MUSKELTRYKKET
Kinesiologi på skemaet på Veksø Skole.
Dr. Anne Jensen, PhD kommer til Danmark.
Lokalafdeling Midt- og Sydjylland byder dig velkommen til et
kanon årsmøde.
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Redaktørens spalte
Kære læser.
Så kom efteråret og vinteren står på spring.
Der har været stor aktivitet i lokalafdelingerne hen
over efteråret - og det samme gør sig gældende
hos skoler og instruktører, som tilsammen udbyder
en meget bred vifte af kursustilbud.
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Planlægningen af årsmødet 2019 er i fuld gang og
stort set alle aftaler er på plads.
Årsmødet afholdes den 16. og 17. marts 2019 i
HUSET i Middelfart.
Som noget nyt er generalforsamlingen flyttet til
lørdag.

Lad mig også benytte lejligheden til at ønske
alle medlemmer, skoler og annoncører en
GLÆDELIG JUL samt ET GODT OG
LYKKEBRINGENDE NYTÅR 2019.
Deadline for stof til marts nummeret af
Muskeltrykket er den 31. januar 2019.

Forsidebillede:
Lokalafdeling Midt- og Sydjylland foran HUSET
i Middelfart hvor årsmøde 2019 afholdes.
Synspunkter og meninger i artikler og annoncer er skribentens og ikke nødvendigvis
udtryk for foreningen Danske Kinesiologers meninger og holdninger.
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Nyt fra Forretningsudvalget (FU)
Næstformand
Jette Larsen
Kinesiolog RAB

Endnu et år lakker mod enden. Endnu et år hvor
medlemstallet er steget, og vi er nu nået 300 medlemmer! Det er så dejligt og glædeligt, for flere
sammen kan bare mere.
Jeg håber inderligt, I nye studerende gør brug af
jeres gratis medlemskab og møder op til arrangementer i lokalforeningerne, møder andre kinesiologer
eller ser med på Facebook, så I får netværk eller
viden til brug i jeres fremtidige virke. Til alle jer
”gamle” medlemmer kan vi kun sige, tag godt imod
vores nye medlemmer. På årsmødet for et par år
siden indførte vi, at markere på vores navneskilte,
hvem der er nyt medlem, for så havde vi alle ansvaret
for at tage godt imod jer. Derfor: hold jer ikke tilbage i
forhold til årsmødet selv om I nye medlemmer ikke
kender så mange ansigter, for det kommer I til, og vi
skal gøre vores til, at I føler jer taget godt imod.
Hver gang vi skal skrive nyt fra FU bliver vi tvunget til
at erindre, hvad vi har lavet de sidste 3 måneder. Alt
det daglige med samtaler og mails er jo blot opgaver,
der også skal laves, det skal vi selvfølgelig ikke trætte
jer med her!
Zidsel Rosing har på grund af sygdom i familien valgt
at stoppe med øjeblikkelig virkning i FU. Hun har
endvidere lukket hendes facebookprofil, så hun er
ikke længere administrator på vores sider på facebook. Vi er kede af at sige farvel til Zidsel, men
ønsker hende og hendes familie alt det bedste med
tak for hendes store indsats for foreningen. På
Zidsels plads i FU er 2. suppleant Susan Lunddahl
indtrådt. Vi ønsker Susan velkommen og glæder os til
samarbejdet.
Vil du have bragt et opslag på Danske Kinesiologers
offentlige facebookside, så kan du sende det til
næstformand Jette Larsen, som har overtaget
Zidsels post som administrator. Vi er flere administratorer, så vi skal nok fortsat holde siden levende.
Plejer du at sende stof til en af de andre administratorer, så fortsætter du bare med det.

alternativ behandling. I FU magtede vi ikke at løfte
opgaven alene på det tidspunkt, og opfordrede derfor
jer medlemmer til at byde ind til samarbejde med FU.
Vi fik én henvendelse, som vi har arbejdet videre
med. Vibeke tog telefonisk kontakt med den forsker,
som var angivet i projektet og fik rådgivning. Herefter
udarbejdede vi foreløbigt skriftligt materiale, og havde
telefonmøde med samme forsker. I projektet var det
en forudsætning, at indgå samarbejde med forskningsinstitutioner samt det etablerede sundhedsvæsen.
Vi fandt en forsker, som vi korresponderede med og
dette mundede ud i et fysisk møde på OUH (Odense
Universitets Hospital). Forskning lyder lokkende, men
for det første er det ikke gratis at lave en projektansøgning og for det andet er det ikke sikkert vi kommer
i betragtning, når næste pulje forhåbentlig kommer og
for det tredje skal vi også være sikre på, vi får benefit
af forskningen – med andre ord at den ikke bare
drukner i mængden af forskning. Vi har ikke indsendt
ansøgning til puljen, men vi er blevet betydelig
klogere og er nu gået i tænkeboks i forhold til næste
skridt.
Lokalafdelingen på Sjælland deltog igen i Sund
Livsstilmesse. Vi havde sponsoreret med et mindre
beløb til annoncering på Facebook/instagram med
vores film om kinesiologi. Lokalafdelingen brugte
også penge på annoncering og messearrangøren
fordoblede vores fælles beløb. For i alt 3.000 kr. blev
filmen vist 61.975 gange og nåede at fange 40.320
mennesker. Videoen blev sammenlagt vist i 8 døgn!!
Det kan virke absurd hvordan alt kan registreres i
dag, men det er da markedsføring, som blev set.
I starten af november deltog vi i MayDays dagskonference ”cancer – en anden vej”. Kinesiolog Solveig
Rasmussen sidder i bestyrelsen for MayDay og
spurgte, om vi ønskede at være sponsor denne dag.
Det takkede vi ja til, og samtidig gav det os adgang til
at stå i forhallen med en infostand. På konferencen
havde vi 2 kinesiologer – Karin Jensen og Marianne
Kirkskov, der holdt oplæg og var i paneldebat efterfølgende, så vi kunne da kun bakke op om dette
fantastiske arrangement.

I slutningen af juli skrev vi rundt til jer og orienterede
jer om, at der i finansloven for 2018 var afsat en pulje
på 4 mio. kr. målrettet forskningsprojekter inden for
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Karin og
Marianne gjorde
et godt stykke
arbejde, som
resulterede i, at
vi udleverede
102 stk. Livgivende samtaler
og fik skabt
mange kontakter,

som var lige fra
den studerende,
som gerne ville
være medlem til
sygeplejersken
der havde startet
eget firma og
gerne ville indlede
et samarbejde
med os.
Vi har slet ikke tal på hvor mange, der kom og
spurgte om, hvordan de fandt en kinesiolog, og
hvordan de kunne være sikre på, at de så fandt en
god kinesiolog, og ikke bare en med et weekendkursus.
Så er det jo rart at kunne henvise til vores hjemmeside. Læs mere om denne givende dag andet sted i
bladet.
Læser du Berlingske Tidende vil du vide, at der
gennem det seneste stykke tid har været kronikker,
artikler og læserbreve omkring alternativ behandling.

Det bunder i, at en person har udgivet en bog og
skrevet, at han har helbredt nogle personer for
cancer.
Disse personer er blevet genkendt af slægtninge,
som kan fortælle, at de omtalte personer er døde. I
en debat tager det ene ord som bekendt altid det
andet. Vi har i FU diskuteret, om Danske Kinesiologer
skal gå ind i debatten, men da vi er sobre og overholder gældende lovgivning, forholder vi os pt. i ro. Vi
holder os for øje, at vi ikke helbreder. Vi skaber
balance, harmoni eller hvilket ord I nu bruger. Hvad
vores klienter siger, vi gør, det er op til dem.
Vi holder årsmøde 2019 i Middelbart – lige midt i
Danmark – d. 16-17. marts.
Bemærk at generalforsamlingen er flyttet fra
søndag til lørdag, så generalforsamlingen bliver
lørdag d. 16. marts kl 13.00
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest d. 31.
januar 2019.
Forretningsudvalget ønsker alle en velsignet jul og et
godt nyt år 2019. Lad os sammen ønske, at endnu
flere lærer kinesiologiens univers at kende i det nye
år enten som studerende eller klient.

Generalforsamling - Generalforsamling
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Lørdag den 16. marts 2019 kl. 13:00.
Mødested: HUSET Middelfart, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart
Dagsorden ifølge vedtægterne bringes i Muskeltrykket marts 2019.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal ifølge vores
vedtægter være formanden i hænde senest torsdag den 31. januar 2019.
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.
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ÅRSMØDE 2019
Årsmødet 16.-17. marts 2019
HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2,
5500 Middelfart
Vi glæder os utrolig meget til at se jer til en fantastisk weekend i dejlige omgivelser ved strand og
Dyrehave. Der er spændende foredrag, professionelle og hyggelige rammer, grønt/økologisk mad
(ca.60% øko. råvarer), flotte hotelværelser, god
service, hygge kroge, stor ta´selv urtete- og
kaffebar.
Program:
Lørdag den 16. marts
09.00 – 10.00 Ankomst og morgenbuffet i
cafeområdet
10.00 – 12.00 Psykolog Henrik Dybvad Larsen.

Barndommen begynder ved undfangelsen

12.00 – 13.00 Stor, lækker grøn/økologisk frokost
buffet incl. 1 vand
13.00 – 16.30 Generalforsamling med indlagt
kaffepause
16.30 – 18.30 Mediyoga ved Lene Pia Rehardt
19.00 – ???? To retters middag i pejsestuen.
Drikkevarer kan købes.
Hygge og indslag
Søndag den 17. marts
06.00 – 08.00 Mulighed for gå/løbe i Dyrehaven
eller svømmetur, 1 km til havet
08.00 – 09.30 Morgenbuffet i cafeområdet.

Værelserne skal være rømmet kl.10.00

09.30 – 11.30 Clairvoyant Lisbeth Hansen.
Urte klarsyn
11.30 – 12.00 Gåtur i Dyrehaven eller i
Byggecentrum
12.00 – 13.00 Stor, lækker grøn/økologisk
frokostbuffet incl. 1 vand
13.00 – 14.15 Lene Hansson. Kostens indflydelse
på kroppen
14.15 – 14.45 Green shot, raw cake eller kage i
husets cafe
14.45 – 16.15 Lene Hansson - fortsat
16.30
Farvel og tak for en dejlig weekend
Se nærmere beskrivelse af oplæg efterfølgende.

Medbring tæppe/måtte og pude til yoga, sko til
gåtur, indslag til lørdag aften, badetøj hvis du er
vinterbader.
Pris
Hele weekenden kr. 1.100,Kun lørdag kr. 800,- incl. middag
Kun søndag kr. 700,Giv besked ved tilmelding, hvis du ønsker vegetar,
veganer, glutenfri eller diabetes mad.
Overnatning
Værelser kan bestilles hos HUSET Middelfart tlf.
70123600. Se mere på www.huset-middelfart.dk.
Enkelt værelser 600,-. To sengs værelser 800,- pr.
værelse. Reservationsnummer 308127.
Værelserne er inkl. linned, håndklæder og rengøring. Der er føntørrer på værelserne.
Tilmelding til sekretariat@kinesiologi.dk senest
1.3.2019. Indbetaling på foreningens konto 07583223731561 samtidig med tilmelding.
------------------------------------------------------------Psykolog og forfatter Henrik Dybvad Larsen

Barndommen begynder ved undfangelsen
Psykolog og forfatter
Henrik Dybvad Larsen
har lige skrevet en
revolutionerende bog
”Fosterets og fødslens
psykologi” om at spædbarnet påvirkes på
cellehukommelsen fra fostertilværelsen og ikke
først fra fødslen som tidligere antaget.
Livmoderen er vores første klasseværelse, det er
et af de mest betydningsfulde faser i et menneskes
liv. Hændelser i fosterperioden og under fødslen
kan få vidtrækkende konsekvenser for resten af
barnets liv. Ny viden tyder på at meget af det, der
karakteriserer os som mennesker - vores helbred,
intelligens og temperament – har sine rødder i de
påvirkninger, vi har været udsat for i fostertilværelsen og under fødslen.
Muskeltrykket nr. 152
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Mediyoga.
Kinesiolog Lene Pia Rehardt vil fortælle og guide
os gennem yoga. Hun vil komme ind på fingerstillinger, mantra, chakraer, meridianer. Lene Pia laver
via kinesiologi en gruppetest og finder ud af
programmet for gruppen. Der er mulighed for at
sidde på en stol eller ligge på en medbragt måtte/
tæppe.

Clairvoyant Lisbeth Hansen fortæller om,
hvordan hun via klarsyn finder urter som har
budskaber og fremmer den enkeltes udviklingsproces. Efter foredraget er det muligt at få blandet en
personlig te for 50,-

Kostvejleder Lene Hansson.

Sponseret af Engholmgruppen, NDS

Alle sygdomme begynder
med en fordøjelse, der
ikke fungerer. Lene
kommer ind på, hvad der
er svært at fordøje på
ALLE planer. Lene vil
komme ind på hele
fordøjelsen og hvilke
traumer der kan ligge og
spærre, hvordan tarmhormoner styrer andre kirtler,
syre/base ift mikroflora og ph-værdi i tarmen.
Undervejs laver Lene en opgave til os.

Vi glæder os til at se dig til årsmødet.
Lokalafdeling Midt- og Sydjylland
Keld, Vera, Karin og Lone.

HUSK at give sekretariatet besked hvis du:
•

flytter

•

får nyt telefonnummer

•

får ny e-mail adresse

•

får ny hjemmeside

MOM S
LØ NSUM
SKAT

CVR
?

www.rabrevision.dk

•

skal have rettet i beskrivelsen under "Find

- unikt regnskabskoncept
til behandlere

en Kinesiolog" på vores hjemmeside

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.

Kun hvis dine oplysninger er ajourført i vort
medlemskartotek kan du være sikker på af få
den information foreningen udsender til
medlemmerne.
Send en mail til: sekretariat@kinesiologi.dk
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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

FR A KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
Cancer – en anden vej?
Af Rikke Barbro Bendixen

Lørdag den 3. november inviterede
oplysningsforbundet MayDay til en
hel dags konference: Cancer – en
anden vej. Sådan lød det i invitationen:
Fokus er på såkaldt alternative behandlinger af
kræft, som i flere andre lande er konventionel
og accepteret behandling. Fokus er ligeledes
på resultater, på forskning og på overlevere,
der er gået en anden vej.
Konferencen sigter på, at udbrede oplysning
om viden og forskning om naturlig tilgang til
cancer samt sætte spot på en række behandlingsmetoder, der erfaringsmæssigt har vist
sig effektive.
Talerne på konferencen er et udvalg af fagligt
kompetente læger og behandlere samt mennesker med personlige erfaringer med at anvende
andre veje ud af kræft.
-------Jeg syntes, at jeg var i rigtig god tid, men det var
jeg så sandelig ikke alene om. Der var et mylder
inde og ude – det var ikke til at tage fejl af, at
interessen for konferencen og for emnet var stor.
Ca 500 deltagere havde fundet vej til Københavns
Kulturcenter på Ydre Nørrebro, så der var trængsel
- også i forhallen, hvor Danske Kinesiologer,
repræsenteret af Jette Kruse Larsen og Keld
Jørgensen Schmidt, havde sat en lille stand op.
Det var et godt valg. Der var stor travlhed i alle
pauserne. Mange ville vide, hvordan de kunne
finde en kinesiolog i deres nærområde, og der blev
langet mange ”Livgivende samtaler med kroppen”
over disken.

Inde i salen blev vi budt velkomme af vores egen
Solveig Rasmussen, som sidder i bestyrelsen hos
MayDay og som har lagt et kæmpe arbejde i at få
konferencen stablet på benene.
Derefter var dagen delt op i 3 hovedgrupper med
efterfølgende spørgsmål og pause.
Først 4 behandlere, derefter 8 patienter med hver
sin vej til helbredelse og til slut 5 læger.
Set med en kinesiologs briller var det i det hele
taget en dag, hvor kinesiologien kom på dagsordenen. Og med rette. For vi kan gøre en mærkbar
forskel for cancerpatienter ”hele vejen rundt” –
også i forbindelse med konventionel behandling.
Det ved VI jo godt. Men i lørdags kom vi endnu et
skridt i vores formidling til dem, som ønsker hjælp
til at gå egne veje.
Det skyldtes ikke mindst Karin Jensens flotte
oplæg inde i salen. Karin var en af de 4 behandlere, som var på talerlisten med hver 20 min til
rådighed. De blev brugt både til at fortælle om
kinesiologi og til at fortælle om hendes egne
erfaringer – som behandler og som cancerpatient.
I lægegruppen, som var på efter eftermiddagskaffen, fortalte Marianne Kirkskov om hendes energiarbejde og egen historie – og guidede til slut salen
til fælles lysarbejde. En lille øvelse med stor effekt,
som alle kan lave i det daglige.
Flere udtrykte i løbet af dagen at de syntes, det var
en vigtig konference, som burde gentages. Der er
ingen tvivl om, at der er stor efterspørgsel på viden
om hvor man kan hente information og inspiration
til at træffe valg på egne vegne. Og at det bliver
mere og mere påtrængende at få politikere i tale.
Så vi kan kun opfordre arrangørerne til at gentage
succesen.
Alle oplæg fra konferencen vil på et tidspunkt blive
lagt op på youtube, så hold lige øje med det. Ellers
følg med på vores facebooksider – det er ofte der,
man kan holde sig bedst orienteret.
FAKTA.
MayDay er et oplysningsforbund
til fremme af selvansvar og sundhedsbevidsthed.
kontakt@mayday-info.dk
www.mayday-info.dk
facebook.com/maydaydanmark
tlf. 70207770
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FR A KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
Fødselsenergi og livsenergi er
par tnere hele livet!
Et energetisk og stress perspektiv på undfangelse, fostertilværelse, fødsel og livsstartens gennemgribende betydning for udfoldelse
af livspotentialer, livsmod, livsglæde og livsmestring
Artikel af Karin Siff Munck, cand.cur. sundhedsplejerske/sygeplejerske, DK kinesiolog, RAB, facilitator i Multi-inkarnationterapi.

Energitab er i dag en folkesygdom!
Det er som bekendt en overordnet fysisk og
energetisk lov, at summen af energi er konstant.
Hvad og hvordan ens energi omsættes og anvendes foregår ud fra grundlæggende principper om
kroppens overlevelse/prioriteter, og principper for
vækst og udvikling. Energien justeres hele tiden og
tilpasses 24-7 de tanker, de valg og livsbetingelser,
det enkelte menneske indgår og lever i.
I mange år har jeg arbejdet og undervist i området
børn og unges trivsel, vækst og udvikling. I de
sidste 5 år har jeg kinesiologisk bl.a. arbejdet med
børn og især børn, der ikke rigtig energetisk kunne
få fat i livet og/eller de der havde svært ved at
indfange/ forstå livets koder for samspil og nærvær.
Deres erfaringer med livet har ofte ud fra forældrenes beskrivelse været hjerteskærende både med
mange misforståelser/nederlag i daginstitutioner og
skoler. Og forældre der ofte har oplevet sig meget
alene og misforstået i deres forsøg på, at drage
omsorg og hjælpe deres barn.
Derfor blev jeg begejstret da jeg læste Ellen
Langgårds bog. Ellen Langgård (1929 – 2004) (EL)
er også i dag forstået af mange, som en central
front- og fagperson i kinesiologien. For sin tid var
det et banebrydende arbejde, der blev fremlagt i
hendes bog: Kommunikations kinesiologi om
Stress, kommunikation, indlæring og ordblindhed/
funktionsblindhed, udgivet i 1996. Men ud fra mit
kendskab er det i dag ikke en fast etableret eller
forankret metode i kinesiologien. Det vil jeg gerne
slå et slag for. Fuldstændig som kropsafbalancering burde afbalancering af fostertilværelse og
fødsel indgå, som grundelement i en moderne
kinesiologiuddannelse. Kinesiologer er især
forpligtet til, at arbejde ud fra et helhedssyn og ud
fra energiens grundlæggende principper.
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Det er fagområdets kendemærke. Ved at starte
med livets begyndelse i det kinesiologiske arbejde,
så vil den problemfokuserede kinesiologi på sigt
blive mere overflødig, og der vil blive mere rum og
tid til den tidlige indsats, forebyggelse og sundhedsfremme i det kinesiologiske felt. Hvilket må
være det overordnede mål i fagets udvikling?
Grundtanken i Ellen Langgårds logik og metode er
skabt i en kinesiologisk og energetisk forståelsesramme, men også inspireret af EL´s eget liv og
faglige baggrund, som cand.pharm., samt ca. 30 år
som gymnasielærer i fagene idræt og kemi. I
denne bog er der primært fokus på og mange
spændende eksempler, der belyser hvordan det er
muligt at afhjælpe begrænsende energitab/
blokeringer i relation til især indlæring og ordblindhed.

Test af de særlige til test af alle
Jeg startede med at arbejde ud fra
bogens grundtanker, og var meget
fascineret af de resultater jeg fik.

” Grundtan

Langgårds logi

Ud fra den pragmatiske tanke, at
skabt i en kinesio
voksne grundlæggende er børn,
tisk forståelsesra
der er blevet større besluttede jeg
ret hurtigt, at indføre test af fødselsinspireret af E
energi til alle mine klienter uanset
alder og baggrunde for ønske om kinesiliv........
ologisk testning. Det har været lærerigt,
og medført en gradvis opdatering og
udvikling af den oprindelige metode.

”

I over to år har jeg ladet test af fødselsenergi indgå
som fast del af min indledende grundtest. Det har
vist overbevisende og ofte hurtige resultater uanset
alder.
Illustrering af mangfoldigheden af muligheder
har jeg udvalgt to konkrete cases:
1. Case: Dreng 10 år.
Udvikling, adfærds- og trivselsproblemer. Født
ekstremt tidligt 750 gram i vægt og med et i
denne sammenhæng forholdsvis ukompliceret
forløb, men stadig kuvøse avec. . Dejlige førstegangs forældre, modne og de elsker deres barn
som han er. Men skolen….

Ved 1 test: af Fødselsenergi (FE) 14 dage efter
fødslen: 40% af 100% for optimal FE bearbejdet

nken i

fra fødslen til 1. test til 41%. Det tolkes, at drengen
lever med et tab af energi på: 59% af det potentielt
mulige
2.test: 5 uger senere så er FE: 62 % af 100%, 3.
test: 5 uger senere så er FE 100% men ikke stabil,
4 test: 5 uger senere, så er FE 100 og stabil
Identificerede særligt sårbare energiområder:
Mave, Blære og endokrin meridianområder
Før den 4.test har forældre været til skole hjem
samtale,-og de fik oplyst at det var en helt
anden dreng. Mere sammenhængende og mere
samarbejdsvillig. En intelligent dreng.
2. Case: Mand 51 år.
Henvender sig på grund af stress sammenbrud
for 2.gang. Fast job, veluddannet og i krævende
stilling. Stod på gaden og pludselig gik alt i
sort- vidste ikke hvor han var på vej hen eller
hvor han var gået fra. Ville prøve en anden
vinkel end traditionel ”krisehjælp”. Nu
Ellen
længere sygemelding.

ik og metode er

1.test: FE 14 dage efter fødslen
41%. Og ved 1 test bearbejdet til
61% dvs. tab på 39 %
amme, men også
Vidste ikke noget om sin fødsel,men hans mor levede og kunne
EL´s eget
spørges: Det viste sig, at han var født
hjemme under voldsom storm, hvor
hverken far eller jordmoder kunne kom
frem,- strømmen gik i huset. Moderen fødte
alene, men jordmoder kom kort efter.
Et opvækstmiljø der beskrives som socialt/
psykisk begrænsende, samt centrale dogmatisk
holdninger til livsregler og kønsroller.
2.test 5 uger senere: 100% men fortsat ustabil. FE
blev først stabil efter 7-8 mdr., men kunne i processen blive på 100%.
Processen bestod i test ca. hver 4-5 uge i de 7-8
mdr. med fokus på at genopbygge, styrke og
stabilisere kroppens stresskommunikation, samt
krop og sind, som helhed. Har i dag netop afsluttet
en doktorafhandling med succes.
Har været i arbejde fra 2 mdr. efter 1.test.

ologisk og energe-

Identificerede særlige sårbare energiområder
i kroppens matrix: Mave, Tyktarm, endokrin

Hvad nu?

Der er ud fra min opfattelse behov for en mere
systematisk indsats for, at sikre en stabil og mere

velfungerende fødselsenergi for flere børn, unge
og voksne. På en enkel måde er der mulighed for,
at skabe mere grundlæggende forandringer for
mennesker der ikke trives og ikke oplever deres liv
lykkes for dem.
Flere børn og voksne vil ganske enkelt kunne få en
mere stabil oplevelse af deres egen livsenergi og
opleve, at deres livsenergi understøtter deres
udvikling og deres lyst til udfoldelse af deres livspotentialer og samspil med andre.
Gennem et fokuseret og systematisk tilrettelagt
kinesiologisk arbejde med dokumentation og
evaluering, er det min opfattelse, at kinesiologien
vil kunne medvirke til at vise nye veje i et ellers
meget belastet og stagneret fagområde:
Mennesker med stress og mangel på energi.

Derfor:

I 2019 udbydes der derfor kurser i både Ellen
Langgårds grundmetode og i en videreudvikling
af denne metode. Ulla Balle og Karin Siff Munck
er udviklere af kurset, og vil være gennemgående
undervisere.
Karin Siff Munck
Mail:karin@siffmunck.dk, www.siffmunck.dk,
Firma: KSM-Frekvens

Specifik følelsesforløsning er en kinesiologimetode, som giver gode resultater og dybe
forløsninger på en direkte måde, fordi kroppen
simpelthen slipper de gamle tankemønstre uden
bivirkninger.
Som healer med stor erfaring, kan jeg simpelthen
se det. En effektiv og nænsom metode.
Den efterfølgende age recession bliver dybere
og let tilgængelig. Mine klienter har stor gavn af
det.
Fx har jeg en klient, som har arbejdet med
incest. Hun har også været i behandling hos
adskillige psykologer. Denne gang kom hun helt
ind og slap sit selvhad og har nu givet sig selv
lov til at gøre præcis som hun selv vil, i stedet
for altid at gøre som andre vil have hende til.
Omaya Axø
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FR A KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
Hvordan kommer vi gang med de nødvendige forberedelser til en forskning
i effekten og validiteten af kinesiologi?
Af Annemarie Goldschmidt
Det er helt klart for enhver, at vi som kinesiologer
godt kan få en idé til et forskningsprojekt omhandlende effekten af kinesiologien. Der er bare en lang
vej fra idé til målet. Der skal laves en hypotese,
som kan danne baggrund for en omfattende
projektbeskrivelse, og der skal søges om forskningsmidler til projektets iværksættelse, dets
gennemførelse, kon-klusion samt evaluering.

Dr. Anne M. Jensen har præsenteret sin forskning
mange steder i verden, og her i Dan-mark fik vi i
september 2017 mulighed for på et webinar at se
det foredrag, hun i april 2017 holdt på IASK
konferencen i Bergamo, Italien.

Det ville være spændende, hvis vi kunne alt dette,
men vi skal nok først vide, hvordan vi kommer i
gang, og offentlige forskningsmidler hænger ikke
på træerne. For overhovedet at have en chance
skulle vi indgå i et samarbejde med et universitet,
som ville sige ja til at være den hovedansvarlige for
projektets gennemførelse. Er det realistisk for os
med den uddannelse, vi har på dette område?

Da vi synes, at du også skal have mulighed for at
møde danske forskere inden for komplementær og
alternativ behandling, er vi i gang med at sammensætte et spændende program.

Information om ”Temadag om forskning” er i
oktober blevet udsendt til alle Danske Kinesiologers medlemmer fra ”Den Internationale Holistiske
Skole” (tidligere Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole) ved Dorthe Starberg Poulsen og Carina
Olsen.
Teksten lød:

”TEMADAG OM FORSKNING”
DELTAG OG GIV GERNE DIT BESYV MED
Det er lykkedes for Annemarie Goldschmidt at få
kontakt med kiropraktor, ph.d. ANNE M. JENSEN
fra USA og at få en aftale med hende om at
komme og fortælle om sin forskning vedr. validiteten af muskeltestningAnne forsvarede sin ph.d. afhandling om Clinical
Research ved Oxford University i 2015
Titlen på afhandlingen var:
”Validating Muscle Response Testing”,
hvor hun undersøgte gyldigheden af muskeltestning og fik overbevisende, positive resultater.

10
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Nu kommer dr. Anne M. Jensen til Danmark,
Og du har mulighed for at være med!

Du vil løbende få mere besked om programmet,
men lige nu vil vi allerede afsløre, at zo-neterapeut
og forsker Peter Lund Frandsen fra TouchPoint vil
komme og fortælle om og fremvise ”Netværk for
Integreret Behandling”s elektroniske patientjournal
”MyClients”.
Du vil også blive præsenteret for muligheden
for selv at kunne anvende den.”
Jeg ser denne temadag, der er åben for ALLE
interesserede, som en hjælp for os til at komme
videre med vores tanker om at ville vise og gerne
bevise den positive effekt af kinesiologien. Send
derfor din tilmelding allerede nu til dihs@dihs.dk og
følg med på sko-lens hjemmeside, hvor du kan
læse om sted, priser m.m., og hvor du løbende får
mere information om de øvrige foredragsholdere
på temadagen.
Så grib chancen og vær med i et samarbejde
om dokumentation af effekten af kinesiologien.
Vi har brug for at få offentliggjort vore
klienters erfaringer.
Lidt historie
Jeg har altid ment, at der skal sorte bogstaver og
tal ”på hvidt papir”, så andre mennesker kan få
viden om vores arbejde. Det er ikke nok med
”mund til øre” metoden i dagens Danmark.

Jo, til at få flere klienter, men endnu ikke til at der
sker en målbar stigning i antallet af personer, som
oplyser til Statens Institut for Folkesundhed, at de
opsøger kinesiologi som behandlingsmetode.
Da jeg fik offentliggjort resultaterne af mit arbejde
med ”Krop og bevægelse i klasseværelset” i
Ugeskrift for Læger i august 1976, så bredte
arbejdet sig til alle kommuner i Danmark, og det
lille forskningsprojekt blev anvendt som eksempel
på ”Forskning i Primær Sundhedstjeneste i Danmark” på kurser for medicinstuderende.
Offentliggørelsen i 1989 af forskningsprojektet
”Pædagogisk Kinesiologi og overvindelse af (læse)
vanskeligheder” af Svend R. Hesselholdt og denne
artikels forfatter gav bl.a. det resultat, at Bertel
Haarder som daværende undervisningsminister
godkendte Pædagogisk Kinesiologi som ”metode i
Folkeskolen”.
Jeg er sikker på, at Lotte Siegs beskrivelse af
Kinesiologi i forbindelse med hendes bacheloruddannelse til skolelærer også har givet god afsmitning. Lad os få mere af det. (I parentes skal
bemærkes, at vi selvfølgelig har ønsket at have
Lotte med som foredrags-holder på Temadagen.
Information om Lottes svar på vores ønske vil
fremgå af det endelige program.)
Jeg kunne nævne andre projekter, som jeg fik
bevilget forskningsmidler til, men det vil gøre
denne artikel for lang. I vil i stedet kunne få
information om disse arbejder på skolens hjemmeside i løbet af de kommende måneder.
Og husk at temadagen er for alle interesserede,
også andre KABer og klienter, så spred informationen, som I har fået i oktober via sekretariatet, så vi
kan få sat et godt arbejde i gang.
Læg mærke til den fine rabat I vil få ved tilmelding
inden den 10. december!!

Hvad sker der egentlig på vores
lukkede facebookside

– en hel del efterhånden og tak for det.
Bare de sidste 14 dage har du kunnet læse om
følgende emner:

Dit DNA husker
Behandling af galdesten
Tiden efter en stress-sygemelding
Hvilken briks skal jeg købe?
Vores krop vibrerer
Kvinder i overgangsalder
CBD dråber
Kurser
Arrangementer
Det er så dejligt, det liv der efterhånden udspiller
sig her og se hvor mange medlemmer, der
deltager i debatten. Der er kun 139 personer på
den lukkede facebookside, som kun er for
medlemmer, men vi er faktisk over 300 medlemmer i foreningen, så har du ikke synes godt om
denne side endnu, så skal du måske overveje,
om du skal være med sammen med os andre.
Husk vi har 2 facebooksider, en offentlig og en
lukket. Søg på Danske Kinesiologer på Facebook. Siden samfundsorganisation er den
offentlige side, hvor alle kan se med. Den anden
er lukket og her foregår debatten/snakken/
udveksling af nyheder imellem medlemmer.
Jette Larsen

Varme hilsener fra Dorthe Starberg Poulsen,
Carina Olsen og Annemarie Goldschmidt

Muskeltrykket nr. 152

11

Sund Livsstil messe 28. – 30. september 2018
På vegne af messeudvalget, Rikke Barbro Bendixen

Atter en velbesøgt messe i Øksnehallen med
masser af dejlige samtaler, afbalanceringer
og oplevelser, foredrag og ikke mindst godt
kollegialt samvær.
Der er rigtig meget, som bliver lettere jo flere
gange man har prøvet det. Herunder opsætning og
nedtagning af messestand, troen på at man kan
klare en kvalificeret afbalancering på under 30 min
samt formidling af vores forunderlige og fantastiske
behandlingsmetoder.
Så det kører bare – og hver især indtager og
udfylder den plads, som skal indtages og udfyldes.
Ren fornøjelse.
Omaya holdt foredrag om stressprofiler lørdag
eftermiddag. Også her var der mange deltagere,
selv om det var tæt på lukketid.

Tak til alle jer/os, som fik det hele til at swinge:
Katrine, Bodil, Peter, Jette, Thomas, Tina, Sybille,
Ellen, Lena, Inge, Susanne, Shanti, Mette, Omaya,
Rikke.
Markedsføring på Facebook.
Som et forsøg takkede vi ja til messearrangørens
tilbud om at doble op på udgifter til en evt facebook-annonce på Sund Livsstils facebookside
nogle uger op til messen. FU gav et bidrag på 500
kr, vi sjællændere lagde selv 1000 kr, så i alt havde
vi 3000 kr i puljen.
Vi valgte at benytte vores fine video om kinesiologi, da vi jo ved at levende billeder giver flere
views. Det er der kommet denne evaluering ud af:

12
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•
•
•
•
•
•

Videoen er vist 61.875 gange og når at fange
40.320 mennesker i målgruppen.
D. 27. September kigger man på videoen i flest
minutter.
Videoen er set i 11,572 min. Som udgør 192,8
sammenhængende timer, eller 8 døgn.
De fleste aktive i målgruppen er kvinder i
Københavnsområdet i alderen 55+.
Den når også at fange interessen hos 20% af
målgruppen i den yngre alder, f.i. 35-45.
Views længere end 10 sekunder: 11.673

Vi havde håbet på, at annoncen ville generere
noget trafik på foreningens hjemmside. Men det
lader det ikke til, den har. Det kan være utroligt
svært at måle effekten af annoncering, så vi må
måske blot konstatere at videoen er blevet vist
mange gange – og hos 11.673 personer i mere end
10 sekunder. Måske høster vi frugten af det på den
lange bane.

Til kalenderen
Husk at sætte krydser, hvis du ikke vil gå glip af at
være med.
Messer i 2019:
•
•
•

Krop Sind Ånd messe i Brøndbyhallen
den 1. – 3. februar
Sund livsstil messe i Øksnehallen, Kbh
den 27. – 29. september

S tafetten
Yndlingshistorien til interesserede forældre på min
skole er om en pige i 2. klasse med massiv modstand mod læring. I min spæde start som kinesiologipraktiserende lærer på Veksø Skole blev hun
sammen med andre elever med faglige udfordringer
tilbudt en halv times “miniafbalancering”, hvor jeg
tilbød otte helt enkle teknikker som mulig vej til
faglig stimulation. Pigen havde brug for massage
af hjerneknapper og ører.
Dagen derpå mødte pigen og hendes dansklærer
meget begejstrede op i min undervisning for at
fortælle det helt fantastiske, at pigen med glæde
havde sat sig og var påbegyndt skrivning af sin
egen Vitello-historie. Hun havde ganske enkelt
overvundet sin store skriveblokering udelukkende
ved hjælp af to helt enkle teknikker. Pigen blev
senere tilbudt et kinesiologiforløb omhandlende
læsning. Fra indædt at hade læsning opnåede
denne pige i løbet af kort tid at læse 1000 sider på
en måned.

naturlig del af undervisningen. Eleverne oplæres i
øvelserne helt fra starten af 1. klasse. Det er en
sand velsignelse at se de små poder sidde fordybet i Cooks position :-)

På Veksø Skole, hvor jeg har min hovedbeskæftigelse, står der kinesiologi på mit skema. Det har
der nu gjort i ca. 10 år. Vi er 12 lærere på skolen,
hvoraf to er kinesiologer. Min kinesiologikollega
Pernille Bank og jeg har gennem årene udviklet et
godt koncept, der understøttes af vore kollegers
positive tilbagemeldinger på vores arbejde med
eleverne.

Læsning er et andet kernepunkt i min kinesiologiske
praksis. Gennem årene har jeg med stor succes
primært anvendt One Brian/Pædagogisk Kinesiologi og hjerneafbalanceringer, og gennem de sidste
år har jeg også fået øjnene op for Indlæringskinesiologien som et yderst effektfuldt værktøj.
Som noget forholdsvis nyt sætter vi massivt ind
med Indlæringskinesiologi i1. klasse. Alle elever,
som af lærerne vurderes at have brug for et ekstra
skub for at kunne udvikle sig godt fagligt, tilbydes
dette forløb. Forældrene aktiveres naturligt heri, da
en væsentlig del af konceptet i Indlæringskinesiologi er den daglige hjernetræning i kortere eller
længere perioder.

I børnehaveklassen har vi i såkaldte motoriktimer
etableret en forebyggende indsats, der sikrer, at
alle børn fra starten af det lange skoleforløb har
det krydsede bevægelsesmønster intakt, således
at der er et stressfrit samarbejde mellem venstre
og højre side af både krop og hjerne. Vi ønsker
gennem den forebyggende indsats at udvikle
elevernes forudsætninger for en god motorik og
en større lethed ved at lære.
En gang om året er alle elever på skolen på et
kursus i hjernegymnastik, og denne hjernegymnastik praktiseres dagligt i flere af skolens klasser.
Dennisons hjernegymnastik fungerer super godt
som et hjernestimulerende og energigivende
afbræk i undervisningen. I de klasser, som jeg
underviser i, indgår hjernegymnastik som en helt

Lærerne på skolen ansøger efter aftale med
forældrene om, at eleverne kan tilbydes et forløb
med kinesiologi. Årsagerne hertil kan være meget
forskelligartede, men da jeg arbejder på en indskolingsskole, er indlæringsproblemer ofte involveret i
problematikken.
Kinesiologi er bl.a. usædvanligt virksomt i forhold til
børn, der har svært ved at lære bogstaver og tal.
Det er utroligt givende at være vidne til at opleve
kvantespring i hukommelseskapaciteten for de
elever, der trods ihærdig træning både i skolen og
derhjemme pludselig får styr på alle bogstaver og
tal. Disse elever er nu klar til at gå om bord i
læseindlæring m.v.

Den faglige udvikling har første prioritet i skolens
kinesiologitimer. Da den personlige trivsel imidlertid er en væsentlig medspiller heri, tilbyder vi
naturligvis også elever forløb med ikke-faglige
temaer.
At have mulighed for at praktisere kinesiologi i min
funktion som folkeskolelærer er intet mindre end en
gave.
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Skoletiden spiller en helt afgørende rolle for resten
af ens liv, og derfor er kinesiologi et vidunderligt
værktøj til at hjælpe elever til at kunne gå stressfrit
om bord i læringsprocesserne og den personlige
udvikling. Jeg føler mig meget taknemmelig for at
kunne anvende kinesiologi som en helt afgørende
katalysator i denne proces.
Min gejst for at viderebringe den gode praksis til
andre har bevirket, at jeg gennem årene har
uddannet mig som instruktør i modaliteterne
Pædagogisk Kinesiologi, Dominansprofiler, Indlæringskinesiologi og Kropsafbalancering.
Jeg har et stort ønske om og behov for at motivere
andre til at udrette små eller store “mirakler” for
børn, unge og voksne, der udfordres i indlæringen.
Derfor har jeg samlet de kurser, som jeg udbyder,
under navnet “Krop, Liv og Læring”.

For yderligere inspiration kan interesserede se
YouTubefilmen “Pædagogisk Kinesiologi, Hanne
Freil” eller tage direkte kontakt til mig; kontaktoplysninger m.v. ses på kursusopslag “Krop, Liv og
Læring” her i Muskeltrykket.
Jeg giver hermed stafetten videre til Susan Lunddahl.
Kærlig hilsen
Hanne Freil

Jeg kan på det varmeste anbefale andre skoler at
uddanne lærere i nogle af de modaliteter, som jeg
udbyder i min nystartede kursusvirksomhed.
Inspirer gerne lærere og pædagoger til at anvende
kinesiologi som en helt oplagt del af det pædagogiske arbejde med børn.

UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME
Som uddannelsesvejleder har jeg mange funktioner, og måske du kan gøre brug af en af dem.
•
•
•
•

•
•
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Jeg vejleder nye studerende, som gerne vil i
gang med uddannelsen til Kinesiolog
Jeg vejleder studerende, som er i gang med
uddannelsen til Kinesiolog
Jeg regner timer sammen for de studerende
og skaber et overblik i forhold til eksamen
Jeg vejleder studerende i forhold til alle de
obligatoriske fag og hjælper med at finde den
undervisningsform / det undervisningssted,
som passer bedst
Jeg vejleder også, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få merit for nogle timer
Jeg vejleder også instruktører, hvis de har brug
for det
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Og jeg vil rigtig gerne bruges, så send mig en mail:
uddannelsesvejleder@kinesiologi.dk eller ring til
mig i min telefontid hver torsdag mellem 18 og 19
på tlf. 23 43 36 62.
Hvis tidspunktet ikke passer, så kan vi aftale et
andet tidspunkt.
Jeg ser frem til at høre fra dig, som har brug for
min hjælp.
Birgit Nielsen
Uddannelsesvejleder

NYT fra Touch for Health School
Matthew Thie – han kom,
han så, han sejrede

Tak til alle deltagerne for en fabelagtig weekend.
Kærlig hilsen Dorthe og Carina.

Touch for Health vender tilbage til Sverige
Kært barn har mange navne og det har Matthew
Thie også, ikke mindst Søn af Gud
Det hedder han naturligvis, fordi han er søn af
John Thie – far til Touch for Health.
Han lever klart op til sit tilnavn, da det tydeligt
skinner igennem, at kinesiologien flyder i hans
årer.
Han tog tingene let, ligefrem og ”oppefra og ned”
så vi alle kunne trække vejret frit, uden angst for at
fejle, hvilket var dejlig befriende. Han var utrolig
velformuleret, meget rar og venlig; synes vi der
aldrig før havde mødt ham.
Karada No Fushigi (kroppens mysterium) var et
meget interessant kursus med enkle metoder til at
afbalancere, hvor metaforer og akupunkturpunkter
i den grad kom i spil, med stor effekt. Det var
Touch for Health og metaforer sat sammen på ny
og spændende måde.
Personligt erfarede jeg, at mit skulderproblem, som
jeg har rendt til massage for - gennem tæt på et år,
forsvandt og er ikke vendt tilbage.

Blandt dette efterårs TFH Trainings kursister var
der to svenskere, Stina Sjöblom og Tommy Kedja
fra Visby på Gotland. De viste stor entusiasme og
kunnen og fik deres instruktørbeviser og er nu
klare til at tilbyde Touch for Health kurser i Sverige
med start allerede i år.
Mac Pompeius Wolontis, lederen af den svenske
kinesiologuddannelse, hilser denne mulighed
velkommen: ”Endelig er der kinesiologer der tager
sin virksomhed seriøst og ikke sætter kopikurser
op, men går den rigtige vej og uddanner sig til
instruktører på en internationalt godkendt uddannelse. Sidst gang, vi havde instruktører, der
uddannede sig i Touch for Health var i 1995 –
ingen svenskere har taget uddannelse siden det.
Nu åbner der en ny kapitel i svensk kinesiologi.”
Stort tillykke til Stina Sjøblom, Tommy Kedja og
Eline Denise Risager, som nu er uddannede Touch
for Health instruktører og en del af International
Kinesiology College!

Vi har allerede planer om, at invitere Matthew Thie
igen, forhåbentligt sammen med Touch for Health
foreningen og Anne Hiitola-Pedersen, da det
fungerede perfekt.
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International Kinesiologi Konference 2019
Hvorfor ikke tage til Bali og kombinere næste års
ferietur med en spændende faglig konference?
Konferencen finder sted den 19.-21. oktober 2019.
Emnet for konferencen er Embodied Self Rejuventation. At møde kollegaer fra hele verden giver
altid et forfriskende nyt fagligt perspektiv – og på
Bali kan det sikkert kombineres med feriestemning.
Du kan finde mere information om konferencen på
hjemmesiden:
https://kinesiologi-indonesia.org/
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Med en varm julehilsen til alle
Anne Hiitola-Pedersen

NYT

fra…

DIHS House of Kinesiologists Since 1987
Den Internationale Holistiske Skole

Kære Alle
Synes I ikke at et år bare går ufattelig hurtigt?
Vi løber og løber for at følge med …..  og I gør sikkert det samme.
Hvad kan vi gøre for at geare ned?
Vi bruger Bachs blomster remedier med stor glæde, efter at Vibeke Frølich underviste i Trin 1 i sommers. Vi
prøver også at gøre alt for at få mere nattesøvn – gå lidt tidligere i seng de aftener, det er muligt. Bøger, masser
af bøger, vi læser bøger og lytter til bøger, det finder vi dejligt afstressende.
Vi har købt et beach flag til skolen, så alle kursisterne kan finde os…… - og
det må vi sige de nu kan 
Forstil jer, at da vi pakker det ud, så er flaget så langt som ca. 4 meter og 80 cm bredt –
pyha, vi kiggede noget og begyndte at grine…. Vi havde en forestilling om, at flaget var
halv størrelse af, hvad vi stod og kiggede på. Glade for flaget var vi dog, og straks skulle
det ud og stå. Vi havde knapt sat det op (vi kunne dårligt få det ud af døren), før vores
søde nabo kom og sagde ”nå, og så har I sådan lige taget et lille banner med!” Det
minder mest om tegnefilmen UP, hvor ballonerne på huset sørger for, at det kan lette –
her er det så flaget!
Vi har haft fornøjelsen af Matthew Thie på skolen og hvilken fornøjelse. Læs om det andet sted i bladet, da dette
var arrangeret i samarbejde med Anne Hiitola og Touch for Health foreningen.
Ligeledes har vi med stor succes undervist i Pædagogisk Kinesiologi 1 & 2 til et skønt hold, i 120 timer, siden
sommerferien. Det er en fornøjelse, at følge udviklingen på sådan et hold, meget inspirerende. Det samme gør sig
gældende for det dejlige Touch for Health hold, som vi har haft fornøjelsen af i otte dage og nogle
træningsaftener. De er nu alle klar til at komme videre i uddannelsen til kinesiolog.
Sylvia Marina er her og underviser på skolen for sidste gang, netop i disse dage, hvor Muskeltrykket sendes ud.
Vi er kede af at skulle helt til Australien, når vi vil se Sylvia igen, men vi glæder os meget over at have nydt godt
af hendes viden og kompetente undervisning, så mange gange som vi har - og heldigvis kan vi selv undervise i
både Transforming DNA Memories & Return to Love.

Muskeltrykket nr. 152

17

Vi sender hermed kærlige tanker til Sylvia og

hendes familie.

Nyt på skolen er, at Anne Jensen kommer fra USA og fortæller om sin forskning vedr. validiteten i muskeltest.
I forskningens navn har vi sat en dag af i januar, som du kan læse mere om andet sted i bladet, da vi har allieret
os med Annemarie Goldschmidt, der er tovholder på denne særlige dag.

Vi har heldigvis lokket Annemarie Goldschmidt til at undervise i Kathie Guhls kursus om
HJERNEN 1, den 10. – 13. januar 2019.
Det er et kursus, som vi meget gerne vil være instruktører i, og det lader sig forhåbentlig gøre i 2019.
Lige præcis dette kursus var skyld i, at vi i første omgang kom på Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole® og sikke et
held, for ellers havde vi ikke skrevet til Muskeltrykket i dag og formodentligt slet ikke haft noget med kinesiologi
at gøre.
Der var en særlig grund til, at vi (læs Carina) havde kastet vores blik på dette kursus, og det var fordi det handler
om de overordnede dele af hjernens anatomi og fysiologi, med særlig fokus på de to hjernehalvdele,
hjernelapperne, sprogcentrene og hjernebjælken. Der arbejdes med kamp / flugt reaktioner, switching på et dybt
niveau, hjernefølelser, blomsteressenser og chakraer – lyder det ikke spændende?
Følg med i vores adventskalender – se den på Facebook.
Vi kan varmt anbefale vores hjemmeside, hvor du bl.a. kan se en 14 musklers - fix as you go –
Video, som er smart, hvis du står et sted uden dine bøger, men alligevel har brug for at gøre noget.
Du kan se de 14 musklers anatomi, meridianuret, alarmpunkterne, og du kan se inspirations videoer med dygtige
udenlandske kinesiologer. Du kan også læse om alle vores kurser, hvornår de udbydes, priser etc.
Vi ses på skolen 
Kig efter flaget!!
Rigtig glædelig jul & godt nytår fra
Carina & Dorthe
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NYT fra Kinesiologi-Akademiet
Vi vil gerne benytte denne spalte til at sende en stor og hjertelig tak for et forrygende år til alle vores
studerende og kursister rundt i landet og til jer, vi har delt faglige, filosofiske og humoristiske stunder med.
Det var og er en stor glæde, og vi ser frem til fortsat at møde jer på vore kurser, kurser vi deltager i og i
foreningssammenhænge.

Der bliver nemlig igen i 2019 mange muligheder for at
deltage i kurser og workshops på Kinesiologi-Akademiets
afdelinger for både begyndere og for jer, der er i gang
med en uddannelse, og ikke mindst for jer, der opdaterer
RAB. Følg med på vores hjemmeside /Kursuskalenderen.
Vi kan også kontaktes via hjemmesiden

Vi holder sommerkursus og retreat i
Frankrig den 7.-14. september 2019 på
Kunstnerens Bondegård i Provence, som ligger i
udkanten af Roussillon i Provence.
Kursustemaet er Meditation og Chakra.

Nærmere detaljer med priser og kursusbeskrivelse
kan du få ved at kontakte os. Det ligger klar i
januar 2019

Forventet pris: ca. 9000 kr. som dækker over kursus, halvpension, overnatning og kørsel/udflugter.

Giv os et praj, hvis du er interesseret i at komme med.
Deltagelse kræver, at man booker og køber sin egen flybillet. Max. 10 deltagere og overnatning i
dobbeltværelse.
Glædelig december og godt nytår!
Muskeltrykket nr. 152
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NYT fra Karins Helse Klinik
Nu nærmer vi os igen et årsskifte og kan se tilbage
på et forrygende år med meget aktivitet.
Det glæder mig, at der har været stor interesse for
MATRIX kurserne, SUCCES I KLINIKKEN og det
nye kursus Specifik Følelsesforløsning.
I september afsluttede det første hold hele MATRIX
rækken og er nu fuldt uddannede MATRIX-udøvere. Et STORT TILLYKKE til jer alle på dette
fantastiske hold. Dejligt for befolkningen at I nu kan
tilbyde jeres ekspertise. I er virkelig dygtige.
Der er 2 andre hold der følger trop og som bliver
færdige i foråret 2019. Herligt.
I oktober måned fik vi søsat det nye kursus Specifik
Følelsesforløsning. Kurset blev afholdt både på
Sjælland og i Jylland med stor succes. Der blev
testet til den store guldmedalje og der blev taget
rigtig godt imod denne metode til at forløse smerter
og følelser og til at opnå endnu større succes med
det, man ønsker. Det er en let, præcis, sikker og
super effektiv behandlingsteknik, som er let at lære
og let at udføre.

I december er vi 9 mand, der mødes hos Jane
Winther til en klangworkshop i hendes fantastiske
træhus, hvor hun arbejder med workshops og
indspilninger. Her skal vi udforske de forskellige
klanginstrumenter og få en masse ny viden i
forbindelse med vores arbejde med MATRIX. Det
glæder vi os vist alle til.
Dem der ikke er med denne gang, får muligheden
først i februar.
Jeg takker alle for et godt år og nyder den kontakt,
jeg har haft til alle de dejlige kursister i løbet af
året. Jeg ønsker jer alle det bedste for det nye år
og håber at se jer på kurser, workshop eller til
træning/erfaringsudveksling i det nye år.
Se datoer for kurser i foråret i min annonce her i
bladet eller på min hjemmeside www.karinshelseklinik.dk under kurser.
TUSIND TAK TIL JER ALLE.

En super effektiv teknik, hvor vi finder ”den rigtige
nøgle til låsen” så problemet opløses.
Desværre har Danske Kinesiologer valgt ikke at
ville godkende kurset som kinesiologi, hvorfor det
ikke kan tælle med i RAB-opdatering eller i uddannelsen til kinesiolog, hvilket jeg selvfølgelig er ked
af. Men det bliver kurset eller effekten jo
bestemt ikke dårligere af☺
I sidste uge fik jeg igen en henvendelse fra en
klient, hvor jeg havde anvendt denne metode for 4
år siden i forhold til hans højdeskræk. Han var helt
oppe at køre over, hvor effektiv det var, og at det
stadig virkede (og ja, det bliver ved med at virke).
Han havde været i en 6 km lang svævebane over
sø og bjerge uden det mindste spor af ubehag eller
føle det som et problem. Jeg fortæller det til alle,
jeg kan komme afsted med, sagde han. Og det er
jo ikke den dårligste reklame at få☺
Skal du med på dette spændende kursus, er der
muligheder i foråret.
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Tillykke til
Anne Kramme, Ellen-Mari Kvistgård,
Hanne Mie Nielsen, Yvonne Byllemos Appel,
Anne-Dorthe Helth og Lise-Lotte Gundersen.

Karins Helse Klinik

– din vej til sundhed, selvindsigt, udvikling og forståelse

Hjemmesidestatistik
Antal besøg

4095

3989
3344

1729

Sidevisninger

1517

3296

1426

3577

3519

1669

1535

1529

3723

3657

3445

4187

3967

4252

3657

1630

1672

1636

05.18

06.18

07.18

1864

1840

1857

08.18

09.18

10.18

1113

10.17

11.17

12.17

01.18

02.18

03.18

Besøgstallet på vores hjemmeside har ligget
rimeligt konstant i de seneste måneder.

04.18

Ifølge Google Analytics, som leverer statistikken er
andel af nye besøgende på 73%.

Oversigt over medlemstal
Lidt information om medlemstallet pr. 31/10 2018:
Fordelt efter medlemsgrupper ser tallene således ud:
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5

21 medlemmer
156 medlemmer
41 medlemmer
52 medlemmer
31 medlemmer

Fordelt geografisk er medlemstallet fordelt således:
Sjælland
124 medlemmer
Fyn
45 medlemmer
Nordjylland
31 medlemmer
Midt- og Sydjylland 99 medlemmer
2 medlemmer
Udland
RAB-registrerede
Genvej til sundhed

83 medlemmer
31 medlemmer

Velkommen til:

Oversigten over nye medlemmer
er opgjort pr. 4.11.2018

Navn

By

Gruppe

Rikke Christine Olsen
Marianne Sørensen
Malene Dahl Sørensen
Helle Christoffersen
Carlemill Svensson
Per Lykke Mossøe
Rikke de Romijn
Else Winther
Halla Brandt Clausen
Bolette Knigge-Olsen
Alice Søvndal
Jeanette Harboe
Bernhart Bjørkvig
Torben Haslund
Jytte Jerltorp
Ralf Jerltorp
Yvonne Fog
Anne Henriksen
Natascha Svendsen

Snekkersten
Erslev
København S
Gentofte
Aabenraa
Snedsted
Rungsted Kyst
Vodskov
Odense V
Orø
Ulfborg
Græsted
Fredensborg
Nærum
Havdrup
Havdrup
Fredensborg
Smørum
Græsted

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

Hvor har det været dejligt at sende indmeldelsesbreve til så mange nye medlemmer - lad endelig
tilgangen fortsætte.
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NYT FRA
Formand Ulla Thor-Jensen

Kære Alle 125 Kinesiologer og studerende på
Sjælland
Vi har GF lørdag den 19. januar 2019 kl. 9.30 på
Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg.
Meld dig til nu! Og få en god dag med dine kollegaer. Har du forslag til GF skal det indsendes
inden 20. december 2018.
Kl. 9.30 – 10.00 Morgenmad
Kl. 10.00
Indlæg fra Lisbeth Hagen, AlfaKinesiolog RAB, fra Allergikom
pagniet, Huset for Sundhed og
Balance om Candida i kroppen.
Kl. 12.00
Lækker Frokost
Kl. 13.00 –14.30 Generalforsamling og kaffe/te +
kage.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandens beretning, vil blive oplæst, da
formanden er forhindret
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
2018
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Ulla Claudia ikke på valg,
Lena Larsen, kasserer ikke på valg.
Bestyrelsen vil gerne have 1-2 medlemmer mere.
6. Valg af revisor: Karin Skov, på valg
7. Evt.
På glædeligt gensyn
På Foreningens vegne
Ulla Claudia
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Kollega aftner
Vores rigtig gode kollega aftner fortsætter i det
nye år, hvor vi mødes den 2. tirsdag i hver
måned.
Kom og vær med, vi har mange spændende
samtaler, workshops fx Hvilke ord på vores
hjemmeside, søger vores klienter på, GPDR,
nye kurser og tiltag.
Aftenerne starter kl. 18.30 til ca. 22.00 og er
fortrinsvis hos Ulla Claudia, på Strandvejen
308B, Klampenborg, men alle medlemmer er
velkomne til at invitere os hjem.
Vi er ca. fra 6 til 14 personer hver gang.
Mange hilsner
Ulla Claudia

NYT FRA
Formand Lene Jespersen

Indkaldelse til generalforsamling Danske
Kinesiologer lokalafdeling Fyn.

Der har været en del aktiviteter på Fyn med tarotworkshop,
foredrag og julehygge.

Torsdag d. 21.2. 2019 kl. 18 - 21

Sidste års ”underholdning” til julekomsammen, var
Katrine Nordetsgaard, som lavede en miniworkshop om
tarot. Flere efterspurgte en vol. 2 og den workshop blev
afholdt en lørdag med 8 interesserede deltagere. Katrine
havde tilrettelagt øvelser og fortalte om tarot. Deltagerne
blev opfordret til intuitivt, at tolke kort for hinanden og det
kom der mange virkelige rammende tolkninger ud af.
I det nye år vil hun tilbyde 3 kursusgange, hvor man kan
komme dybere ned i tarottens symboler. Mere om det på
et senere tidspunkt, når datoer ligger fast.

Afholdes hos Lone Thorup Nielsen, Bjerggårds
Alle´ 15A, 5240 Odense NØ (Seden)
Bestyrelsen byder på let aftensmad og kaffe
med kage.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
2. Formandens beretning for 2018
(Lene Jespersen)
3. Fremlæggelse af regnskab for 2018
(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?
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
• Lene Jespersen - modtager ikke genvalg
• Carina Schmidt - modtager genvalg
• Lone Thorup Nielsen - modtager genvalg
• Suppleant Marianne Secher-Dal - modtager
genvalg
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
pbv Lene

Vi har netop afholde foredrag med læge, healer og
kinesiolog Marianne Kirkskov. Der var stor interesse
allerede da vi slog foredraget op og 33 endte med at
tilmelde sig.
Det var nogle spændende
timer, hvor Marianne Kirkskov
fortalte om sin, ikke helt lige,
vej til hvor hun er i dag som
behandler, foredragsholder og
indehaver af klinik for alternativ
medicin, Stjernebroen.
Det var netop interessant, at
høre hende fortælle, hvad der
havde skubbet hende i forskellige retninger med flere og
flere spirituelle oplevelser og alternative uddannelser.
Undervejs i foredraget ledte hun meditation og kanaliserede healing til alle tilstedeværende.
I november har vi holdt julekomsammen kombineret med
klinik besøg for vores medlemmer på Fyn og det var en
blandet flok af nye og kendte ansigter.
Lene Jespersen viste sin klinik frem, fortalte lidt om
hvordan det har været at starte selvstændig virksomhed
og havde lidt forskellige staldtips, som kan være nyttige
for nye, der vil starte op. Derefter lavede hun en
afbalancering på en af de fremmødte.
Efterfølgende var der dejlig hjemmelavet mad, som
bestyrelsen stod for, og hyggesnak over hele linjen.
Vi, i bestyrelsen, er rigtig glade for at medlemmerne
finder vores arrangementer interessante og vil deltage.
Muskeltrykket nr. 152
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NYT FRA
Formand Anni Hasselgren

Nordjylland holder generalforsamling.
DEN 29 januar 2019
Afholdes hos Anni Hasselgren
Stammen 16 E, 9260 Gistrup
Aftenens program.
Kl. 17.00 Goddag og velkommen
Kl. 17.15
Aftenens indlæg. Meddelelse om
indholdet følger senere.
.
Kl. 19.00 Spisning
Kl. 20.00 Generalforsamling
Kl. ????? Afslutning med kaffe
Dagsorden for Generalforsamling 2019:
1. Valg af dirigent
2.

Formandens beretning

3.

Valg af stemmetællere

4.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
2018 ved kasserer Anni Hasselgren
Fremlæggelse og godkendelse af budget for
2019.

5.
6.

Behandling af indkomne forslag.

7.

Valg, på valg er formand og 2 bestyrelses
medlemmer. (Bodil Ottesen træder ud af
bestyrelsen - Anni Hasselgren er villig til at
genopstille som kasserer)

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.
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Tilmelding. Af hensyn til spisning, senest torsdag
d. 24 januar 2019
Anni Hasselgren tlf. 20 68 81 94
eller ved mail: Anni.hasselgren@gmail.com
Vi ser frem til at mange vil møde op, så meld dig til
generalforsamling.
På bestyrelsens vegne.
Anni Hasselgren

NYT FRA
Formand Karin Jensen

Alle er velkomne

Alle er velkomne

OL Bronze – VM Guld – EM Guld – Årets bedste atlet – Handicapidrætspris

Halvt menneske – halv hest
OL bronzevinder og VM guldvinder
Stinna Tange
lørdag den 12. januar kl.13-17 i Bygningen i Vejle

Sammen med hesten Smarties kan Stinna alt
Det er ingen hindring for Stinna, at hun er født uden ben. Trods hendes handicap, så har hun
redet i hele verden og er nomineret som verdens bedste rytter. Stinna Tange er en livsklog
pige på 24 år som mener, at alt kan lade sig gøre, når bare man tror på det. Vil du se Stinna
Tanges medaljer? Høre om Stinnas handicap og hendes vej til at blive en verdensstjerne?
Høre om hvordan Stinna rider i hele verden og endda uden ben?
Kinesiologi og telepati var et af redskaberne forud for medaljerne
Lone Gellert taler telepatisk med dyrene og behandler dem og ejerne med kinesiologi. Vil du
høre om hvordan Lone Gellert gør, og om hvordan hun hjalp Stinna og hesten Smarties med
telepati og kinesiologi?
Kl. 13.00 - 14.45 Kinesiolog/telepatør Lone Gellert fortæller om behandlinger med dyr
Kl. 14.45 - 15.30 Kaffe/te og kage
Kl. 15.30 - 17.00 Stinna Tange fortæller om hendes liv og karriere
TILMELDING SENEST torsdag den 3.1. Pris for deltagelse 200,- inkl. kaffe/te og kage. Beløbet
indsættes på konto nr. 0758-3224688139 - med navn i referencefeltet samtidig med
tilmelding ved mail til kinesiologkeld@gmail.com med angivelse af navn eller MobilePay med
eget navn til 26166933.
Muskeltrykket nr. 152
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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).

Danske Kinesiologer - Lokalafdeling Midt- og Sydjylland
Keld, Vera, Karin og Lone

Generalforsamling for alle medlemmer af Midt- og Sydjylland lørdag den 12. januar
2019 kl. 10.00 -11.30 i Bygningen i Vejle.
Kl. 11.45-13.00 er der gratis frokost for deltagerne i generalforsamlingen.
Tilmelding er nødvendig senest 3.1.19 til kinesiologkeld@gmail.com
Dagsorden:
• Valg af ordstyrer
• Valg af referent
• Valg af stemmetællere
• Bestyrelsens beretning
• Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget
• Behandling af indkomne forslag
• Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleant:
På valg er:
Keld Jørgensen Schmidt - modtager genvalg - 2 år
Lone Gellert -modtager genvalg - for 2 år
Valg af suppleant – for 1 år


Valg af revisor

 Eventuelt
Lokalafdeling Midt- og Sydjylland
Keld, Vera, Karin og Lone
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UDDANNELSE
Karins Helse Klinik

– din vej til sundhed, selvindsigt, udvikling og forståelse

Kurser - forår 2019:
Januar:

26/1 og 27/1
Lørdag + søndag

Februar:

Specifik Følelsesforløsning Kildeparken 12, 8722 Hedensted
Ikke godkendt til uddannelse eller RAB

4/2 eller 5/2

Klangworkshop

Hos Jane Winther i Rønde
Ikke godkendt til uddannelse eller RAB

23/2 og 24/2
Lørdag + søndag

Praktisk Kinesiologi Succes i Klinikken

Flintevænget 25, Osted, 4320 Lejre, Sjælland

3/3 og 4/3
Søndag + mandag

Matrix - modul 4

Flintevænget 25, Osted, 4320 Lejre, Sjælland

30/3 og 31/3
Lørdag + søndag

Matrix – modul 1

Kildeparken 12, 8722 Hedensted

6/4 og 7/4
Lørdag + søndag

Matrix – modul 1

Flintevænget 25, Osted, 4320 Lejre, Sjælland

27/4 og 28/4
Lørdag + søndag

Specifik Følelsesforløsning Flintevænget 25, Osted, 4320 Lejre, Sjælland
Ikke godkendt til uddannelse eller RAB

Marts:

April:

Maj:

4/5 og 5/5
Lørdag + søndag

Praktisk kinesiologi Succes i Klinikken

Kildeparken 12, 8722 Hedensted

24/5 og 25/5
Fredag og lørdag

Matrix – modul 5

Flintevænget 25, Osted, 4320 Lejre, Sjælland

Yderligere oplysninger om kurserne finder du på www.karinshelseklinik.dk under kurser.
Tilmelding:
Mail til karin@karinshelseklinik.dk eller sms til 4046 1356 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.

I ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår

Karins Helse Klinik

Karin Jensen, Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø. Tlf. 4046 1356, mail: karin@karinshelseklinik.dk
Muskeltrykket nr. 152
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DIHS House of Kinesiologists Since 1987
Den Internationale Holistiske Skole
Program for vinter & forår 2019

Hjernen 1 d. 10. - 13. januar, underviser: Annemarie Goldschmidt
4.500,-kr. + 350,- kr. til materiale

Temadag om Forskning d. 27. januar, hovedtaler: Anne Jensen fra USA

785,-kr. inkl. forplejning. Ved tilmelding & betaling før 10. dec. 685,-kr. inkl. forplejning

Livet gennem Latter d. 4. februar, ved: Dorthe & Carina

345,-kr. pr. person. Ved tilmelding af to personer er prisen 500,- kr. i alt.

Gratis info-aften om Touch for Health d. 6. februar, ved: Dorthe & Carina
Touch for Health 1 d. 23. & 24. februar, undervisere: Dorthe & Carina
1.850,-kr. + 500,- kr. til materiale, til brug for alle fire moduler

Return to Love d. 7. – 10. marts, undervisere: Dorthe & Carina
4.350,-kr. + 300,- kr. til dansk materiale

Touch for Health 2 d. 23. & 24. marts, undervisere: Dorthe & Carina
1.850,-kr.

Overbygning i Ernæring d. 30. & 31. marts og 27. & 28. april, underviser: Frede Damgaard
3.900,-kr. + 950,- kr. til dansk materiale

Holografisk Touch for Health 1 d. 6. & 7. april, undervisere: Dorthe & Carina
2.125,-kr. + 185,- kr. til dansk materiale

Overbygning i Ernæring d. 30. & 31. marts og 27. & 28. april, underviser: Frede Damgaard
Betalt ved kurset i marts.

Touch for Health 3 d. 4. & 5. maj, undervisere: Dorthe & Carina
K-power® d. 14. – 16. juni, underviser: Bora Doran Selim
Touch for Health 4 d. 22. & 23. juni, undervisere: Dorthe & Carina
Dette er foreløbig kursusplan, se meget mere på vores hjemmeside ☺

TILMELD DIG OG LÆS OM KURSERNE PÅ: www.dihs.dk
DIHS House of Kinesiologists Since 1987
Den Internationale Holistiske Skole
Stationspassagen 6c,3450 Allerød
2242 8696 eller 4050 6675
E-mail: dihs@dihs.dk
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KINESIOLOGI - AKADEMIET ®
Dit centrum for spirituel udvikling og energimedicin.







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 2018-2019 Jylland - Fyn - Sjælland
Kropsafbalancering (KA)1-4 og Touch For Health 1-4
Metaforkursus
Holographic Touch for Health
Kommunikation med den intelligente krop Modul A-B-C-D
Farvefrekvenser, lyd og lys - Farvedufte
Shamakinese/ Shamanistisk Kinesiologi 1-4
Meridiankursus 1+2
Kinergetics 1-6
RESET
Kærlighed, Krystaller, Transformation
Lyskursus
Shamanistisk grundkursus
Psykologisk-Spirituelle redskaber Deep PEAT, Fingertipmetoden
Sommerkursus og retreat i Provence den 7.-14. september 2019
Tema: Meditation og chakra.
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 ét 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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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 - 19

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
Basis 1/ KA 1 (e)
2-3 feb 2019
Stressfrigørelse/Stress 1 (e)
31 aug+1. sep 2019
Basis 2/ KA 2 (e)

Homøopati 1 (j)

16-18 nov 2018
1-3 nov 2019
26-27 jan 2019

Homøopati 2 (j)

9-10 apr 2019

24-25 nov 2018
4-5 maj 2019
23-24 nov 2019

Biokinesiologi 1 (j)

1-22 sep 2019

Biokinesiologi 2 (j)

Avanceret kinesiologi (e)

8-10 feb 2019
4-6 okt 2019

Indlæringskinesiologi 1 (e)
Indlæringskinesiologi 2 (e)

24-26 maj 2019
14-16 juni 2019

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

26-28 okt 2018
23-24 nov 2019
8 sep 2019

Basis 3/ KA 3 (e)

Basis 4/ KA 4 (e)

9-10 mar 2019
28-29 sep 2019
6-7 april 2019
2-3 nov 2019

Personlighedsmønstre/Stress 2 (j)

DATO
18-20 jan 2019
16-18 aug 2019

SUPPLERENDE KURSER
INSTRUKTØRKURSUS
i KA
KURSUS
Kurser i kost og
ernæring

30. maj – 2. juni i Undervisere: Jarle og Edel. Læs nærmere om programmet og forudsætninger for at deltage
2019.
i kurset på vores hjemmesider.
DATO
KOMMENTARER
Underviser: Frede Damgaard(e). Disse kurser er et vigtigt supplement til
kinesiologikurserne, og de kan i fremtiden tages på WeCa i Christiansfeld, www.weca.dk,
og dihs i Allerød www.kinesiologiuddannelse.dk
Kursus i vægtkontrol 1.-2.dec 18
Kursus i vægtkontrol baseret på Wayne Toppings materiale. Kursuspris 1800 inkl. materiale
(e)
30 nov+1 dec 19
Indlærings9-11 nov 18
Kursuspris 1900 kr. - kursus i de 7 dimensioner, der gør IK til et endnu stærkere redskab i
kinesiologi 3 (e)
15-17 nov 2019 afbalanceringen.
Fastløste følelser (e)
2 mar 2019
Fokus på psykisk og massiv omvendthed, korrektion af fobier, tvangsbetinget adfærd,
7 sep 2019
depression og ængstelse m.m.
Kursuspris 1000 kr. inkl. manual på dansk. Forudsætning for at deltage KA og Stress I
Smerte kontrol (e)
11 mar 2019
Aftenkursus udviklet af Wayne Topping. Hvordan man bruger akupressur til at fjerne
smerter.
Overkomme modgang 23-24 mar 2019 Edel underviser i Wayne Topping opdaterede version af dette kursus
(e)
TFT/EFT 1 (j)
29-31 aug 2019
Pris 1800 kr. pr. kursus. Lær denne enkle teknik, som går meget dybt.
TFT/EFT 2 (j)
4-6 okt 2019
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.

VIL DU VÆRE INSTRUKTØR I KROPSAFBALANCERING?

Vores næste instruktørkursus i KA er 30. maj – 2 juni, i Vejle-området.
Husk forudsætningerne er:

-

At du har taget KA 1-4, to gange hos 2 forskellige instruktører!
At du har andre forskellige kinesiologikurser i et omfang svarende til
mindst 250 timer

Kursuspris: 5000 kr. + udgifter til overnatning og forplejning

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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Philip Rafferty og Kinesiologi-Akademiet udbyder:

BNT – Balancing Nutrition and Toxicity
Har du gigt? Kronisk træthed? Fibromyalgi?
Kroniske smerter? Kæbeproblemer?
Meld dig til en grundlæggende workshop i
kinesiologi, som giver dig mulighed for at teste og
afbalancere nogle af de energetiske ubalancer, som
er forårsaget af:
Kviksølv-forgiftning
Fluor-forgiftning
Magnesium-mangel
Zink-kobber-ubalancer
Dehydrering
Traumer pga. bøjle på tænderne
Traumer generelt – kamp/flugt

Tilmeld til: Birgit Nielsen
birgit@kinese.dk
tlf./sms 23 43 36 62

Tilmeld til: Birgit Nielsen
birgit@kinese.dk
tlf./sms 23 43 36 62

Tilmeld til: Birgit Nielsen
birgit@kinese.dk
tlf./sms 23 43 36 62

Tilmeld til: Birgit Nielsen
birgit@kinese.dk
tlf./sms 23 43 36 62

Tilmelding til Birgit Nielsen, tlf. 23 43 36 62 eller mail :
birgit@kinese.dk

Alle kan deltage.

Et must for
alle - både
behandlere og
menigmand

Tilmeld til: Birgit Nielsen
birgit@kinese.dk
tlf./sms 23 43 36 62

Læs om BNT her: www.kinergetics-reset.dk

Dansk oversættelse

Tilmeld til: Birgit Nielsen
birgit@kinese.dk
tlf./sms 23 43 36 62

www.kinergetics-reset.com

Tilmeld til: Birgit Nielsen
birgit@kinese.dk
tlf./sms 23 43 36 62

Svendborgvej 39,
5772 Kværndrup

Pris: 1400 kr.
inkl. Manual og
testkort og
ampuller

Forvent at opleve mirakler. Tidligere deltagere har
bl.a. kunnet forlade workshoppen nærmest smertefri!!
Se videoer med Philip Rafferty på Youtube eller her:

Tilmeld til: Birgit Nielsen
birgit@kinese.dk
tlf./sms 23 43 36 62

Fredag d.21.
juni 2019
kl. 9.30-18.30 på

Tilmeld til: Birgit Nielsen
birgit@kinese.dk
tlf./sms 23 43 36 62

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Det sker:
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Pædagogisk Kinesiologi / PK

Pædagogisk Kin. 1

Pædagogisk Kinesiologi er et meget væsentligt grundkursus for
alle! – Lad dig ikke ”snyde” af kursustitlen.
Kernen i Pædagogisk Kinesiologi er Three In One Concepts’
Adfærdsbarometer, der er et genialt værktøj til at få adgang til de
emotionelle faktorer, der ligger bag fysiske, mentale og emotionelle
problemer.
Indholdet i Pædagogisk Kinesiologi spænder meget vidt med
virkningsfulde afbalanceringer inden for de grundlæggende
energiområder. Efter afslutning af dette spændende - og
vidtspændende - kinesiologikursus har du et utal af grundlæggende,
varierede og væsentlige afbalanceringer til rådighed i din
kinesiologiværktøjskasse.
PK 1 og PK 2 udgør en helhed; PK1 kan imidlertid tages som
selvstændigt kursus uden deltagelse i det videre forløb.
Kurserne foregår torsdag/fredag eftermiddag og aften samt
lørdag/søndag i dagtimerne.
I Stafetten andetsteds i Muskeltrykket kan du læse om mine
erfaringer med at anvende Pædagogisk Kinesiologi med
skoleelever.
Deadline for tilmelding til PK 1 er fredag d. 14. december.

Muskeltrykket nr. 152

21.-24. februar 2019
7.-10. marts 2019
4.-7. april 2019
75 timer + 3*5 timers
superviseret træning
9.900 kr. inkl.
materialer/forplejning

IK 1 og IK 2

6.-8. september 2019
4.-6. oktober 2019
20 + 20 timer + 5 timers
superviseret træning
2 * 2.500 kr. inkl.
materialer/forplejning

2. november 2019
5 timer
600 kr. inkl. materialer/
let forplejning

.
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Pædagogisk Kin. 2

Hjernegymnastik

De bedste hilsner,
Hanne Freil

Hanne Freil
DK-kinesiolog® RAB

10.-13. januar 2019
25 timer + 5 timers
superviseret træning
3.325 kr. inkl.
materialer/forplejning

kroplivoglaering@gmail.com

30 24 56 62

Åkandevej 22b
3500 Værløse

Vil du gerne være Instruktør i KA?

Vi afholder det næste instruktørkursus i KA
fra d. 30. maj kl. 10 til søndag d. 2. juni kl. 17.
Kurset bliver afholdt i Jylland.
I kan få nærmere oplysninger hos
Edel: edel18@gmail.com eller hos
Jarle: jarlegm@gmail.dk
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Muskeltrykket

Kontaktpersoner

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

Meritudvalg:
Vibeke Rønne Sørensen, Birgit Nielsen,
Kisser Bjerregaard, Edel Hovgaard,
Helle Skinnerup, Karin Jensen og Lone Gellert.

Udkommer:
I marts, juni, september og december.
Septembernummeret udsendes kun elektronisk.

Elevrepræsentanter i instruktørkredsen:
Lisbeth Ingeman Sørensen
Dorthe Starberg Poulsen

Deadline:
Ultimo 2 måneder før udgivelsesmåneden.
Tryk:
Hellas Grafisk A/S, Islandsgade 28 - 30
4690 Haslev · Oplag: 350 stk.
Redaktionelle indlæg:
Bedes afleveret i wordformat 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 2019
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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 eller på
tlf. 2928 9723
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:
Solveig Rasmussen. tlf. 7542 2416
E-mail: kinesiologi.billum@gmail.com
næstformand:
Lisbeth I. Sørensen, tlf. 2947 5619
E-mail: lisbethingemann@gmail.com
Helle Lyngholm, tlf. 2175 7417
E-mail: helle.lyngholm@mail.dk
Susanne Rud, tlf. 4615 2209
E-mail: mail@susannerud.dk
Omaya Axø, tlf. 2624 4492
E-mail: omaya@live.dk

Forretningsudvalg & Lokalafdelingsformænd
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

Medlem
Susan Lunddahl
Dr. Tværgade 34, 3. -4
1302 København K
Tlf. 6060 7777
Mail: susan@velfungerende.dk

Suppleant
Lene Jespersen
Sangdrosselvej 3
5700 Svendborg
Tlf. 2860 4447

Lokalafdeling Nordjylland
Anni Hasselgren
Stammen 16 E
9260 Gistrup
Tlf. 2068 8194
Mail: anni.hasselgren@gmail.com

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: ullathor@skovshoved
klinikken.dk

Mail: energiarbejder@gmail.com

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

Returneres ved varig adresseændring

Livskvalitet i
vitaminform

www.naturenergi.dk

