielsen -        telefon 
62 62 30 62  -  e-mail: birgit@kinese.dk 

 
NYT HJERNEGYMNASTIK-MATERIALE. 
 
Lotte Sieg har været i gang med at bearbejde  hjernegymnastik-bøgerne,  
så hver øvelse nu findes på et A3 ark, som vil kunne printes ud i A3 eller A4 format. 
Flotte og meget brugervenlige materialer. START-plakaten kan ses på vores hjemmeside. 
   
Resten af materialet kan købes via et link til download via Dropbox. 

Som behandler har du mulighed for at købe en personlig licens til 500 kr. 
Du vil få tilsendt et link til download via Dropbox. 
Licencen er personlig, og dit navn vil stå nederst på hver side. 
Det er din personlige licens, som du kan bruge i din klinik eller i din undervisning.  
Du kan printe de sider ud, du har behov for og give dem til dine klienter eller kursister. 
 
Institutioner har mulighed for at købe en institutionslicens til 1.200 kr. Institutionen vil få tilsendt et link til download via Dropbox. 
Institutionens navn vil stå nederst på materialet. 
Med denne licens har institutionens brugere (pædagoger, lærere m.m.) ubegrænset mulighed for at kopiere øvelserne til børn, 
elever og forældre, eller materialet kan lægges på institutionens intranet. 
 
Bestilles hos Birgit Nielsen - birgit@kinese.dk  - tlf. 62 62 30 62. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KINESIOLOGI-SHOPPEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovenstående kan bestilles hos sekretariatet – mail: sekretariat@kinesiologi.dk 
eller  telefon 2928 9723. 
 
Til ovenstående priser skal lægges forsendelsesomkostninger i form af brev- eller pakkeporto. 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

KINESIOLOGI – Livgivende samtaler gennem kroppen. 
 
Pris: kr. 25,- pr. stk. – for ikke medlemmer 
For medlemmer er prisen kr. 5,- pr. stk. 
Ved køb af en kasse med 120 stk. er prisen kr. 530,- 

Den blå folder om kinesiologi: 
 
Pris: kr. 2,50  pr. stk. 
ved køb af 100 stk. er prisen kr. 2- pr. stk. 

PINS 
 
Pins med vort logo kan købes for kr. 50,- pr. stk. 

Hjernegymnastik 1 & 2 

Pris: kr. 30,- pr. hæfte eller plakat                       

1 sæt bøger eller plakater kr. 50,- 
Pris for ikke medlemmer: kr. 50,- pr. bog eller plakat. 

Forsendelse betales efter vægt/volumen samt 
ekspeditionsgebyr kr. 25,- pr. bestilling. 

Hæfter/plakater bestilles hos Birgit Nielsen -        telefon 
62 62 30 62  -  e-mail: birgit@kinese.dk 

 
NYT HJERNEGYMNASTIK-MATERIALE. 
 
Lotte Sieg har været i gang med at bearbejde  hjernegymnastik-bøgerne,  
så hver øvelse nu findes på et A3 ark, som vil kunne printes ud i A3 eller A4 format. 
Flotte og meget brugervenlige materialer. START-plakaten kan ses på vores hjemmeside. 
   
Resten af materialet kan købes via et link til download via Dropbox. 

Som behandler har du mulighed for at købe en personlig licens til 500 kr. 
Du vil få tilsendt et link til download via Dropbox. 
Licencen er personlig, og dit navn vil stå nederst på hver side. 
Det er din personlige licens, som du kan bruge i din klinik eller i din undervisning.  
Du kan printe de sider ud, du har behov for og give dem til dine klienter eller kursister. 
 
Institutioner har mulighed for at købe en institutionslicens til 1.200 kr. Institutionen vil få tilsendt et link til download via Dropbox. 
Institutionens navn vil stå nederst på materialet. 
Med denne licens har institutionens brugere (pædagoger, lærere m.m.) ubegrænset mulighed for at kopiere øvelserne til børn, 
elever og forældre, eller materialet kan lægges på institutionens intranet. 
 
Bestilles hos Birgit Nielsen - birgit@kinese.dk  - tlf. 62 62 30 62. 

Hjernegymnastik

Har du købt en licens?  Den koster kun 500 kr. og så kan du trygt videregive materialet til dine klienter 
eller kursister.

Foreningen sælger også institutionslicenser. Institutionen kan anvende materialet og videregive det til 
alle elever, forældre og andre tilknyttede personer, samt benytte det på deres intranet.

Det koster kun 1.200 kr.

Se mere i kinesiologishoppen - www.kinesiologi.dk/foreningen/kinesiologishoppen
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       NYT fra Touch for Health School                                             

Den første weekend i februar forløb i godt og 
inspirerende selskab med Touch for Health instruk-
tører. Otte instruktører blev opdateret i Ebeltoft, og 
er nu klar til at fortsætte med at udbrede Touch for 
Health kinesiologi gennem foredrag, workshops og 
kurser.  Tak til alle jer deltagere for, på hver jeres 
måde, såvel at bidrage til fællesskab omkring 
Touch for Health som til en god stemning. 
Der er brug for Touch for Health og der er brug for 
jer til at udbrede det!

Den store nyhed er, at Matthew Thie har tilbudt at 
komme til Danmark til september! Kinesiologifor-
eningen Touch for Health og Dansk Pædagogisk 
kinesiologiskole har samarbejdet om en aftale med 
Matthew om at komme og afholde et 2-dages 
kursus den 29.-30. september. Kurset har en 
spændende overskrift ”Karada No Fushigi”, som 
kan oversættes til ”Kroppens mysterium”. Kurset 
afholdes i København og alle kan deltage. På 
kurset fordyber vi os i nogle udvalgte akupunktur-
punkter, ”Palaces of Transformation”, og lærer 
mere om trossystemer og personlig styrke.

Ifølge Matthew kan alle få udbytte af kurset, men 
det vil være fordel, hvis man har kendskab til 
kinesiologien i forvejen. Deltagelse i basiskurserne 
Touch for Health 1 og 2 samt i Metaforkurset, 
enten inden eller efter hans kursus vil give et større 
udbytte af kurset.

Hvis du vil deltage i Metaforkurset inden Matthews 
kursus, er der mulighed for det den 16.-17. juni i 
Galten.  Kurset er en fantastisk rejse ind i ens 
bevidsthed ved hjælp af en kombination af muskel-
testning og sproglige billeder.  Du lærer en utrolig 
nem og effektiv afbalanceringsmetode, som du kan 
anvende på dig selv og andre!

Til sommer vil der også være mulighed for at 
deltage i Touch for Health 5 og Touch for Health 
Training. Disse kurser er til dem, der gerne vil 
fordybe sig i Touch for Health og måske også 
overvejer at begynde tilbyde små workshops og 
TFH kurser. 

Med venlig hilsen

Anne Hiitola-Pedersen
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       NYT fra Karins Helse Klinik                                       

Så har vi taget fat på 2018 og de første 3 kurser er 
allerede afholdt. 

Dejligt med den interesse og det engagement, jeg 
bliver mødt med fra interesserede og glade kursi-
ster – både i Vejle og på Sjælland.  Det varmer mit 
hjerte og det er skønt at få lov til at videregive 
kinesiologien til så seriøse folk, der nu stormer 
frem som nye dygtige kinesiologer. Familien 
Danmark brug for det - og er også klar til det.  

Da jeg på årsmødet for næsten 2 år siden fortalte 
om mit første kursus PRAKTISK KINESIOLOGI 
– SUCCES I KLINIKKEN, gjorde jeg det ud fra 
ønsket om at dele det guld (test, teknikker og 
afbalanceringer), som jeg i min tid som kinesiolog 
har fundet brugbart. Kursisterne tager godt imod 
det, det bliver brugt flittigt og der kommer rigtig 
gode tilbagemeldinger på det. 

Matrix kurserne er blevet populære hos både de 
nyere og de mere ”scenevante” kinesiologer. Skønt 
at Matrix har den bredde og den anvendelighed, 
der gør, at både nye og ”gamle” fatter interesse for 
det, og får anvendelige, virkningsfulde test og 
afbalanceringer med fra kurserne.     

Mit ønske er at hjælpe dem, der gerne vil starte op 
eller have gang i deres klinik, så de har en god 
baggrund for at have succes med det, de laver. Det 
gælder både i forhold til håndtering af klienter, 
gode teknikker og at turde tro på sig selv og sit 
virke.  At støtte kommende kinesiologer med det, 
de har brug for.   

Der er mange gode instruktører i vores forening, 
men jeg tror på, at jeg kan bidrage med noget i 
forhold til det ”at drive klinik og have succes med 
klienter /behandlinger”, hvilket jeg efter adskillige 
år og mange tusinde klienter i klinikken, må siges 
at have fået god indsigt i.   

I foråret og i august er vi nået til Matrix, modul 4, 
så vi er nu mange, der har godt fat på dette 
materiale. Jeg håber, at Matrix kurserne også vil 
gøre, at vi kan samles til god erfaringsudveksling 
og træning. Et samlingspunkt som kan være rigtig 
gavnligt.  

Se datoer og beskrivelser for kurser i Danske 
Kinesiologers kursuskalender og på min hjemme-
side www.karinshelseklinik.dk 
under kurser. 

Mange hilsner

Karin

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

Helt nyt kursus: Giving Your Life Meaning, 
25.-26. marts 2018
Dette kursus er baseret på den nyeste forskning og 
vil lære dig, hvordan du kan sætte de bedste mål 
op, og hvordan du kan gennemføre dem. 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.

Kurset kan hjælpe dig til at opnå et liv med glæder, 
berigende forhold og fine præstationer. Du vil blive 
mere bevidst om, hvordan du kan styre dit liv, 
bruge tiden fornuftigt og klare dine opgaver til 
tiden.

Der er fokus på spørgsmål som:
Hvordan kan du realisere dine vigtigste planer? 
Hvad er formålet med dit liv? Har du et spændende 
liv, eller er du bange for at udfordre dig selv? 
Hvordan er dit Mindset, og hvilke værdisæt er de 
allervigtigste for dig?
Har du en liste med dine drømme, og hvordan kan 
du arbejde med langsigtede mål?

Der indgår en række øvelser, som deltagerne får 
lov til at arbejde med, og kurset kan bruges som 
både personlig udvikling og give dig nogle meget 
fine redskaber til arbejdet med klienter
 
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 afbalan-
cere de to organer fysisk, emotionelt og ved hjælp 
af kosttilskud.

Skjoldbruskkirtlen styrer tempoet for, hvordan vi 
producerer energi på celleplanet. Hvis skjoldbrusk-
kirtlen 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 under-
forsynet med energi.
Det kunne være forstoppelse, hudproblemer, 
problemer med sårheling, depression, koncentrati-
onsbesvær, hyppige infektioner, vægtforøgelse og 
vanskeligheder med at tabe sig, etc.
Ubalancer kan afbalanceres via 62 muskler, sener 
og ligamenter.

Binyrerne er ansvarlige for at håndtere stress og 
for at sikre, at vi overlever. Hvis vi er under vedva-
rende pres og stress, kan binyrefunktionen bryde 
sammen, hvilket kan resultere i træthed, talrige 
allergier og autoimmune sygdomme. Vi vil afbalan-
cere binyrerne på mange forskellige måder, som 
omfatter 27 væv knyttet til binyrebarken og 19 i 
forhold til binyremarven

Begge kurser har en varighed på 16 timer
Pris for hvert kursus: 2000 kr. + 200 kr. for kom-
pendium på dansk.
Samlet pris for de to kurser er 4400 kr.

Forudsætninger for deltagelse: KA I-IV og Stress I
Detaljeret kursusbeskrivelse følger på min hjem-
meside www.kinesiologiskole-vejle.dk i februar, når 
Wayne har færdigudviklet kurserne.

Tilmelding gerne snarest og senest 15. marts

Tilmelding og nærmere oplysninger:

Edel Hovgaard

kinesiologiskolen@vindinggaard.dk
 tlf. 2777 1316

Invitation til 2 helt nye kurser med Wayne Topping.
Sted: Vejle centrum tæt på banegården

Tidspunkt: 25.-28. marts 2018, alle dage 9-17

Kursusmaterialet er på dansk, og Wayne bliver løbende oversat til dansk.
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NYT fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®                                                                   

Vi er netop – sent i går, hjemvendt fra en 
tur i det jyske, hvor vi havde fornøjelsen af, at dele 
weekenden med andre danske TFH instruktører. 
Sådan en weekend i kinesiologens tegn, er altid 
berigende – og det er sjovt, at møde andre som er 
ligesindede kinesiologifans.
I morgen, har vi specialevejledning på skolen, for 
de af vores kursister, som er nået til det punkt i 
deres uddannelse. Torsdag og fredag underviser vi 
daghold i TFH 2 – torsdag aften skal vi til et 
underholdende foredrag ang. ledelse og sådan går 
en uge for os, to ud af otte dage til familien, resten 
til skolen.
Hermed har vi vist cementeret, at året er skudt 
godt i gang på skolen og vi glæder os.

Vi har mange spændende planer for 2018 og det er 
ikke dem alle, som vi kan røbe her, men hold øje 
med vores hjemmeside, for det er der det sker – 
hvis du kan lide at være en af de første, som ved 
besked.
Hjemmesiden bliver i år mere levende og der vil 
være nyt at følge med i ugentligt. 

NYT, det bliver hovedtemaet for skolen i år. Nu 
føler vi der er kommet lidt ro omkring kinesiologi for 
os, så nu er vi klar til nye trin… og nye trin vil der 
komme, faktisk hele året 2018 – nye skridt, som 
skal trædes.

Vi er startet året særlig heldigt, for vi 
har en super dygtig praktikant på 
skolen i otte uger. Det giver luft til nye 
tanker og ideer, hvilket vi selv syntes 
vi er mægtig gode til at komme på…         

Vi har en - næsten - livslang uddannelse udi det 
spirituelle, hvor vi har været del af en helt særlig 
loge. Vi har fulgt en shaman i mange mange år, 
som har været vores spirituelle vejleder gennem 
livet. 
Vi har undervist, lavet udesidninger, kontakt med 
afdøde, været på pilgrimsfærd og uanede mæng-
der af andre spændende ting. 
Det kommer alt sammen til at skinne igennem på 
skolen i år. Der bliver workshops, kurser og andre 
muligheder, for at få vækket spiritualiteten i dig – og 
hvis den allerede er på fuldt blus, så kommer der 
også niveauer som passer til det.

Ud over det, så kan vi glæde os over, at når dette 
Muskeltryk udkommer, så er FREDE DAMGAARD 
lige ved at gå op af vores trapper. Endnu engang 
tak til Edel Hovgaard, for at anbefale ham til os. 
Frede underviser grundkursus i ernæring d. 24./25. 
marts & 21./22. april. 

I år bliver næste ALLE vores kurser med de 
udenlandske undervisere, kurser som alle kan 
deltage på, uden for-kendskab til kinesiologi. Det 
betyder, at du får mulighed for at vise din ”bold-
gade” til venner, veninder, familie, eller hvem du 
måtte fortrække. 
Ud over det er sjovt at gøre noget andet, noget nyt 
med dem du holder af, så husk på hvad det har 
givet dig af viden, velvære, personlig udvikling, 
forøget livskvalitet, gode afbalanceringer og andet, 
som du nu får mulighed for at sætte i gang hos din 
/ dine udvalgt(e). Derfor håber vi du vil tage mindst 
en person under armen og opleve noget nyt med 
vedkommende i dette år. På den måde kan vi 
sammen styrke og udbrede kinesiologien, så 
mange flere kan få glæde af de gode energier og 
alt det vi elsker ved kinesiologi.

Hvilken bedre mulighed for nye oplevelser, end at 
starte med to store internationale navne når det 
kommer til foredragsholdere, undervisere, mento-
rer og udviklere….. SYLVIA MARINA & MAT-
THEW THIE.
  
Skolen, som jo er os – kan 
rigtig godt li´ Sylvia Marina. 
Derfor glæder vi os til 
gensynet til august, hvor 
hun kommer og tager os 
”en dag med ud i det blå,” 
for at lære os at laver 
essenser, som passer til os 
herboende med vores 
blomsterudvalg - og du er 
inviteret til at deltage på kurset. 

Som tidligere skrevet - har du en ven eller veninde, 
som du har lyst til at vise hvad kinesiologi også er, 
så tag´ dem med til Sylvias kursus - GETTING 
THE LOVE YOU WANT. Alene tittlen får os til at 
smelte…… 
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Kurset er en nyhed i Danmark, vi kender det ikke, 
men tør godt garantere det indeholder dejlig 
meditation, som må siges at være Sylvias vare-
mærke.

Vi får mere blomster, dog ikke nogen vi selv skal 
koge, når Vibeke Frølich kommer og underviser trin 
1 i Bach´s blomsterremedier i maj måned. Endnu 
en nyhed på skolen, som vi selv glæder os til.

MATTHEW THIE
Siger det dig noget?
Det håber vi, for d. 29. & 30. september har vi i 
samarbejde med TFH foreningen arrangeret, at 
Matthew Thie kommer til skolen og underviser et 
kursus som han har kaldt 
noget så simpelt som 
KARADA NO FUSHIGI.
For at finde ud af hvad det 
helt præcist betyder, så er du 
nødt til, at tilmelde dig kurset, 
som handler om metaforer, 
trossystemer, personlig styrke 
og Palaces of Transformation.

Dette kursus er også for alle, dog får dine gæster 
mest ud af efterfølgende, at tage TFH 1 & 2 og 
gerne Metaforkurset, men uanset forudsætning har 
Matthew lovet, at det absolut ingen hindring er, for 
at få rigtig meget ud af kurset på mange planer.

Vi har ikke glemt BORA SELIM. 

Bora kommer med noget nyt fra K-Power serien, 
udviklet af Bruce Dewe.
Bora er helt fantastisk – dygtig, dygtig, dygtig – stor 
muskeltest entusiast og meget behagelig undervi-
ser, som vi er stolte af, at kunne trække til skolen. 

Nu har vi beskrevet en masse nyt, som kommer til 
at ske på skolen i år.
Hvad har du af planer for dit 2018, som allerede er 
godt i gang? 
Kan det være at du vil lære… og gøre noget NYT, 
ligesom vi har sat os for?

Med ønsket om et dejligt forår til alle ☺ 

Vi ses på skolen… 

Carina & Dorthe

Kære Alle
Vi har været i ’Hjertets Tænkeboks’ og har kastet 
terningerne op i luften. Vi er landet i vores oprindelige 
drøm, 

og vi drømmer ikke længere, men har ændret Polaris 
Skolens tidligere fokus på uddannelse af mennesker, 
der gerne ville lære at anvende Transformations-Kinesi-
ologi. 

I stedet inviterer vi til en spirituel uddannelse 'Sjælens 
Vej gennem de Fire Indvielser', der lægger vægt på den 
praktiske energiforståelse og vores sande identitet som 
udviklende menneskesjæle i den Nye Tidsalder. 

Kinesiologien vil selvfølgelig stadig være vores ’ynd-
lingsværktøj’ til synliggørelse af de undere der sker, når 
et menneske gennemskuer sig selv som ’skaber’. 

Vi inviterer jer til snarligt at gå ind på Visdomsskolens 
hjemmeside og se, hvad vi har gang i. 

Vi ønsker jer alle et glædeligt forår.
Mange hilsner,

Polaris Visdomsskolen,
Grethe Fremming, Helle Bøving, Tove Nielsen

NYT fra Polaris                                                     
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Lidt information om medlemstallet pr. 28/2 2018:

Fordelt efter medlemsgrupper ser tallene således ud:

Gruppe 1         23 medlemmer
Gruppe 2       142 medlemmer
Gruppe 3         39 medlemmer
Gruppe 4         55 medlemmer
Gruppe 5         30 medlemmer

Fordelt geografisk er medlemstallet fordelt således:

Sjælland                   119 medlemmer
Fyn                             42 medlemmer
Nordjylland                 29 medlemmer
Midt- og Sydjylland     97 medlemmer
Udland                          2 medlemmer

RAB-registrerede       80 medlemmer
Genvej til sundhed      34 medlemmer

  
Velkommen til: 

Navn       

Evah I. Beierholm
Lisbeth Holm
Bettina Spolin
Isabel E. V. Sibbern
Rikke Vejen
Gunhild Lauridsen
Jette Hiltmar
Signe B. Rasmussen
Gitte Dyrnits
Karin Lund Gyrup
Marina Ulbæk
Kenn Nissen
Marie Gottlieb

                                        

By

Espergærde
København Ø
Købenahvn NV
Greve
Jordrup
Varde
Tilst
Nykøbing M.
Ishøj
Rødding
Herlev
Vejle
Værløse

Gruppe

ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
grp. 3
ny grp. 2
grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
ny grp. 2
grp. 2

Oversigt over medlemstal

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

Ifølge Google Analytics, som leverer statistikken er 
andel af nye besøgende på 69%.

Hvor har det været dejligt at sende indmeldelses-
breve til så mange ny medlemmer - lad endelig 
tilgangen fortsætte.
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Antal besøg Sidevisninger



Muskeltrykket nr.  149 25

NYT FRA 
  

Formand Ulla Thor-Jensen

Kommende aktiviteter i Sjællandsafdelingen:

Kollega aftner: 
Tirsdag den 6/2 kl. 18.30 – ca. 21.30 hos Omaya, 
Marievej 52, Rødovre
Tirsdag den 6/3 kl. 18.30 hos Ulla Claudia, 
Strandvejen 308B, Klampenborg
Tirsdag den 3/4 kl. 18.30 hos Ulla Claudia, 
Strandvejen 308B, Klampenborg
Tirsdag den 1/5 kl. 18.30 ?

Pinsefrokost ?

Sund Livsstilsmesse Øsknehallen 
28. - 29. - 30. september 2018

Generalforsamlingen lørdag den 20. januar 2018 kl. 
9.30 på Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg.

Vi startede med lækker morgenmad lavet af Mette. Vi 
var 18 i alt. 

Første indlæg var med Henriette Bendix, som fortalte og 
en god måde at præsentere sig selv på, både mundtligt 
og skriftligt men også om tips til vores hjemmesider. 
Snakkelysten var stor, og vi fik vist alle noget med hjem.

Kl. 12.00 fik vi dejlige spinatfrikadeller med forskellige 
salater. Tak endnu engang til Mette, for denne dejlige 
frokost.

Ulla Claudia aflagde årsberetning.
Vi har haft et let år, og det kan jeg kun takke alle jer 
aktive medlemmer, som har været så villige og hjælp-
somme til at få vores aktive Sjællandsafdelingen til at 
fungere så godt.
Året startede med at Omaya arrangerede en Lysfest i 
januar, dernæst vores GF, og i løbet af året har vi afholdt 
de populære Kollegaaftner, hvor vi har været hos 
forskellige medlemmer. Så afholdt vores messeudvalg 
en stand på Krop-Sind-Ånd i Brøndbyhallen i Feb. 
Dernæst landsforeningens GF, med gode og spæn-
dende workshops. Pinsemiddagen blev igen afholdt af 
Inge Harris, tak til hende for denne herlige tradition. 
Efter sommeren gik messeudvalget igen i gang med at 
planlægge efterårets stand i Sund Livsstil i Øsknehallen, 
samt et foredrag omkring stress. Et meget stort arbejde, 
men givtigt, sjovt, lærerigt og en flot præsentation af 
kinesiologi. En stor tak til Rikke og udvalget. Til julefro-
kosten åbnede Omaya sit smukke julehjem for os, og vi 
havde en rigtig dejlig og hyggelig aften. Tak til Omaya. 
Derudover har flere af vores medlemmer haft en privat 
stand på diverse messer, Bl.a. Shanti og Omaya.
Og så vil jeg ikke mindst takke Skolerne for alle de rigtig 
mange spændende kurser og uddannelser, de lægger 
for dagen. Både for de studerende, men også for os 
’gamle’. Der er nemt at holde vores RAB vedlige når der 
afholder workshops/foredrag og koncerter, + en stor tak 
til Jan Jensen, vores sekretær, som holder vores RAB 
point ajour.

Et nyt tiltag fra sidste landsGF var at studerende kan 
blive medlem gratis i 2 år. Det har givet os 18 nye 
medlemmer indtil nu, hvilket både er flot, men også 
nødvendigt.
Der har også været presset på for en mentorordning, 
men jeg ved ikke helt hvordan det går.
Og så har vi mistet Petra Olsen, et stort savn.

Under evt. fortalte Inge Harris om IASK, hvor der er 
årsmøde 13. april i Oxford. Alle er velkomne. 
Rikke Bendixen fortalte om vores messer. Bl.a. har vi 
sagt ja til messen 2-3-4 feb. i Brøndby hallen. Den 
28-29-30. september afholder vi igen i år Sund Livs-
stilsmesse i Øsknehallen. 
En livlig diskussion kom også omkring registrering af 
behandlingssted for Sundhedspersonale med autorisa-
tion, som havde deadline 31/12-17.
Samt ligeledes omkring den nye journalføring fra 
Dataforordningen som træder i kraft 25/5-18.

Regnskabet blev godkendt. Tak til Lena Larsen som er 
kasserer og Karin Skov som revisor.

Visioner, ønsker og planlagte tiltag findes andets steds 
her i Muskeltrykket.
Mange hilsner fra
Ulla Claudia
Sjællandsafdelingen
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Formand Lene Jespersen

Kinesiologiens dag på Fyn

På Fyn har der gennem flere år været et ønske om, 
at genoplive kinesiologiens dag. Det har vi nu gjort 
alvor af. Måske vil det også smitte af på andre 
afdelinger, så vi med tiden kunne gøre dagen 
landsdækkende. På Fyn planlægger vi, at holde 
kinesiologiens dag hvert år den 1. Fredag i marts.

Det foregår på Ringe bibliotek fredag d. 2. marts kl. 
12-18.

Årets tema er ”Astma og allergi”. Det tænker vi, kan 
variere fra år til år.

Ved, at placere det centralt i Ringe by, håber vi, at 
mange får lyst til at droppe ind og få en snak, 
en gratis prøvebehandling og høre om, hvad 
kinesiologi er og hvad det kan hjælpe med Der vil 
også være mulighed for at få svar på, hvordan man 
kan blive  kinesiolog  og for at se nogle af vores 
dygtige kinesiologer i arbejde.

Forhåbentlig vil dagen skabe mere kendskab til 
kinesiologi.

Generalforsamling

I skrivende stund er generalforsamlingen endnu 
ikke afholdt, men bestyrelsen, som består af 
Carina Schmidt, Lone Thorup Nielsen, Marianne 
Secher Dal og Lene Jespersen, ønsker at fortsætte 
arbejdet for de fynske medlemmer.

Lene Jespersen.
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Formand Helle Lyngholm

Tirsdag den 23.januar 2018, afholdt vi generalforsamling 
her i vores lokalafdeling Nordjylland. Vi mødtes hos 
Dyrekinesiolog Tove på hendes gård i Nibe. Tove var 
forberedt og havde lagt en god plan for, hvad vi skulle se 
og arbejde med. Og vi skulle være tæt på hestene. Det 
var en dejlig oplevelse. 

Alle var vi imponeret over de 
store dyr – men Tove havde fuld 
kontrol og der var stor tillid fra 
hestene. Spørgelysten var stor 
blandt deltagerne, ind i mellem 
var Tove nødt til at stoppe op og  
følge sin dagsorden, så vi fik set 
hvordan hun arbejdede med 
hestene.

Efter arbejdet med hestene i stalden og ridehal, gik vi 
ind i Toves dejlige kursuslokaler. Mens vi ventede på et 

sublimt måltid mad, var der igen stor 
spørgelyst omkring Toves virke ude 
blandt dyrene og hvor meget menne-
sket omkring dyrene også er en stor 
del af Toves arbejde.

Godt mætte af input og mad, tog vi 
fat på generalforsamlingen.

Referat af generalforsamlingen tirsdag 
den 23.januar 2018. 

Vi fik valgt dirigent og stemmetæller og referent. 
Herefter gav formand Helle Lyngholm sin beretning for 
året der gik. Der var ingen indkomne forslag og formand 
Helle var på valg og modtog genvalg med applaus.
Regnskab og Budget blev vedtaget og herefter var ordet 
frit under evt. 

Der blev givet megen ros til bestyrelsen for arrangemen-
ter, der var afholdt og stort ønske om igen at mødes på 
denne måde, hvor der var et konkret emne at mødes 
om, men også plads til snak om løst og fast. 
Der blev givet udtryk for, at vi gerne vil mødes 2 -3 
gange om året. Bestyrelsen tog positivt imod opgaven.

Formandens beretning:
Velkommen til 10 medlemmer i år. Det er ud af 28 mulige 
lig med en deltager procent på 35. Der er afbud fra 
Vibeke Jensen.

Den 13. september 2017 blev der afholdt workshop ved 
Kisser Bjerregaard, hvor vi arbejdede ud fra den 
medicinske seer. Der var et stort fremmøde og det var 
en utrolig god aften, med højt energiniveau. 

Så har bestyrelsen arbejdet med at arrangere årsmøde, 
som i år foregår på vandrehjemmet her i Aalborg den 
17+18.marts 2018. Her vil jeg benytte lejligheden til at 
reklamere for dette arrangement. Husk det foregår tæt 
på – at der er mulighed for at tilmelde sig på forskellig vis.

Programmet for årsmødet tager udgangspunkt i frekven-
ser og energi. Lørdag kommer Karsten Munk og 
fortæller om cellesalte, det i et åndeligt, sjæleligt og 
biologisk perspektiv. Derefter kommer Jane Winter og 
giver en healings koncert. Søndag formiddag vil der 
være mulighed for en indføring i YIN YOGA, som er en 
meditativ tilgang til yoga.

Naturligvis ønsker og håber vi også der kommer mange 
til generalforsamlingen – det er her du har mulighed for 
indflydelse og være med til at sætte dit præg på forenin-
gens arbejde og retning.

Der er stadig en lille erfagruppe som mødes her i 
Nordjylland.

Og den fine DVD-samling vi har bestyres af Vibeke 
Sørensen.

I kender mig og også i år slutter jeg med citatet:

”vær dig selv på jorden, bry det om flokken”

Det er fra den norske læge Per Fugelli, der døde den 
13.september 2017.
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Formand Karin Jensen

Lørdag den 6. januar havde vi en god og hyggelig dag i 
Vejle. I den første del af vores arrangement, hvor både 
medlemmer og ikke medlemmer var inviteret, holdt heil 
praktikker Arvin Larsen et udmærket foredrag. Han 
gjorde det tydeligt for os, at vi og vores helbred påvirkes 
af de ting, som vi oplever, og de følelser, som vi er i. 

Efter Arvins foredrag var der generalforsamling. 

Merete var på valg og ønskede ikke genvalg. Vi siger 
tusind tak til Merete for hendes arbejde! Vera Højmose 
var frisk på at komme i bestyrelsen, og bestyrelsen 
glæder sig til at få gavn af Veras erfaring med bestyrel-
sesarbejde. Velkommen Vera!

Første bestyrelsesmøde er afholdt og spændende 
arrangementer er på tapetet og vil blive annonceret som 
de bliver planlagt. 

Efter en dejlig frokost fortsatte Arvin. Han viste, hvordan 
han arbejder. Tre kinesiologer kom på skift op til Arvin, 
for åben publikum, og Arvin brugte sin teorier og fortalte 
om de enkelte personer.

Hvis du har lyst til at invitere til ”klinik crawl”, hvor vi ser 
din klinik, udveksler erfaringer, deler gode test eller 
lignende, så kan du henvende dig til Keld på kinesiolog-
keld@gmail.com. 

Kollega hilsner fra 

Formand Karin Jensen

Kasser Keld Jørgensen Schmidt

Øvrige medlemmer: Vera Højmose og Lone T. Gellert
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UDDANNELSE

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 

   
1 dags opdateringstilbud for dem, der har taget KA 1-4 eller Basis 1-4 

Dato: Onsdag den 13. juni 2018 
Forudsætninger: KA 1-4/Basis 1-4 og selvstudie med TFH studiebogen 
 

Touch for Health 5 - repetitionskursus med international prøve 
Dato: 26.-27. juli 2018 
Forudsætninger: TFH 1-4  og selvstudie med TFH studiebogen 
 

Touch for Health Training – intensiv træning i TFH og instruktøruddannelse 
Dato: 28. juli – 4. august 2018 
Forudsætninger: TFH 5 med bestået prøve 

 
Touch for Health Metaforer 

Dato: 16.-17. juni 2018 
Forudsætninger: TFH 1 og TFH 2 

 
NYT KURSUS!     Introduktion til Bachs Blomsterremedier – Trin 1 

Dato: 9.-10. juni 2018 
Forudsætninger: Åben for alle. Obs: der er kun plads til 8 deltagere. 
Underviser: Vibeke Frølich, kinesiolog og certificeret Bach-lærer 

 

 

Tilmelding og mere information: 
annehiitola@gmail.com 

www.annehiitola.dk 
 

Kursussted: Ladingvej 18, Skivholme 8464 Galten 
 

Kurserne arrangeres i samarbejde med  
International Kinesiology College IKC 
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KINESIOLOGI - AKADEMIET ®    
 

Dit centrum for spirituel udvikling og energimedicin. 
                  energi-diagnose via kinesiologi 

På Kinesiologi – Akademiet kan du 
 finde spændende kurser, der kan tælle i din valgfrie del af uddannelsen til Kinesiolog RAB, Kinesiolog SA og 

videre til DK-Kinesiolog®  
 supplere en uddannelse indenfor andre alternative behandlingsformer  
 hvis du er Kinesiolog RAB eller Kinesiolog SA, opdatere din RAB/SA registrering 
 tage enkelte kurser som led i din personlige udvikling 
 tage hele kinesiologidelen først til Kinesiolog RAB/Kinesiolog SA med afsluttende eksamen og videre til 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 
      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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INBYDELSE TIL INSTRUKTØR-KURSUS I KA 

Vi er nu klar med manualen til det instruktørkursus i KA, som instruktørkredsen i Danske Kinesiologer gav os 
grønt lys til at udarbejde i marts 2017. Vi afsluttede kursusmaterialet i slutningen af januar, og det blev 
sendt videre til godkendelse i meritudvalget, så snart vi var færdige med vores arbejde. Kurset kan kun 
gennemføres, hvis meritudvalget godkender vores manual, hvilket vi håber bliver tilfældet!  
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 Fredag - Søndag d. 27.-29.  april,  

 2018 (bededagsferien) 

 

Sted 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:            5.000 kr., som dækker overnatning og kursusmaterialer. 
Udgifter til mad:      450 kr. 
 

Undervisere: 
 

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

Tilmelding til Edel eller Jarle. Deadline for tilmelding er 23. marts 2018.  Du er meget velkommen til at 
kontakte os inden da 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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AKTIVITETSKALENDER 
Edel Hovgaard, (e) 
Skøn Valborgs Vej 47, 7100 Vejle,  
Tlf. 2777 1316 
E-mail: edel18@gmail.com 
kinesiologiskolen@vindinggaard.dk 
 

KINESIOLOGISKOLEN 
I VEJLE 

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  KURSUS DATO 
Basis 1/ KA 1 (e) 1-2 sep 2018 

2-3 feb 2019 
Stressfrigørelse/Stress 1 (e) 26-28 jan 2018 

17-19 aug 2018 
 

Basis 2/ KA 2 (e) 
 

10-11 marts 2018 
29-30 sep 2018 
9-10 marts 2019 

Personlighedsmønstre/Stress 2 (j) 17-18 nov 2018 

Basis 3/ KA 3 (e) 
 

7-8 april 2018 
3-4 nov 2018 
6-7 april 2019 

Homøopati 1 (j) 20-21 jan 2018 
 

Homøopati 2 (j) 3-4 marts 2018 
 

Basis 4/ KA 4 (e) 5-6 maj 2018 
24-25 nov 2018 
4-5 maj 2019 

Biokinesiologi 1 (j) 8-9 sep 2018 

Biokinesiologi 2 (j) 26-28 okt 2018 

Avanceret kinesiologi (e) 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)  15-17 juni 2018 Test af kosttilskud (e) baseret på Wayne 

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

Tirsdag d. 6. marts 
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) 1.-2.dec 18 Kursus i vægtkontrol baseret på Wayne Toppings materiale. Kursuspris 1800 inkl. materiale 
Indlærings- 
kinesiologi 3 (e) 

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) 
 

15 april 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 

Life Management   
Energy management 

25.-26. marts 
27.-28. marts 

Nye kurser med Wayne Topping i marts 2018. Pris pr. kursus er 2200 kr. inklusiv manual på 
dansk. Ved tilmelding hos Edel senest 3. januar, kan der opnås en early bird rabat 

Smerte kontrol (e)   
 

2. maj 18 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) 
1 dags Workshop 
 

2 feb 2018 
28. sep 18 
 
 

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. 

Esoterisk Kinesiologi (j) 
  
9 weekendkurser   
 

Eso I 10-11 
mar 2018 
Eso II 16-17 
juni 2018 
Eso III 29-30 
Sep 2018 

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: 
 

April: 
7/4 og 8/4  Matrix – modul 1 Vejle 
Lørdag + søndag   Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø 
 
14/4 og 15/4  Matrix – modul 4 Vejle 
Lørdag + søndag   Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø 
 
Juni: 
4/6 og 5/6  Praktisk Kinesiologi - Vejle 
Mandag + tirsdag Succes i Klinikken Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø 
 
August: 
23/8 og 24/8  Matrix – modul 4 Osted, Sjælland 
Torsdag + fredag    
 
Hvis der kan samles et hold vil der inden sommerferien blive afholdt et Matrix – modul 1 kursus  
på Sjælland. 
 
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 m.v. 
Har du spørgsmål, så kontakt mig endelig. 
 

Karins Helse Klinik    
Karin Jensen, Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø. Tlf. 4046 1356, mail: karin@karinshelseklinik.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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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.
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Forretningsudvalg & Lokalafdelingsformænd

Sekretariat
Henvendelse vedr. kinesiologi:

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

Tlf. 70 21 41 21 eftermiddag og aften

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

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

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

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

FU-medlem
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

Sundt og
smukt hår
Hair Nutrients fra Solaray indeholder B-vitaminer, mineraler, 
aminosyrer samt urter, der i synergi støtter op om et sundt 
og smukt hår*

* Vedholder et normalt hår: B-vitaminer (B1, B2, B3, B5, B6, Biotin og folat). Mineraler (jern, 
zink, mangan, kobber og selen). Kobber bidrager til at vedholde en normal hårfarve.
Aminosyrer (L-cystein, L-Methionin). Aminosyre er vigtige byggesten i proteinet keratin, som er 
hovedbestanddelen (90 %) i bl.a. hår og negle. Urter (padderokke, brændenælde, alfalfa, persille 
og brøndkarse). Alle urter bidrager med mikronæringsstoffer. www.naturenergi.dk
Solaray købes i din lokale Matas og Helsekostbutik samt apoteker.


