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Kære læser.

Så kom vi ind i 2019 - OG SIKKE EN ENTRE!

Vi kan se tilbage på et 2018, hvor vi oplevede 
en kæmpe medlemsfremgang - ikke mindre 
end 45 nye indmeldelser blev det til - og det 
fortsætter her i 2019 - SKØNT!!!!

Vi kan også glæde os over, at de første af de 
medlemmer, som kom med i den nye gratis 
ordning for nye studerende i 2017 har valgt at 
forny deres medlemskab med kontingentbeta-
ling - dejligt.

Også skønt at se de mange kinesiologer, som 
har bestået eksamen i 2018 - lad os håbe, at 
de alle har tænkt sig at blive behandlermed-
lemmer og få kinesiologien som levevej - helt 
eller delvist.

Det er også rigtig dejligt at se, at de store 
udbud af kurser fortsætter - en stor TAK til 
skoler og instruktører, som påtager sig dette 
arbejde til gavn for fællesskabet.

Redaktøren.

Deadline for stof til juni nummeret af 
Muskeltrykket er den 30. april 2019.

  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

Så startede et nyt år. Det er altid spændende, hvad et 
nyt år vil bringe. 

Allerede i uge 3 kom der godt nyt, for da blev de 
nyeste tal fra Statens Institut for Folkesundhed 
omhandlende danskernes brug af alternativ behand-
ling offentliggjort. I år 2017 har knap 28% af den 
voksne befolkning på 16 år eller derudover været til 
alternativ behandler. Det svarer til, at 1,3 millioner 
voksne i Danmark har brugt én eller flere former for 
alternativ behandling. Herudover kommer børn, som 
slet ikke er nævnt. 

På en liste over 11 specifikke nævnte behandlingsfor-
mer er kinesiologi nævnt på en 8. plads. 

I år 2017 var der 47.000 danskere, der har benyttet 
sig af kinesiologibehandlinger, og tallet er ifølge 
rapporten stigende fra 2005 – 2017. Vi mærker så 
afgjort, at flere og flere danskere de seneste år ved, 
hvad kinesiologi er.  Derfor kære kolleger, der er brug 
for jer og der er brug for flere nye kinesiologer! Lad 
os blive endnu flere kinesiologer og derved give 
endnu flere danskere muligheden for at få en behand-
ling hos en kinesiolog.

Vil du gerne læse rapporten, så ligger den på vores 
hjemmeside https://kinesiologi.dk/foreningen/
forskning-i-kinesiologi/ Hvis du scroller ned til emnet: 
om komplementær behandling generelt, vil du finde 
rapporten: Alternativ behandling – Sundheds- og 
sygelighedsundersøgelsen 2017.

FU skal i februar måned mødes med et marketings-
firma til en snak om muligheder for, hvordan vi kan 
promovere kinesiologien endnu bedre. Vi glæder os 
til at se, hvad de har med i posen til os.

I september havde vi møde med en forsker på OUH 
omkring muligheden for forskning i kinesiologien. 
Emnet er på ingen måde henlagt, vi arbejder stadig 
på det.

Der er opstået lidt forvirring blandt nye medlemmer i 
forhold til udsendt nyhedsbrev vedrørende et kursus, 
hvor der stod, at kurset var sendt til godkendelse i 
Meritudvalget. Denne mail var blot til jeres oriente-
ring, så I var klar over, at hvis I tilmeldte jer et ikke 
godkendt kursus, så kan det være med risiko for, at 
kurset ikke bliver godkendt. 

Når vores instruktører laver et nyt kursus, som de 
ønsker godkendt i Danske Kinesiologer, skal de 
sende kursusmanualen til godkendelse i Meritudval-
get. Kurset skal selvfølgelig opfylde visse kriterier, for 
at det kan blive godkendt til kinesiologiuddannelsen 
og til opdatering af RAB. Når og hvis et kursus er 
godkendt, bliver det optaget i kursuskataloget, og det 
tæller således point. Såfremt det ikke godkendes, 
optages det ikke i kursuskataloget og kan ikke tælle 
point, men et ikke godkendt kursus kan stadig 
udbydes til medlemmer. Der skal bare gøres tydeligt 
opmærksomt på, at kurset ikke er godkendt i bran-
cheorganisationen Danske Kinesiologer, så kursisten 
ved, at der ikke kan opnås point for kurset.

Vi er nu 2 gange stødt på personer, som har tegnet 
en privat sundhedsforsikring med tilskud til alternativ 
behandling. Begge personer er kommet til skade og 
har kontaktet forsikringsselskabet for at høre, om den 
alternative behandling der er tilskud til om muligt kan 
konverteres til en anden behandlingsform, som de 
tidligere har profiteret af. Begge personer har fået ja, 
og i det ene tilfælde var det til brug af kinesiologi. Så 
har I klienter, som er kommet til skade, og har de en 
privat sundhedsforsikring, så husk at oplyse dem om 
denne mulighed.

Årsmødet i år afholdes på Fyn. I skrivende stund er 
tilmeldingen stadig åben. Vi håber at se mange af 
vores medlemmer på årsmødet 2019.   
Lokalafdeling Midt – og Sydjylland står for dette 
årsmøde og har sat et spændende program. De har 
valgt at ændre på traditionerne og gøre det lidt 
anderledes. I år er generalforsamlingen program-
sat til lørdag den 16. marts 2019 kl. 13.00.

Formand
Vibeke Rønne Sørensen
Kinesiolog RAB

Medlem
Susan Lunddahl
DK-Kinesiolog RAB
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Husk det er på generalforsamlingen, du har indfly-
delse på det, du ønsker skal ske med vores fælles 
forening. Der er ingen tilmelding til generalforsamlin-
gen! Men har du besluttet dig for at deltage, må du 
gerne tilkendegive det ved at skrive til sekretariat@
kinesiologi.dk.

På årets generalforsamling skal der vælges medlem-
mer til forskellige poster. Der skal vælges et medlem 
til FU. Susan Lundahl har siden oktober 2018 været 
ordinært medlem efter Zidsel Rosing trak sig på 
grund af sygdom. Susan vil gerne stille op til FU. 
Lene Jespersen er på valg som suppleant til FU og 
modtager genvalg. 

Solveig Rasmussen er på valg til Etisk Råd og modta-
ger genvalg. Lisbeth I. Sørensen er på valg til Etisk 
råd og modtager genvalg. Omaya Axø er på valg og 
modtager ikke genvalg.

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

Vil du være med til at gøre et stykke arbejde for 
foreningen, men mangler lidt information, er du 
velkommen til at kontakte formanden eller et medlem 
af FU for yderligere oplysninger. 

På generalforsamlingen er det altid en mulighed for at 
lade sig opstille til en af de ledige poster.

Vi ønsker alle et godt årsmøde og en god generalfor-
samling. Et samlet FU glæder sig til at vi ses der!

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingens dagsorden ifølge 
vores vedtægter:

1. Valg af dirigent, som ikke behøver at være 
medlem, og referent.
FU foreslår Kisser Bjerregaard som dirigent.
FU foreslår Birgit Nielsen som referent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Forretningsudvalgets beretning.

4. Udvalgsberetninger
• Instruktørgruppen ved Birgit Nielsen
• Etisk Råd ved Solveig Rasmussen
• I-ASK ved Inge Harris
• Meritudvalget ved Vibeke Sørensen

5. Fremlæggelse af revideret regnskab til 
godkendelse.

6. Behandling af indkomne forslag.
Forretningsudvalget har ikke modtaget forslag      
til behandling på generalforsamlingen.

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 udvalget.

13. Valg af revisor og revisorsuppleant.

14. Eventuelt.
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Generalforsamling 2019

Regnskab 2018 Medl.     Budget 2018 Regnskab 2017 Medl.
Kontingenter

Ordinært kontingent 333.380 311 340.590 341.175 284
Kontingent i alt 333.380 340.590 341.175 284

Andre aktiviteter

 Annoncer Muskeltrykket 28.807   22.000 29.409   
 Trykkeudgifter -14.824  -15.000 -13.882  
 Porto -20.097  -25.200 -19.465  
 Honorar til redaktør MT -24.000  -24.000 -24.000  
 Andre udgifter MT -2.234    -2.500 -2.234    
 Abonnement Mit Helbred -12.468  -44.815 -12.600 -57.300 -9.963    -40.134 

 Salg af hjernegymnastik 3.063      4.000 4.273      
 Salg af licencer til hjernegym. 1.320      2.000 300         
 Salg af pjecer m.v. 25           0 -         
 Salg Livgivende samtaler 4.497      4.000 5.399      
 Fremstilling af pjecer m.v. -         -         
 Salg af CD og video -         -         
 Salg af PINS -         0 -         
 Køb af diverse til videresalg -         8.905 0 10.000 -38.919  -28.947 

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

 Registreringsgebyr RAB 3.200      2.000 4.800      
 Årsgebyr RAB 16.200   14.600 14.000   
 Honorar for udført arbejde -5.550    -5.000 -5.650    
 Diverse udgifter RAB -6.245    0 -         
 Årsgebyr SST -         7.605 -6.000 5.600 -90         13.060

Resultat før administration
og fællesomkostninger 305.075 298.890 285.154

Lønninger og honorarer -152.476 -151.700 -151.544 

Kontorhold -28.269 -27.500 -23.120 

Markedsføring -21.711 -21.000 -21.028 

Internetudgifter -22.852 -17.000 -18.423 

Mødeudgifter -14.236 -31.000 5.155

Kontingenter -767 -900 -8.153 

Forsikring og afgifter -40.176 -42.000 -36.834 

Instruktørkredsen -20.000 -20.000 -20.000 

Andre udgifter -9.207 -9.000 -7.612 

Kurser -685 

Årets resultat -5.306 -21.210 3.595

Driftsregnskab 1.1. - 31.12.2018
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Danske Kinesiologer  -  BUDGET 2019

Forslag 1 Forslag 2 Forslag 3

Budget 18 Regnskab 18 Budget 2018 Budget 2018 Budget 2018

Kontingenter ialt 340.590            333.380            360.190          360.190          360.190          
Renteindtægter -                    -                    -                  -                  -                  
Medlemsblade mm -47.300            -35.910            -58.650           -67.950           -50.950           
RAB-registrering 5.600                7.605                5.900              5.900              5.900              

Resultat før løn mm 298.890            305.075            307.440          298.140          315.140          

Lønninger og honorarer -151.700          -152.476          -152.700         -152.700         -152.700         

Dækningsbidrag efter løn 147.190            152.599            154.740          145.440          162.440          

Kontorholdsudgifter -27.500            -28.269            -27.500           -27.500           -27.500           

Markedsføringsudgifter -21.000            -21.711            -21.000           -21.000           -21.000           

Internetudgifter -17.000            -22.852            -17.000           -17.000           -17.000           

Mødeudgifter -31.000            -14.236            -31.000           -31.000           -31.000           

Kontingenter andre org. -900                  -767                  -900                -900                -900                

Forsikring og afgifter -42.000            -40.176            -48.000           -48.000           -48.000           

Instruktørudvalget -20.000            -20.000            -20.000           -20.000           -20.000           

Andre udgifter -9.000              -9.207              -9.000             -9.000             -9.000             

Kurser -                    -685                  -                  -                  

Kontingentsatser 2018

Gruppe 1 - støttemedlemmer 700                      700
Gruppe 2 - studerende/seniorer 700                      700
Gruppe 3 - Prof. med ret til RAB 2.300                   2.400
Gruppe 4 - DK-kinesiologer 2.300                   2.400
Gruppe 5 - Instruktører 2.700                   2.800

Bladabonnement 290                      290

Kontingentsatser 2019

-21.210            Driftsresultat -5.306              -19.660           -28.960           -11.960           

Foranstående regnskab og status vil blive gennemgået i detaljer på generalforsamlingen 16.3.2019.

Forskellen på de 3 budgetforslag:
Fælles for alle forslag er, at kontingent for gruppe 3, 4 og 5 foreslåes forhøjet med 100 kr. p.a. grundet 
stigning i udgiften til Koda Gramex.
Ellers ligger forskellen i udgiften til "Medlemsblade mm".
Forslag 1 er som vi har kørt indtil nu - 3 trykte udgaver af Muskeltrykket og 2 eksemplarer af MitHelbred
Forslag 2 er med 4 trykte udgaver af Muskeltrykket og 2 eksemplarer af MitHelbred
Forslag 3 er med 4 trykte udgaver af Muskeltrykket og uden Mit Helbred.
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Årsmødet 16.-17. marts 2019 
HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 
5500 Middelfart

Vi glæder os utrolig meget til at se jer til en fanta-
stisk weekend i dejlige omgivelser ved strand og 
Dyrehave. Der er spændende foredrag, professio-
nelle 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 rengø-
ring. Der er føntørrer på værelserne.

Tilmelding til sekretariat@kinesiologi.dk senest 
1.3.2019. Indbetaling på foreningens konto 0758-
3223731561 samtidig med tilmelding.
-------------------------------------------------------------

Psykolog og forfatter Henrik Dybvad Larsen

Barndommen begyn-
der ved undfangel-
sen

Psykolog og forfatter 
Henrik Dybvad Larsen 
har lige skrevet en 
revolutionerende bog 
”Fosterets og fødslens 
psykologi” om at spæd-
barnet 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 fostertilværel-
sen og under fødslen. 

ÅRSMØDE 2019
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Mediyoga. 
Kinesiolog Lene Pia Rehardt vil fortælle og guide 
os gennem yoga. Hun vil komme ind på fingerstil-
linger, 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 udviklingspro-
ces. 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

• skal have rettet i beskrivelsen under "Find    

en Kinesiolog" på vores hjemmeside

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

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
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Krop – Sind – Ånd messe i Brøndbyhallen 

Igen i år tog Danske Kinesiologers sjællandsafde-
ling 3 raske dage, 1. – 3. februar i Brønbyhallen. 
Det kneb lidt denne gang med at samle tilstrække-
ligt med kinesiooger til at stå på standen. Derfor 
var det dobbelt rart at få nye og friske kræfter med. 
Som jeg tror fandt ud af, at det faktisk er både 
meget lærerigt og givtigt – og slet ikke spor farligt 
at være med. Så lad dette være en invitation til 
vores nye medlemmer til næste gang ☺

Der var generelt travlhed under hele messen 
– både ved briksene og ved disken. Og igen-igen-
igen blev vi bekræftet i at vi kan gøre en afgørende 
forskel på faktisk ret kort tid. Det giver den energi, 
som det jo også kræves at være ”på” med så 
megen virak og gedemarked omkring os.

Har du fået lyst til at være med, så er næste 
mulighed:

Sund Livsstilmesse i Øksnehallen 

27. – 29. september 2019 

Sæt X i kalenderen nu. 

Vi glæder os til at se dig – gammel som ny 
kinesiolog ☺

Rikke Bendixen.

DIVERSE MATERIALER.

Ønsker du i forbindelse med din deltagelse i 
årsmødet / generalforsamlingen af købe nogle af 
foreningens matetialer, har du mulighed for at 
spare forsendelses-
omkostningerne.

Af hensyn til det praktiske arbejde bedes du 
bestille materialet hos sekretariatet senest den 8. 
marts 2019 - mail: sekretariat@kinesiologi.dk

Det er muligt at bestille:

Kinesiologi - Livgivende samtaler gennem 
kroppen kr. 5,- pr. stk. - en kasse med 100 stk. 
koster kr. 440,-

Hjernegymnastik hæfter og plakater
kr. 50,- pr. sæt hæfter eller plakater

PINs med vort logo - kr. 25,- pr. stk.
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FRA KINESIOLOG TIL KINESIOLOG

Av Per Opland, (norsk) instruktør i «Pædagogisk 
Kinesiologi 1 og 2» og «Hjernen – vår største ressurs».

Artikkelen nedenfor er skrevet for KinesiologiNytt, som 
er tidsskrift for Den Norske Kinesiologforening – DNKF. 
Så tenkte jeg at leserne av «Muskeltrykket» også kan 
ha glede av å lese om hvor høyt vi verdsetter samar-
beidet med dyktige danske kolleger 

En «hjernevask» i København. 
13. januar i år fikk Berit Madsø Halvorsen og jeg 
fornyet godkjenning for å holde det første av Kathie 
Guhls kurs om Hjernen – vår største ressurs. Vi 
håper å nå så mange med dette kurset at vi etter 
hvert kan invitere Kathie til Norge for å holde resten 
av kursrekka.

Da jeg først møtte Kathie Guhl og hjernekursene 
hennes i København for ca. 20 år siden, ble jeg så impo-
nert og fascinert at jeg ganske snart begynte å oversette 
bøkene hennes til norsk. Kathie har senere vært mange 
ganger i Norge med flere av kursene sine. Kari, Trude, 
Berit m.fl. gjorde en flott jobb for å spre stoffet, som 
sponsorer og instruktører. – Av forskjellige grunner har 
ikke Kathie Guhl undervist her i landet de siste årene. 
Da jeg sammen med Marianne Henne (i Bergen) og 
Berit M. Halvorsen (i Trondheim) prøvde å få Kathie til 
Norge for et års tid siden, klarte vi dessverre ikke å 
skaffe kursdeltakere nok.

Selv har jeg ikke undervist i kinesiologi på noen år, men 
etter at jeg fikk anledning til å bli instruktør i Annemarie 
Goldschmidts nye «Pedagogisk Kinesiologi», har jeg fått 
ny inspirasjon til å holde kurs. Da jeg fikk vite at Anne-
marie hadde fått Kathies tillatelse til å oppdatere 
instruktørene i Danmark, var det naturlig å ta kontakt og 
bli med!

Berit og jeg møtte begge Annemarie første gang i 
Kongsberg i 1992, og vi har siden møttes atskillige 
ganger, oftest i Trondheim eller København. 

Berit og jeg har også vært sammen på kurs med Kathie 
i Annemaries deilige hus i Gentofte. Vi har begge 
tidligere vært godkjent som instruktører i Hjernen 1.  
- Så da jeg kontaktet Berit, var hun ikke tung å be!

Vi ankom København en torsdag 
tidlig i januar. Etter å ha sjekket 
inn hos Annemarie i Gentofte, bar 
det videre med tog til kurslokalet i 
Allerød. Der fikk vi også gleden 
av å være sammen med Dorthe 
og Carina, som har overtatt og 
driver videre Dansk Pædagogisk 
Kinesiologiskole, nå under navnet 
«Den Internationale Holistiske 
Skole». Det er flott å se at 30 års utrettelig arbeid med å 
utdanne kinesiologer videreføres av entusiastiske og 
dyktige mennesker.

Vi hadde fire flotte dager i Danmark. Mellom 9.00 og 
18.00 om dagene fikk vi repetert Hjernen 1, og om 
kveldene var fem av oss igjen på instruktørkurs et par 
timer til. Lange dager, men i godt selskap, med en 
energisk og inspirerende instruktør og med gode 
balanseringer gikk det helt fint. – Etter togreisen tilbake 
kunne Berit og jeg nyte resten av kveldene med god 
mat, god vin og gode samtaler med vår inspirator, 
mentor og gode venn. Når vi tok kveld, gikk Annemarie 
løs på de siste forberedelsene til neste dag. - Der er 
ingenting overlatt til tilfeldighetene!

Som oversetter oppdaget jeg at det norske materialet 
også trenger ei oppdatering. Det har skjedd en del 
endringer siden jeg begynte å oversette det for nesten 
20 år siden. – Jeg planlegger å revidere kursteksten i 
løpet av de nærmeste ukene.

Da vi reiste heim mandag kveld, følte vi oss både 
heldige og takknemlige: Takk til Annemarie som stadig 
legger energien og sjelen sin i arbeidet med å spre og 
videreføre sin enorme kunnskap.
Takk til Kathie Guhl for at hun delegerte instruktørop-
plæringa sånn at det ble mulig selv om hun ikke kunne 
komme selv. Hun visste nok at saken var i gode hender!

Nå venter vi på et kontraktforslag fra Kathie, sånn at vi 
kan begynne å tilby kurset i Norge. Hvis du ønsker å 
arrangere kurset i ditt område, så ta gjerne kontakt. – Vi 
har som mål å bygge et grunnlag for å kunne invitere 
Kathie hit igjen etterhvert (så snart som mulig!) for å 
undervise i Hjernen 2 osv.

For, - som Berit sier i en SMS i dag: «Hjernen er et 
fantastisk bra kurs!! Det er utrolig bra! Jeg er glad for å 
få en hjernevask av og til!!!»

FRUKTBART SAMARBEID OVER LANDEGRENSENE
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FRA KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
FORTÆLLING OM ET STOFSKIFTE

En sms

For nylig sendte jeg en begejstret sms til Christina 
på vej ud fra et besøg hos min praktiserende læge.

Den lød som følger:

"Så viser endnu en blodprøve, at man også med 
den offentlige sektors målemetoder (ud over 
kinesiologiens) må konstatere, at stofskiftet 
fungerer normalt på 8. måned.
Det ligger nu lidt i den høje ende af normalområ-
det.

Vi måler igen om tre måneder og går derefter over 
til hvert halve år.

Det er vel nok en cadeau til dig og dit fag.☺"

Gode dage

Forhistorien til denne glade meddelelse var, at jeg i 
juni 2017 på en privat klinik fik målt for lavt stof-
skifte.

Under kyndig vejledning startede en behandling 
med det naturlige hormon Thyroid, og i løbet af få 
uger kom jeg af med alle de kedelige symptomer, 
et sådant stofskiftebøvl nu engang medfører.

Efterfølgende blev skjoldbruskkirtlens funktion 
omhyggeligt kontrolleret efter en fast plan via 
blodprøver, hvis resultater hver gang blev sendt til 
mig af klinikken.

Jeg fik det bedre og bedre, lykkelig for mine 
Thyroidtabletter.

En ærgrelse

Man følger naturligvis med i tallene, hver gang de 
kommer.

Jeg havde det godt, men som månederne gik, blev 
jeg efterhånden opmærksom på et problematisk 
forhold, der faktisk ikke havde stået mig, amatøren, 
klart tidligere: 
det viste sig, at selve skjoldbruskkirtlen ikke, som 
jeg havde troet, fik det bedre.

Altså: lige så lidt som de konventionelle kemiske 
hormonpræparater reparerer kirtlen, lige så lidt gør 
naturpræparatet Thyroid.

Begge præparattyper fylder hormonlageret op - det 
bredspektrede Thyroid på en langt bedre måde 
end kemistadset, men de helbreder ikke.

Ikke ligefrem noget opløftende perspektiv.....

Man må gøre noget!

Fra Stofskiftesupport.dk's utallige triste beretninger 
ved jeg, at den offentlige sektor ikke er til nogen 
nytte i denne sammenhæng. Overhovedet ikke.

Men en eller anden fagdisciplin i den private sektor 
måtte kunne hjælpe. Og den fandt jeg også frem 
til.

Via en søgning i internettets 
søgemaskiner vedr. helbre-
delse af ubalancer i stofskifte-
systemet uden brug af medicin 
dukkede en reference til 
Christina Hautop med firmaet 
"Sund og God" på Frederiks-
berg op som noget af det 
første.

Det blev Vorherres gave til Rie.

Afsted til Frederiksberg

Primo marts 2018 gik turen så til Frederiksberg.

Det kinesiologiske check bonnede, ikke overra-
skende, ud på stofskiftet.

Planen blev, at indtagelsen af naturhormonet 
Thyroid skulle fortsætte, og dertil drog jeg hjem 
med det homøopatiske middel Thyromin, som 
skulle indtages i 9 uger.

"Og så skulle der gerne være indtrådt en væsentlig 
bedring," meddelte Christina uden mindste forbe-
hold i stemmen.
"Hvor ved du det fra?"
"Det har din krop lige fortalt os."

Sådan!

fortsættes....
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Hun fik s'gu ret!
Afsted igen i begyndelsen af maj 2018 med nogen
spænding.

Det kinesiologiske check karakteriserede skjold-
bruskkirtlens funktion som normal.
Indtagelsen af Thyromin kunne ophøre.

Sammen med min private lægeklinik, som fulgte
forløbet med meget stor og positiv interesse,
trappede jeg herefter ud af Thyroid - laaangsomt
og med hyppig kontakt (ikke noget, man selv skal
ligge og rode med!!).

Atter gode dage - og en erfaring rigere fra den
private sektor

De efterfølgende kinesiologiske checks samt
blodprøvekontroller hos min praktiserende læge
har siden da vist det samme: normalt stofskifte.

En del cm's mindre livvidde taler samme sprog.
Hvem er ikke tilfreds med at gå 2 størrelser ned i 
jeans - stille og roligt.

                             *
Naturligvis er man superglad.

Ganske vist har både kinesiologi og homøopati før 
været til stor hjælp i mit liv - men det her var nu 
li´godt hulens, sagt på godt jydsk.

Og Christina - tja, vel vidende, at hendes arbejde 
baserer sig på videnskab, synes hun såmænd 
bare, at hun har gjort sit arbejde ...☺

Rie Holm

Medio december 2018

 TILLYKKE MED EKSAMEN
Stort tillykke til Laila Refsgaard som har bestået 
eksamen som Kinesiolog med ret til RAB hos 
Kinesiologiskolen i Vejle - v/Edel Hovgaard

I ønskes tillykke med jeres eksamen.

Også stort tillykke til Gittemaja Salskovdal som har 
bestået eksamen som DK-Kinesiolog ® hos 
Kinesiolgi-Akademiet - v/Birgit Nielsen
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Brexit og Pædagogisk Kinesiologi

Fra Lise McNamara. DK Kinesiolog

Hvad har de med hinanden at gøre? Egentlig 
ingenting, men nu bor jeg i England, og jeg skulle 
have mine forskellige kinesiologi modaliteter 
anerkendt af den Engelske Kinesiologi Forening. I 
modsætning til godkendelsen af Brexit aftalerne 
tog det ingen tid at få Pædagogisk Kinesiologi 
godkendt. 

Hvorfor fremhæver jeg specielt denne kinesiologi 
modalitet? Det er, fordi den er dansk og ellers 
ikke kendt i England. 

Jeg har fået min instruktøruddannelse i Pædago-
gisk Kinesiologi i 2017, og til min store glæde har 
jeg netop hørt, at kurset ”Pædagogisk Kinesiologi 
for lærere og pædagoger og andre, som elsker 
børn” (af Annemarie Goldschmidt) er blevet 
oversat til engelsk!  Det kan de virkelig bruge 
herovre, og jeg glæder mig til at undervise i dette 
materiale.

Ligegyldigt hvordan det ender med Brexit, så er 
der efterfølgende behov for at få afbalanceret 
ekstremt meget. Vi kunne starte med Cook’s 
position og få højre og venstre hjernehalvdel til at 
lytte til hinanden og samarbejde!  Noget, som 
hverken United Kingdom eller Europa gør for 
tiden. 

Med venlig hilsen

Lise McNamara
Oswestry, England

Fremsendelse af personoplysninger via e-mail.

Som det sikkert er jer bekendt, må der ikke sendes 
personfølsomme oplysninger via e-mail, med          
mindre man kan sende sikker mail.

En anden mulighed er, at man laver et word-dokument 
med de informationer, der skal sendes.

Når det er gjort og dokumentet er gemt beskyttes 
dokumentet med en kode:

1. Klik på filer – og vælg ”Beskyt dokument”

2. Vælg: ”Kryptér med adgangskode”
3. Indtast den kode du ønsker at låse dokumentet med 

(det er vigtigt at du selv kan huske koden)
4. Nu kan du sende dokumentet som vedhæftet fil i en 

mail.

Modtager vil ikke kunne åbne filen medmindre koden 
indtastes, så den skal du sørge for bliver tilgængelig, 
men den må ikke oplyses i den mail dokumentet sendes i.

Jeg vil foreslå at man sender modtager en SMS med 
koden eller oplyser koden pr. telefon – alternativt sender 
den i en anden mail uden specifikt at nævne det 
dokument koden vedrører.

Formanden har spurgt om datatilsynets holdning til 
denne metode. Deres svar (fået samme svar fra 2 
forskellige) er:  
Er det en metode vi mener er tilstrækkelig og har tillid til 
at ”koder” ikke videregives eller sendes uforsvarligt – så 
er det den måde vi gør det på.

Ovenstående beskrivelse er lavet ud fra Word i Office 
365, men burde kunne bruges uanset hvilken version af 
word du benytter.

Sekretariatet
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S tafet ten
Tak til Hanne Freil for videregivelse af stafetten. 

Jeg mødte Hanne da jeg første gang var på kursus 
i kropsafbalancering og sidenhen har vi været på 
mange kurser sammen. Vi har også undervist 
sammen og hvor er det bare givende at arbejde 
sammen med dygtige kolleger. 

De sidste 3 år har jeg kun undervist meget lidt og 
det har givet tid og overskud til selv at deltage i en 
del kurser både indenfor kinesiologi, men også 
indenfor relevante relaterede områder. Det har 
givet glæde på et dybt plan og et stort fagligt 
udbytte, hvilket jeg bruger i mit daglige arbejde i 
klinikken for ikke at tale om den personlige 
udviklingsproces der også ligger i det.

Senest har jeg afsluttet Kerneterapi uddannelsen 
på Center for Ernæring og Terapi. Uddannelsen 
består dels af teori, hvor Mia Damhus gavmildt 
deler ud af sin store viden om ernæring og det 
samme gør Karen Kaae indenfor det psykoterapeu-
tiske område. Den anden del af uddannelsen er det 
praktiske arbejde, som er fordybelser til kroppen; 
det kan være til en enkelt celle, til fordøjelsen, til en 
kirtel, kredsløbet eller på anden måde at få kontakt 
til kroppens erindringer. Det har været supergod 
undervisning og jeg ser kerneterapien som et 
meget brugbart supplement til kinesiologien.

Indenfor kinesiologien har jeg bl.a. haft fornøjelsen 
af at Philip Rafferty kom til Danmark med sine 
Kinergetics kurser og for tiden følger jeg Karin 
Jensens spændende Matrix kursusrække 

Jeg er i gang med 2. år af Enhedsterapi-uddannel-
sen hos Kinesiologi-Akademiet med Audun Myskja 
som underviser. 

I arbejdet med Enhedsterapien er det et kraftfuldt 
og smukt energifelt der skabes og det har givet en 
anden dimension i min spirituelle udvikling. Vi 
mødes til undervisning 3-5 dage 3 gange årligt, og 
derudover mødes vi jævnligt i mindre grupper i den 
del af landet vi kommer fra. Det er nogle meget 
givende møder vi har. 

Hver gang er forskellig alt efter hvad der fylder i 
vores liv, men vi laver altid en fælles meditation og 
energiarbejde hvor vi træner noget af det vi har 
lært. Nogle gange laver vi partnerarbejde 2 og 2 
men vi eksperimenter også med at arbejde i større 
grupper, så vi bevidst bruger den kraftfulde energi 
der er i at 2 eller 3 personer laver energiarbejdet.  

Der er fantastisk mange spændende kursustilbud 
og på min ønskeliste står bl.a. Hanne Freils 
indlæringskinesiologi, Kinesiologi-Akademiets 
”Kærlighed, Krystaller og Transformation”, Edel og 
Jarles instruktørkursus i Kropsafbalancering, 
Touchpoints Nerverefleksologi og der er meget 
mere …☺

Min vej til kinesiologien startede tilbage i 00’erne, 
hvor jeg blev klar over at jeg skulle noget mere, 
noget andet, noget der gav mening på et dybere 
plan. Jeg vidste ikke helt hvad det skulle være, 
men jeg vidste at jeg var nødt til at handle på den 
stemme der oftere og oftere konfronterede mig 
med det. Jeg havde en fortid indenfor IT og havde 
sideløbende i mange år været interesseret i 
spirituelle emner, ernæring, yoga, zoneterapi, 
telepati og jeg kunne ”tale” med vores islandske 
heste. Jeg var meget søgende og først da jeg blev 
bekendt med kinesiologi vidste jeg at det var dét 
jeg skulle, bl.a. fordi her kunne jeg arbejde bredt og 
bruge noget af den viden jeg allerede havde. 

Efter at have fuldført min kinesiologiuddannelse 
havde jeg i starten klinik hjemme på vores gård på 
Bornholm, men som børnene forlod øen for 
uddannelse og jeg oftere og oftere kom til Køben-
havn, lejede jeg mig ind enkelte dage i et mindre 
klinikfællesskab på Østerbro. Sidenhen solgte vi 
gården og bor nu i København men tilbringer 
stadig meget tid på Bornholm. 

......................................................................fortsættes
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UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME
Der er brug for dig. Danskerne søger alternativ 
behandling, og dette er senest bekræftet i denne 
undersøgelse: Alternativ Behandling. Sund-
heds- og sygelighedsundersøgelsen 2017, som 
du kan læse på vores hjemmeside under forskning 
i menuen.

Du er meget velkommen til at rette henvendelse til 
mig, og så kan jeg hjælpe dig videre og hjælpe dig 
med at skabe det overblik, som du måske har 
mistet.

Det kan også være, at vi kontakter dig, fordi vi kan 
se, at du er tæt på at kunne afslutte din uddan-
nelse, og så vil vi gerne hjælpe dig til at kunne 
tage det sidste skridt.

Birgit Nielsen

Uddannelsesvejleder

Et nyt år – 2019 – har set dagens lys.

Er det mon i år, at du skal til eksamen og kunne 
kalde dig Kinesiolog og opnå ret til RAB eller 
måske DK-Kinesiolog?

Vi har kig på dig, men bare rolig. Det er med de 
positive briller på, for vi vil nemlig gerne hjælpe dig 
med at blive færdig, så du kan opnå en af de to 
titler.

Måske er du ikke selv klar over, hvor tæt du er på 
målet. Men det kan vi hjælpe dig med at finde ud 
af, for Sekretariatet har opgørelser over hvert 
eneste medlems kursusaktivitet, så det er nemt og 
hurtigt at regne ud, hvad du mangler for at kunne 
fuldføre din uddannelse.

I 2015 fik jeg tilbudt lokale hos Institut for Integreret 
Behandling på Nørrebro i et klinikfællesskab med 
behandlere indenfor ernæringsterapi, psykoterapi, 
zoneterapi, nerverefleksologi, osteopati m.m.
Jeg kan varmt anbefale at være med i et klinikfæl-
lesskab, både i forhold til det rent praktiske med 
rengøring, dankortmaskine, køkken mm., men 
bestemt også i forhold til det sociale og faglige 
fællesskab ☺

Jeg er taknemmelig for hvad kinesiologien har 
gjort for mig - sikke en udvikling, sikke en rejse. 
Jeg føler mig beriget af at møde så mange skønne 
mennesker både blandt kinesiologer, andre 
behandlere og blandt klienter.

Jeg giver stafetten videre til Jette Kruse Larsen.

 
Susan Lunddahl
DK-Kinesiolog® RAB

susan@velfungerende.dk

Cancer – en anden vej?  

I Mukseltrykket nr. 152 (decem-
ber 2018) omtalte Rikke Ben-
dixen vores deltagelse i 
konferencen "CANCER - EN 
ANDEN VEJ" og nævnte i den forbindelse, at 
indlæggene på konferencen ville blive lagt op 
på youtube.

Hvis du vil se videoer fra konferencen kan de 
ses her:  
http://kortlink.dk/maydayyoutube/ws52

Det er også muligt at se billeder fra konferen-
cen - de kan ses via dette link: 
https://www.mayday-info.dk/konferen-
cen-cancer-en-anden-vej-billeder/

Her er fotos fra hele dagen
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NYT fra… 
 

DIHS House of Kinesiologists Since 1987 

Den Internationale Holistiske Skole  
 

   
 
 
Så skal vi da lige love for året er kommet i gang; også hos jer? 
Med en fuldmåne der sagde - spar to - til det hele og da det kommende år lover fremgang, så er 
det bare om at sætte skub i planerne, for det vi gerne vil lykkes med. Hvad er dine planer? 
 
Vi er glade og taknemmelige for, at Sylvia Marina igen har ladet sig overbevise om at komme i 2019 
både til DK og Norge, om end 2018 burde have været sidste gang vi så hende på disse koordinater. 
Til efteråret kommer hun med 2 workshops af to dages varighed.  
 
Bora kommer igen i år med et kursus vi endnu ikke har besluttet hvad skal være, men vi afventer 
stolte, at kunne præsentere ham og hans viden for jer i juni måned. Bora har efter mange 
uddannelser indenfor kinesiologien besluttet sig for primært at beskæftige sig med Dr. Bruce 
Dewe´s K-power serie. Hold dig orienteret på vores hjemmeside Dihs.dk 
 
 
Vi ønsker Lisbeth et stort tillykke med hendes nye titel som  
DK – Kinesiolog. Lisbeth var i december 2018 til eksamen og bestod. 
Hun er den første af vores kursister vi også selv har undervist og som 
først startede på skolen efter vi overtog den fra Annemarie, som har 
skrevet speciale og været til eksamen. Vi har haft nogle fantastiske år 
med Lisbeth og glæder os til flere fremover  
 
Desværre var jeg ikke så kvik at få et billede med kun Lisbeth på, det 
kommer ikke til at gentage sig. 
 
 
 
Vi fik i slutningen af 2018 etableret et endnu tættere samarbejde med Norge på flere fronter, det 
bliver virkelig interessant hvor det bringer os alle hen. 
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Pædagogisk Kinesiologi er godkendt i den Norske forening, takket være Per Oplands store indsats. 
På nuværende tidspunkt er der 4 instruktører i Pædagogisk Kinesiologi i højlandet mod Nord. 
 
Per og Berit fra Norge, Lise fra England, Lisbeth, Rikke, Dorthe og Carina fra DK blev undervist i 
Hjernen 1 af Annemarie Goldschmidt. 
Denne form for hjernevask har været virkelig dejligt. Alle blev sultne efter Hjernen 2, faktisk blev 
vi alle sultne efter hele hjernerækken. 
Per, Berit og DIHS arbejder på i fællesskab, at få Kathy Guhl til DK eller Norge og undervise i 
Hjernen 2. Det er et dejligt instruktørfællesskab vi har fået etableret der.  
  

 
 
 
Holdet fra Hjernen 1 
 
 
 
 
 

 
Vores år startede midt i januar med Hjernen 1 og så har vi et godt pakket program, hvor der igen i 
år vil komme små overraskelser.  
 
Desværre måtte vi aflyse temadagen da Anne Jensen blev ramt af alvorlig sygdom der kræver 
længere periode for at komme til hægterne igen. Ny dato bliver på den anden side af sommeren 
dette år.   
 
Så var der FLAGET vi fik sidste år til stor morskab, dette er dog blevet vendt til stor glæde. Nu har 
vi bestilt skilt der skal hænge på væggen, vi venter spændt på størrelsen. 😊😊 
 
Vi havde tænkt at i år skulle være Adam Lehman året, men vi trækker det til næste år, da Adam er 
optaget på ”vores hul i kalenderen til Adam tid,” MEN hold alligevel godt øje, for måske lader han 
sig se på en anden skole i DK i år. Adam er en af kinesiologiens nørder, så han er absolut besøg 
værd.  
 
Med disse ord skyder vi for alvor gang i året og ser frem til at se jer på skolen eller der hvor vi 
finder frem.  
 
På glædeligt gensyn til jer alle. 
 
 
Vi ses på skolen   
Carina & Dorthe 

DIHS House of Kinesiologists Since 1987 

Den Internationale Holistiske Skole  
Program 2019 
 

Touch for Health 1 d. 23. & 24. februar, undervisere: Dorthe & Carina 
1.850,- kr. + 500,- kr. til dansk materiale, til brug for alle fire moduler. Kurset er for alle. 
 
Return to Love d. 7. – 10. marts, undervisere: Dorthe & Carina 
4.650,- kr. inkl. dansk materiale.  Kurset er for alle. 
Touch for Health 2 d. 23. & 24. marts, undervisere: Dorthe & Carina 
1.850,- kr.  
Overbygning i Ernæring d. 30. & 31. marts og 25. & 26. maj, underviser: Frede Damgaard  
3.900,- kr. for begge weekender + 950,- kr. til dansk materiale til brug for begge weekender. 
 
Holografisk Touch for Health 1 d. 6. & 7. april, undervisere: Dorthe & Carina 
2.125,- kr. + 185,- kr. til dansk materiale.  
 
Touch for Health 3 d. 4. & 5. maj, undervisere: Dorthe & Carina 
1.850,- kr.  
Overbygning i Ernæring d. 30. & 31. marts og 25. & 26. maj, underviser: Frede Damgaard 
 
K-power® d. 14. – 16. juni, underviser: Bora Doran Selim 
Touch for Health 4 d. 22. & 23. juni, undervisere: Dorthe & Carina 
1.850, - kr.  
 
Touch for Health 1 & 2 d. 15. - 18. august, undervisere: Dorthe & Carina 
3.700,- kr. + 500,- kr. til dansk materiale, til brug for alle fire moduler. Kurset er for alle. 
Pædagogisk Kinesiologi 1 d. 22. - 25. august, undervisere: Dorthe & Carina  
3.125,- kr. + 200,- kr. til dansk materiale. Kurset er for alle. 
 
Pædagogisk Kinesiologi 2 del 1 d. 26. - 29.september, undervisere: Dorthe & Carina 
9.375,- kr. for alle tre moduler + 450,- kr. til dansk materiale, til brug for alle tre moduler. 
 
Touch for Health 3 & 4 d. 3. - 6. oktober, undervisere: Dorthe & Carina 
3.700,- kr. 
Pædagogisk Kinesiologi 2 del 2 d. 24. - 27. oktober, undervisere: Dorthe & Carina 
 
Transforming DNA Memories d. 7. - 10. november, undervisere: Dorthe & Carina 
4.650,- kr. inkl. dansk materiale. Kurset er for alle. 
Getting the Love you Want d. 14. & 15. november, underviser: Sylvia Marina 
Pris kendes endnu ikke. Kurset er for alle. 
Breaking the grips of past loves d. 16. & 17. november, underviser: Sylvia Marina 
Pris kendes endnu ikke. Kurset er for alle. 
Pædagogisk Kinesiologi 2 del 3 d. 21. - 24. november, undervisere: Dorthe & Carina 
 
Dette er foreløbig kursusplan og kun en del af den, se meget mere på vores hjemmeside J  
 
 
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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NYT fra Kinesiologi-Akademiet

Så har vi med brask og bram taget hul på 2019. 

Kisser afsluttede sit første KA kursus allerførst i 
januar. Et lille og intenst hold på 5 personer.  Efter 
at have undervist og holdt kurser i Aarhus de første 
10 år af akademiets historie, er hun rykket til Thy. 
Der er virkelig mangel på kinesiologer i Nordvest- 
og Vestjylland. Vi satser på, det kommer til at se 
anderledes ud inden for de næste par år. Der er 
allerede 5 skrevet op til det næste KA, som starter 
i oktober. Det er ikke sådan, at Kisser ikke kommer 
udenfor landsdelen. I april holder hun workshop i 
Farvedufte i Pyramiden i Havndal, nord for Randers.

Mette har startet sit første KA kursus på Roskilde-
vej 46 lige efter nytår, et pænt stort herligt hold 
med fuld fart frem. I august måned er der planlagt 
et meridiankursus på Roskildevej 46, hvor Mette 
underviser.

Birgit har ligeledes startet et hold i Touch for 
Health i Aarhus i januar, de er også vilde med at 
lære de fantastiske færdigheder og muligheder, der 
er i kinesiologi. Og til sommer rykker hun til 

Thorshavn på 
Færøerne med 
et sommerkursus 
i TFH. De kan 
glæde sig!

TFH/KA er nok 
det kursus, der 
er mest banebry-
dende, skelsæt-

tende og fyldt med mirakler for alle deltagere, da 
det er mødet med kinesiologi og de muligheder, 
der er i det.  Vores eget liv kan i hvert fald deles op 
i tiden før og efter kinesiologien. 

Birgit dækker landet med Kinergetics kursusforløb. 

Der er store hold i gang i Aalborg og Ringe.
Der er rigtig mange, både helt nye i kinesiologiens 
verden og de, der er gamle i gårde, der har taget 
Kinergetics til sig som en guldgrube at have i 
værktøjskassen. 

Birgitte rumsterer med et kursustilbud i Shamaki-
nese, så hold øje med kalenderen.

Der er planlagt et meridiankursus på Fyn i weeken-
den op til påske, hvor Birgit underviser.

Læs også indlægget om Philip Raffertys Dan-
marksbesøg i juni måned. 

I begyndelsen af januar mødtes vi i instruktør-
teamet i akademiet og lagde planer, redigerede og 
opdaterede. Efter at strukturen er ændret i uddan-
nelsen til kinesiolog, og det kun er KA/TFH, der er 
obligatoriske kurser, er vi i gang med at redigere ’ 
Kommunikation med den intelligente krop’, som var 
et af de obligatoriske tilbud. Det har indtil nu været 
et stort samlet forløb på 144 undervisningstimer 
med 16 timers praktisk træning, som vi er ved at 
ændre til enkeltstående kurser. Når vi inden for det 
næste kvartal forhåbentlig har det hele klar, søger 
vi meritudvalget om at få kurserne godkendt som 
enkelte 2 dages kurser, som afsluttes.

Chakramodulet er redigeret med aktuelle nyheder, 
og bliver introduceret på vores RETREAT og 
kursusuge i Provence den 7.-14. september. Vi kan 
ikke love jer, at det når at blive godkendt, men vi 
søger om det og satser, så deltagerne kan få det 
godskrevet som opdatering til RAB, også dem som 
har taget KIK i deres uddannelse. 

Tilmeldingerne er i gang til Frankrigsturen, så går 
du og tænker på, om du skal med, så tænk ikke for 
længe. Der er plads til 10 deltagere. Se mere på 
www.kinesiologi-akademiet.dk  

I højre side af 
skærmen under 
den korte intro til 
turen, kan du klikke 
dig ind og se mere 
om indhold og 
praktiske informati-
oner. Vi skal gøre 
vores til, at det 
bliver en eventyrlig 
oplevelse!

Vi glæder os til at se jer på vores kurser!
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”The 7 Chi Keys”

Kurset ”The 7Chi Keys” integrerer gamle filoso-
fier fra Østen med nutidens opfattelser af neuro-
logi og endokrinologi (læren om hormoner), alt 
sammen ved hjælp af muskeltesten. 

Kinesiologi er altid blevet baseret på teorier fra 
den traditionelle kinesiske medicin, idet hver 
muskel er forbundet med en akupunktur meri-
dian. 
Richard Utt (1950-2011), som var kinesiolog, 
akupunktør og elektroingeniør, koblede dette 
sammen det gamle chakra energisystem. 

På dette kursus bruges muskeltesten 
• til at afgøre hvilket chakra der er i ubalance
• til at identificere hvilken slags forandring der 

påvirker det    og
• til at finde ud af, hvilke akupunkturpunkter 

der kan afbalancere det

Chakraerne har en vigtig forbindelse til det 
enkelte menneskes spirituelle udvikling og indre 
vækst, men de har også en direkte relation til 
nervesystemet via spinalganglierne og til det 
endokrine system, fordi hvert chakra relaterer til 
en kirtel.

”The 7 Chi Keys” tillader os at skabe adgang til 
den matrix, som forbinder den fysiske krop, det 
centrale og perifere nervesystem og hormonsy-
stemet, og i kombination med akupunkturpunkter 
at skabe en forandring hos klienten i forhold til 
det fysiske, neurologiske, hormonelle, metaboli-
ske og følelsesmæssige aspekt.

”The 7 Chi Keys” er derfor et meget bredt 
værktøj, som kan anvendes til hvilken som helst 
ubalance, der kan sammenkædes med en 
forandring i det neuro-endokrine system. 
Richard Utt, grundlægger af ”The International 
Institute of Applied Physiology”, har defineret 
dette kursus som sin kronjuvel, fordi man på 7 
dage kan lære et af de mest dybe og effektive 
instrumenter, som nogensinde er blevet skabt 
inden for kinesiologi og komplementær behand-
ling.

Lyder dette som et kursus, du kunne tænke dig?

Lige nu er jeg i gang med at undersøge mulighe-
derne for at få Adam Lehman til Danmark i 
efteråret 2019, hvor han så vil undervise i dette 
kursus.

Det hele er stadig på undersøgelses-niveauet, 
men hvis du allerede nu ved, at du kunne tænke 
dig at være med, må du gerne give mig besked, 
for så vil jeg løbende holde dig orienteret. 

Mere information i næste blad.

Birgit Nielsen

Kinesiologi-Akademiet

NYT fra Kinesiologi-Akademiet
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Undfangelsen, fostertilværelsen, fødsel og de små 
og store oplevelser vi alle bærer med os, kan 
ændre balancen i vores Matrix. Endda påvirknin-
gerne fra vores forfædre og vores omgivelser kan 
have indflydelse på vores sundhedstilstand. Det 
gælder også den sociale arv, den følelsesmæssige 
arv og den genetiske arv. Alt dette har større 
indflydelse på vores tilstand, end vi lige regner 
med. 

Spændende og populært kursus.  

Læs mere om alle mine kurser på
www.karinshelseklinik.dk under kurser

– din vej til sundhed, selvindsigt, udvikling og forståelse

       NYT fra Karins Helse Klinik                                       

MATRIX kurser med start forår 2019:

Den 30. og 31. marts i Vejle eller Hedensted
 

MATRIX-kurserne er en kursusrække bestående af 
5 moduler, hvor du lærer dybtgående test og 
korrektioner i alle forhold. Det specielle ved disse 
kurser er, at vi arbejder ud fra grundmatrix, som er 
hele den energistruktur som krop, organer, celler 
med mere tager form efter. Den energimatrix der 
skal være på plads, for at vi kan forblive raske og 
sunde. En genoprettet energimatrix giver bedst 
mulig skabelon til de nye celler. 

Samtidig arbejder vi med vigtigheden af livsenergi 
og hele grundstrukturen i forhold til at undgå 
sygdomme, fysiske skævheder, fysiske problemer 
samt problemer med indlæring og psyke. Optimal 
livsenergi er afgørende for, om cellerne arbejder 
og udvikler sig korrekt. 

Mails fra sekretariatet.

Når du modtager en mail fra sekretariatet 
med mailadresse sekretariat@kinesiologi.dk 
så kan du rolig regne med, at der er vigtig 
information til dig, som du skal åbne og 
læse.

På sekretariatet modtages flere mails fra 
medlemmer, som gerne vil have rundsendt 
diverse informationer eller tilbud, men i FU og 
i sekretariatet tillader vi os at vurdere, hvilke 
mails der er af vigtig og nødvendig karakter.

Alle andre informationer kan deles på face-
book enten den lukkede eller åbne side eller 
her i Muskeltrykket. Hvis du synes godt om 
den lukkede facebookside, kan du selv lave 
indlæg. 

Hvis du har indlæg til den åbne facebookside 
(www.facebook.com/DanskeKinesiologer/), 
kan du sende informationen til Jette Larsen, 
jette@kinesiologi-i-halmhuset.dk. Indlæg til 
Muskeltrykket sendes til sekretariatet.

Har du sagt ja til at modtage mails, som er 
videresendt via sekretariatet fra skoler / 
instruktørerne og I-ASK, vil du selvfølgelig 
også modtage disse.

FU - Sekretariatet
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KINESIOLOGI-SHOPPEN

Kinesiologi - Livgivende samtaler gennem kroppen.

Pris pr. stk. kr. 25,- for ikke medlemmer.
For medlemmer er prisen kr. 5,- pr. stk. - 1 kasse med 100 stk. koster kr. 440,-

Til ovenstående priser skal tillægges evt. forsendelsesomkostninger.

Hæfterne bestilles hos sekretariatet - mail: sekretariat@kinesiologi.dk

HJERNEGYMNASTIK 1 OG 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 og der tillægges 
ekspeditionsgebyr kr. 25,- pr. bestilling.

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

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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Lidt information om medlemstallet pr. 31/01 2019:

Fordelt efter medlemsgrupper ser tallene således ud:

Gruppe 1         21 medlemmer
Gruppe 2       177 medlemmer
Gruppe 3         39 medlemmer
Gruppe 4         53 medlemmer
Gruppe 5         32 medlemmer

Fordelt geografisk er medlemstallet fordelt således:

Sjælland                    132 medlemmer
Fyn                             44 medlemmer
Nordjylland                 34 medlemmer
Midt- og Sydjylland    110 medlemmer
Udland                          2 medlemmer

RAB-registrerede       82 medlemmer
Genvej til sundhed      32 medlemmer

Velkommen til:  

Navn       

Dorthe Rasmussen
Mona Larsen
Gitte Thoede
Ida Krogh Andersen
Lotte Erri
Marianne W. Schmith
Mette Therkildsen
Christina Wihlstrand
Gitte Lykke Gregersen
Trine Lehd
Marie W. Doyle
Lukas Kierkegaard
Tanja L. Frederiksen
Winnie Nielsen
Eva Lilli Godsk
Marianne Aagaard
Annette Bertelsen

                                        

By

Solrød Strand
Sæby
Aalborg
Ribe
Ribe
Brædstrup
Varde
Viborg
Thisted
Gadbjerg
Ringkøbing
Vejle
Rødding
Brørup
Juelsminde
Ringkøbing
Snedsted

Gruppe

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

Oversigt over medlemstal

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

Ifølge Google Analytics, som leverer statistikken er 
andel af nye besøgende på 83%.

Hvor har det været dejligt at sende indmeldelses-
breve til så mange nye medlemmer - lad endelig 
tilgangen fortsætte.

Oversigten over nye medlemmer 
er opgjort pr. 1.2.2019

1426
1669

1535 1529

1113

1630 1672 1636
1864 1840 1857 1902

1413

2037

3296

4095

3519 3577
3445

3657 3723 3657
3967

4187 4252
4527

3096

4433

12.17 01.18 02.18 03.18 04.18 05.18 06.18 07.18 08.18 09.18 10.18 11.18 12.18 01.19

Hjemmesidestatistik
Antal besøg Sidevisninger
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NYT FRA 
  

Formand Ulla Thor-Jensen

Intet nyt til dette nummer.

NYT FRA 

Formand Lene Jespersen

Intet nyt til dette nummer.
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NYT FRA 
   

Formand Anni Hasselgren

Referat af lokalgeneralforsamling Nordjylland 
Afholdt den 29.januar 2019.

16 medlemmer var tilmeldte, der var afbud fra et enkelt 
medlem og på selve dagen, kom der afbud fra 3, så vi 
var 13 medlemmer denne aften.
En fantastisk aften, hvor der var god snak rundt og rart 
at hilse på både gamle og nye medlemmer.

Tak for jeres støtte – vi glæder os til vi ses igen.

Kl. 1700          Goddag og velkommen
Kl. 17.15          Indlæg ved Ella Marie Jensen
Ella Marie Jensen har praktiseret shamanisme i over 20 
år og har virket gennem Shamanistisk Praksis - nu 
omdannet til Spirituel Praksis.
Efter en introduktion til shamanisme med henblik på 
aftenens arbejde, kom vi alle på en trommerejse. Den 
shamanistiske rejse havde et mål, at den enkelte kunne 
møde sit personlige kraftdyr. Efter trommerejsen, var der 
en runde, hvor hver enkelt fik mulighed for at fortælle om 
sin oplevelse.
Kl. 19.00         Spisning
Kl. 20.00         Generalforsamling
Kl. ????          afslutning med kaffe og the.

Dagsordenen for generalforsamling 2019:

1. Valg af dirigent  -      Helle Lyngholm
2. Valg af referent -      Vibeke Sørensen
3. Formandens beretning v/Anni Hasselgren.

Den 23 januar 2018, holdt vi generalforsamling hos Tove 
Nielsen, Nibe.
Marts 2018, havde bestyrelsen arrangeret årsmøde på 
vandrehjemmet i Aalborg. Det blev en stor succes med 
mange deltagere fra hele landet. 
Vi havde et fantastisk foredrag ved Karsten Munk, hvor 
jeg hæftede mig ved to sætninger: - intet er rigtigt eller 
forkert, vi har gjort det vi er i stand til. OG: -der findes 
ingenting der kun er fysisk.

På generalforsamlingen blev vores mangeårige lokalfor-
mand Helle Lyngholm valgt til Etisk Råd, hvilket des-

værre betød at hun blev nødt til at trække sig fra 
lokalforeningens bestyrelse. 
Herefter bestod bestyrelsen af undertegnede og Bodil 
Ottesen. Senere på året (2018) besluttede Bodil at lukke 
sin klinik og gå på pension, så hun fratrådte også 
bestyrelsesarbejdet. 
Jeg håber virkelig vi kan få nogle nye til at melde sig til 
bestyrelsen.
I november arrangerede vi et foredrag med Karina, som 
fortalte om vores skyggesider og kost. 
Desværre var der få fremmødte, men vi havde en hygge-
lig aften vi der deltog.
Beretningen blev godkendt med akklamation.

4. Valg af stemmetællere -  Hanne og Birgit blev valgt.
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2018
    Godkendt 
6. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2019
    Den nye bestyrelse vil planlægge det nye år.
7. Behandling af indkomne forslag
    Ingen indkomne forslag
8. Valg:
    På valg er formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.
    Bodil Ottesen træder ud af bestyrelsen – 
    Anni Hasselgren er villig til at fortsætte som  
    kasserer.
Til bestyrelsen er følgende valgt: 
Thomas Kjær, Gitte Thoede, Sandra Simon
Som suppleant er følgende valgt:
Birgit Pedersen og Hanne Andersen

Bestyrelsen vil snarest vælge, hvem der får formandspo-
sten / vil være kontaktperson. Indtil da er Anni Hasselgren 
nævnt i Muskeltrykket.

9. Valg af revisor  -  Vibeke Sørensen

10. Evt.
      Her blev der talt om mange emner rundt om 
      bordet.

På bestyrelsens vegne

Anni Hasselgren
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NYT FRA 
  

Formand Karin Jensen

Generalforsamling

Den 7. februar afholdte Midt/Syd generalforsamling 
i Den Smidtske gård i Vejle. Der blev sagt tak til 
Keld Jørgensen Schmidt for to år i bestyrelsen. 
Keld har haft mange gode ideer, og han har lavet et 
godt stykke arbejde. I stedet blev Tanja Lærkegård 
Uhd Frederiksen valgt ind. Lone T. Gellert var også 
på valg, hun tog imod genvalg. Lene Østergaard 
Hansen blev 1. suppleant og Birgit Clausen Bilde 
blev 2. suppleant. Merete Juul forblev revisor. 

Karin aflagde bestyrelsens 
beretning. Hun nævnte 
generalforsamlingen i 2018, 
hvor Arvin Larsen var på, først 
fortalte han for alle og senere 
var det alene for kinesiologer. 
Vi så tilbage på en af de mest 
pragtfulde juni aftener i 
Danmarks historie, hvor var vi 
ude at TALE MED TRÆER 

med Anne Passer. Det foregik i den mest fantasti-
ske natur ved Dyrehaven i Haderslev, det var en 
super skøn aften for alle deltagerne. Vejret var 
godt, stemningen god og flere af vores kollegaer 
fra Fyn havde taget turen til Haderslev for at være 
med. I efteråret havde vi en spændende og infor-
mationsrig aften i Vejle med Sopfie Trine Svens-
son, som fortalte om tændernes sprog. Karin 
fortalte også om planlægningen af årsmødet i 
2019, hvor vi ser frem til en 
fantastisk weekend med 
spændende aktiviteter, 
lækker mad og kollegial 
hygge. Vi var kede af at 
måtte aflyse vores lokale 
generalforsamling den 
12. januar i år, hvor 
Stinna Tange desværre 
meldte afbud. 

Keld fremlagde et 
fornuftigt regnskab. 

Efter selve generalforsamlingen blev der serveret 
lækkert mad. 

Bagefter var Ingeborg fra Den 6. sans i Vejle klar 
til at give clairvoyante beskeder til alle deltagerne. 
Hun spåede en lys fremtid for foreningen og 

kinesiolo-
gerne. Det 
blev til en 
rigtig god 
og hygge-
lig aften. 
Tak til alle 
der mødte 
op! 

Årsmødet 

HUSK at tilmelde til årsmødet den 16.-17. marts i 
Middelfart senest 1. marts. Tilmelding og betaling 
til sekretariat@kinesiologi.dk konto 0758-
3223731561. Se flere informationer om årsmødet i 
Muskeltrykket december 2018. BEMÆRK at der 
er vejarbejde på Den Gamle Lillebæltsbro, så 
vi bliver nødt til at køre over Den Nye Lille-
bæltsbro. 

Kinesiologiens dag                  

Flere af vores medlemmer holder Kinesiologiens 
dag torsdag den 28. marts. Der er ikke regler for, 
hvordan man gør. Det kan være åbent hus, et 
emne, prøvebehandlinger osv. 

På Generalforsamlingen blev der talt om, at det 
kunne være godt, hvis der fremover bliver annon-
ceret og afholdt denne dag i hele landet. 

På bestyrelsens vegne/Lone 
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UDDANNELSE

DIHS House of Kinesiologists Since 1987 

Den Internationale Holistiske Skole  
Program 2019 
 

Touch for Health 1 d. 23. & 24. februar, undervisere: Dorthe & Carina 
1.850,- kr. + 500,- kr. til dansk materiale, til brug for alle fire moduler. Kurset er for alle. 
 
Return to Love d. 7. – 10. marts, undervisere: Dorthe & Carina 
4.650,- kr. inkl. dansk materiale.  Kurset er for alle. 
Touch for Health 2 d. 23. & 24. marts, undervisere: Dorthe & Carina 
1.850,- kr.  
Overbygning i Ernæring d. 30. & 31. marts og 25. & 26. maj, underviser: Frede Damgaard  
3.900,- kr. for begge weekender + 950,- kr. til dansk materiale til brug for begge weekender. 
 
Holografisk Touch for Health 1 d. 6. & 7. april, undervisere: Dorthe & Carina 
2.125,- kr. + 185,- kr. til dansk materiale.  
 
Touch for Health 3 d. 4. & 5. maj, undervisere: Dorthe & Carina 
1.850,- kr.  
Overbygning i Ernæring d. 30. & 31. marts og 25. & 26. maj, underviser: Frede Damgaard 
 
K-power® d. 14. – 16. juni, underviser: Bora Doran Selim 
Touch for Health 4 d. 22. & 23. juni, undervisere: Dorthe & Carina 
1.850, - kr.  
 
Touch for Health 1 & 2 d. 15. - 18. august, undervisere: Dorthe & Carina 
3.700,- kr. + 500,- kr. til dansk materiale, til brug for alle fire moduler. Kurset er for alle. 
Pædagogisk Kinesiologi 1 d. 22. - 25. august, undervisere: Dorthe & Carina  
3.125,- kr. + 200,- kr. til dansk materiale. Kurset er for alle. 
 
Pædagogisk Kinesiologi 2 del 1 d. 26. - 29.september, undervisere: Dorthe & Carina 
9.375,- kr. for alle tre moduler + 450,- kr. til dansk materiale, til brug for alle tre moduler. 
 
Touch for Health 3 & 4 d. 3. - 6. oktober, undervisere: Dorthe & Carina 
3.700,- kr. 
Pædagogisk Kinesiologi 2 del 2 d. 24. - 27. oktober, undervisere: Dorthe & Carina 
 
Transforming DNA Memories d. 7. - 10. november, undervisere: Dorthe & Carina 
4.650,- kr. inkl. dansk materiale. Kurset er for alle. 
Getting the Love you Want d. 14. & 15. november, underviser: Sylvia Marina 
Pris kendes endnu ikke. Kurset er for alle. 
Breaking the grips of past loves d. 16. & 17. november, underviser: Sylvia Marina 
Pris kendes endnu ikke. Kurset er for alle. 
Pædagogisk Kinesiologi 2 del 3 d. 21. - 24. november, undervisere: Dorthe & Carina 
 
Dette er foreløbig kursusplan og kun en del af den, se meget mere på vores hjemmeside J  
 
 
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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RETREAT OG CHAKRAKURSUS I PROVENCE 
 

7 unikke dage i Roussillon fra d. 7.-14. september 2019 på kunstnerens 
bondegård med chakrakursus*, meditation, 
retreat, halvpension med lækker mad fra 
regionen, afslapning i fantastiske 
naturskønne omgivelser med egen pool, 
udflugter til lokalt marked og i området, 
vandreture i de røde bjerge og sidst, men 
ikke mindst mulighed for at finde din sjæls 
potentiale.  

Pris: 9.000,- kr. 
 
Du sørger selv for at bestille og betale din flybillet til og fra Marseille. 
 
Resten sørger vi for, dvs. 20 timers kursus og materialer, ophold, halvpension (morgen og 
aftensmad), udflugter og transport til og fra lufthavnen på nedenstående tidspunkter.  
 
Overnatning på dobbeltværelser. 
 
Tilmelding senest d. 1. juni til Kisser Bjerregård, kisser@kinesiologi.dk  
 
Max deltagerantal: 10 
 
Adgangskrav: At kunne muskelteste 
 
Flg. flyafgange passer: 
 
Lørdag d.7. september kl. 06.45 fra Kastrup med Lufthansa.  
Afgang med bus fra Marseille kl. 11.30 
 
Lørdag d.14.september kl.17.50 fra Marseille med Lufthansa. 
Afgang med bus fra Roussillon kl.10 
 
Se kursusstedet her: https://www.homeaway.dk/feriehus/p5895 
 
Arrangør: Kinesiologi-Akademiet 
 
*Kurset er godkendt hos Danske Kinesiologer som en del af kursusrækken 
Kommunikation med den intelligente krop. Vi er i gang med at revidere kursusrækken, og 
chakrakurset vil fremstå som et separat kursus fremover, såfremt det godkendes hos 
Danske Kinesiologer.  
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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  2019 

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

 
OBLIGATORISKE KURSER UNDER KINESIOLOGIUDDANNELSEN 

KURSUS DATO  KURSUS DATO 
Basis 1/ KA 1 (e) 2-3 feb  2019 

31 aug+1. sep  2019 
Stressfrigørelse/Stress 1 (e) 16-18 aug 2019 

 
Basis 2/ KA 2 (e) 
 

9-10 mar 2019 
28-29 sep 2019 

Personlighedsmønstre/Stress 2 (j) 1-3 nov 2019 

Basis 3/ KA 3 (e) 
 

6-7 april 2019 
2-3 nov 2019 

Homøopati 1 (j) 9-10 mar 2019 
 

Homøopati 2 (j) 6-7 apr 2019 
 

Basis 4/ KA 4 (e) 4-5 maj 2019 
23-24 nov 2019 

Biokinesiologi 1 (j) 21-22 sep 2019 

Biokinesiologi 2 (j) 26-27 okt 2019 

Avanceret kinesiologi (e) 4-6 okt 2019 Test af kosttilskud (e) baseret på Wayne 
Toppings materiale. Kræver KA og 
Stress I. Kursuspris 1000 kr. 

 8 sep 2019 

Indlæringskinesiologi 1 (e) 24-26 maj 2019   
Indlæringskinesiologi 2 (e)  14-16 juni 2019 

 
SUPPLERENDE KURSER 
INSTRUKTØRKURSUS 
i KA 

30. maj – 2. juni i 
2019. 

Undervisere: Jarle og Edel. Læs nærmere om programmet og forudsætninger for at deltage 
i kurset på vores hjemmesider. 

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, www.weca.dk, 
og dihs i Allerød www.kinesiologiuddannelse.dk 

Kursus i vægtkontrol 
(e) 

30 nov-1 dec 19 Kursus i vægtkontrol baseret på Wayne Toppings materiale. Kursuspris 1800 inkl. materiale 

Indlærings- 
kinesiologi 3 (e) 

15-17 nov 2019 Kursuspris 1900 kr. - kursus i de 7 dimensioner, der gør IK til et endnu stærkere redskab i 
afbalanceringen.  

Fastløste følelser (e) 
 

3 mar 2019 
7 sep 2019 
 

Fokus på psykisk og massiv omvendthed, korrektion af fobier, tvangsbetinget adfærd, 
depression og ængstelse m.m. 
Kursuspris 1000 kr. inkl. manual på dansk. Forudsætning for at deltage KA og Stress I 

Smerte kontrol (e)   
 

11 mar 2019 Aftenkursus udviklet af Wayne Topping. Hvordan man bruger akupressur til at fjerne 
smerter. 

Overkomme modgang 
(e)  

23-24 mar 2019 Edel underviser i Wayne Topping opdaterede version af dette kursus 

TFT/EFT  1 (j)  
TFT/EFT  2 (j) 
 

29-31 aug 2019 
4-6 okt 2019 

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. 

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 
Læs mere om kurset på www.kinesiologiskole-vejle.dk 

 
Kursuspriser er pr. weekend fra 1500 kr for kropsafbalancering. Kurser over 3 dage: 1800 kr. 
FORLAGET KINESE tilbyder nu at du kan downloade en del af kursusbøgerne samt andet materiale. Tilmelding på www.jamur.dk  
eller bestilling på 2095 4699.      
Øveaftener med Edel Hovgaard, kl. 18.30-21.30.  Næste øveaften kan altid ses på hjemmesiden.   
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Ny kursusrække starter i 2019/20 
 
KINERGETICS 1: 26.-27.oktober 2019 i Ringe  
 
KINERGETICS  2: 23.-24.november 2019 i Ringe 
 
KINERGETICS 3: 4.-5.januar 2020 i Ringe 
 
KINERGETICS  4: 1.-2.februar 2020 i Ringe 
 
KINERGETICS 5: 7.-8.marts 2020 i Ringe 
 
KINERGETICS  6: 18.-19.april 2020 i Ringe  
 
Master Class: maj/juni 2020 i Kværndrup på Midtfyn. Philip Rafferty underviser. 
 
Jeg tilbyder gerne hold andre steder, f.eks. Aarhus eller København. Det kan måske blive weekender, og 
ellers i hverdagene. Kontakt mig, hvis du er interesseret. Jo før, desto bedre, så det kan komme i 
kalenderen. Det kræver 8 deltagere, som tilmelder sig hele kursusrækken, for at starte et hold op.  
 
KINERGETICS-kurserne er relevante for alle, ligegyldigt hvor man er i sin uddannelse eller karriere, 
fordi vi med Philips teknikker får nogle geniale genveje og indsigter, som gør afbalanceringerne dybere 
og hurtigere, og hans metoder giver meget store resultater.  Langt over 100 kursister har allerede fået 
del i denne viden, så det taler næsten for sig selv. Det er virkelig et must-have-kursus, som let kan 
integreres i det, du allerede kan. 
 
RESET kræver ingen forhåndsviden, så her kan alle deltage. Vi tager også gerne ud og laver RESET 
kurser hos dig. Max. seks deltagere. 3000 kr. for en aften. Nye datoer slås op på hjemmesiden.   
 
BNT – Balancing Nutrition and Toxicity kræver ingen forhåndsviden, så her kan alle deltage.  
 
BNT: 21.juni 2019 i Kværndrup på Midtfyn med Philip Rafferty. 
 
Find flere oplysninger – pris, sted m.m. på www.kinergetics-reset.dk   
 
Tilmelding: Kinesiologi-Akademiet, Birgit Nielsen. Tlf. 2343 3662 /  birgit@kinese.dk 
 

 
JEG GLÆDER MIG TIL AT SE DIG 
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INDLÆRINGS-KINESIOLOGI 
 

6.- 8. september 2019         
4.- 6. oktober 2019                     Værløse 
 

20 + 20 timer   Hanne Freil 
+ 5 timers supervis. træning DK-kinesiolog® RAB 
 

2 * 2.500 kr.  kroplivoglaering@gmail.com 
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Kursets titel: 
Kommunikationskinesiologi 

Fødselsenergi og livsenergi er partnere hele livet. 

Kurset er sendt til Godkendelse i Meritudvalget i Danske Kinesiologer. 

Kurset er på 32 timer fordelt på 2 plus 2 dage. Kurset bliver her i 2019 slået op på både Sjælland og i Jylland 

På Sjælland i Københavns 2.-3. marts og 6.-7. april. Tilmelding snarest. 

 I Jylland, Århus 11.-12. maj og 15.-16. juni. Tilmelding senest 1. maj 

Begge kurser gennemføres, der er der er allerede tilmeldte.  

Undervisere er Karin Siff Munck og Ulla Balle Laursen 

Livets start er afgørende for stabilitet og styrke hele livet! 

 

 
 

 

 

De kinesiologer, der har været på Ellen Langgaards kurser i Kommunikationskinesiologi, har oplevet, hvilken 
forskel det kan gøre, at en klient afbalanceres og styrkes ved brug af metoden, herunder får reguleret 
fødselsenergi og ubearbejdede kriser.  Vores tanke er, at det kan gøres endnu bedre! NY VIDEN om 
nervesystemets udvikling fra undfangelse og kommunikationen i mors mave, sættes ind i en ny energi 
forståelse så en kinesiologiske indsats kan forbedres og systematiseres.  

Du får viden og redskaber til dybere og enklere at hjælpe både børn, unge og voksne med trivsels- og 
helbredsproblemer. Eks træthed, svært ved at lære nyt eller manglende trivsel. Måske provokerende, - men 
vi tænker, at ethvert menneske med psykiske og eller helbredsmæssige udfordringer, vil kunne oplevet 
øget styrke og livskraft ved afbalancering af deres energi matrix. Så der er energi nok til at personen kan 
bruge sit fulde potentiale hele livet igennem. 

Ulla Balle Laursen, DK-kinesiolog, RAB, Lærer/special lærer. For mere viden ring gerne til mig. 
Mail: ullaballe@laursen.mail.dk   24856972 

Karin Siff Munck, DK-kinesiolog, RAB, Sygeplejerske/sundhedsplejerske, Cand.cur., tidl. Lektor i sundhed og 
folkesundhed.  For mere viden ring gerne til mig 22362112 
Mail: karin@siffmunck.dk, www.siffmunck.dk  
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Annoncer
Annonce 1/1
Bredde: 16,6 cm
Højde:   24,6 cm
Pris kr. 1.750,-

Annonce 2/3
Bredde: 16,6 cm
Højde:   16,3 cm
Pris kr. 1.400,-

Annonce 1/2 høj
Bredde:   8,1 cm
Højde:   24,6 cm
Pris kr. 1.050,-

Annonce 1/2 tværs
Bredde: 16,6 cm
Højde:   12,1 cm
Pris kr. 1.050,-

Annonce 1/3  
Bredde: 16,6 cm
Højde:     7,9 cm
Pris kr. 800,-

Annonce 1/4 høj
Bredde:   8,1 cm
Højde:   12,1 cm
Pris kr. 610,-

Annonce 1/4 tværs
Bredde: 16,6 cm
Højde:     5,9 cm
Pris kr. 610,-

Annonce 1/6 høj
Bredde: 5,3 cm
Højde:  12,1 cm
Pris kr. 420,-

Hvis du har ønske om en anden størrelse er 
du velkommen til at kontakte sekretariatet, 
så finder vi en løsning.

Her kunne der have 

været en spændende 

annonce om dine 

eller din skoles 

kurser.
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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 2019

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

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

Deadline: 
Ultimo 2 måneder før udgivelsesmåneden.

Tryk:  
Hellas Grafisk A/S, Islandsgade 28 - 30 
4690  Haslev · Oplag: 400 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.  
Grp. 3, 4 og 5 medlemmer får 40% rabat.

Bemærk at DK ikke er momsregistreret.

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

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 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 Ingeman Sørensen, tlf. 2947 5619 
E-mail: lisbethingeman@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
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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

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

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

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



AFSENDER:
Danske Kinesiologer
Sekretariatet
Myntevej 22
8722  Hedensted

Returneres ved varig adresseændring


