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Uddannelse
Når du tager en af Danske Kinesiologers godkendte uddannelser, kan du blive en dygtig
komplementær behandler og rådgiver. Det er vores erfaring, at kinesiologi - i kraft af
metodens alsidighed - bliver brugt som supplement til mange andre former for undervisning
og behandling, både i det etablerede sundhedsvæsen, i undervisnings- og pædagogiske
sammenhænge og i den alternative verden.
Derfor kalder vi det ”komplementær” i stedet for ”alternativ” behandler.
Dette uddannelseskatalog indeholder:
• alle godkendte kinesiologikurser i brancheforeningen Danske Kinesiologer
•

liste over instruktører, der udbyder kurser.

Grunduddannelsen til Kinesiolog med ret til RAB – i alt 682 timer
250 timer kinesiologi – heraf er Touch for Health eller Kropsafbalancering obligatorisk (80
timer). Det resterende timetal op til 250 timer kan du vælge frit blandt katalogets kurser. Der
afsluttes med eksamen.
200 timer anatomi og fysiologi - 100 timer sygdomslære
50 timer psykologi
50 timer om andre alternative behandlingsformer, heraf skal 25 timer være kursus i kost og
ernæring.
12 timer førstehjælp
10 timer klinikdrift og klientvejledning
10 timer praktik
Ovennævnte giver dig ret til at søge om momsfritagelse hos SKAT, og du kan som gruppe 3
medlem af Danske Kinesiologer søge om at blive Kinesiolog RAB (registreret alternativ
behandler).

Uddannelsen til DK-Kinesiolog® - i alt 882 timer
Der bygges videre på den allerede erhvervede uddannelse med:
150 timer i kinesiologi, frit valg mellem Danske Kinesiologers godkendte kinesiologikurser
50 timer praktisk træning
Uddannelsen afsluttes med specialeskrivning og praktisk eksamen.
•

1 undervisningstime er på 45 minutter samt 10 min. pause.
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250 timer i kinesiologi / uddannelse til Kinesiolog

Kropsafbalancering eller Touch for Health
Et obligatorisk basiskursus på 64 timer og 16
timer praktisk træning, i alt 80 timer
Kurserne udbydes af forskellige skoler /
instruktører rundt om i landet.

De resterende 170 kinesiologi-timer
sammensættes efter eget valg blandt alle kurser i
Danske Kinesiologers kursus-katalog.
Disse kurser udbydes af forskellige skoler /
instruktører rundt om i landet.

Eksamen aflægges efter 250 kinesiologi-timer
hos den skole / instruktør, som den studerende
er tilknyttet eller har valgt. Bestået eksamen
og basisfag giver ret til ansøgning om RAB
samt ansøgning om momsfritagelse.
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400 timer i kinesiologi / uddannelse til DK-Kinesiolog®
Efter eksamen til Kinesiolog er det muligt at læse videre til DKKinesiolog®

De resterende 150 kinesiologi-timer
sammensættes efter eget valg blandt alle kurser i
Danske Kinesiologers kursuskatalog.
Disse kurser udbydes af forskellige skoler /
instruktører rundt om i landet.

Den studerende har i løbet af studietiden 50
timer praktik, hvor der under supervision
gives behandling til klienter.

Den studerende skriver speciale.
Der aflægges praktisk eksamen hos den skole /
instruktør, som den studerende er tilknyttet eller
har valgt.
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Uddannelsesforløb i obligatoriske basisfag
Basisfagene kan tages i vilkårlig rækkefølge. Der kan opnås merit,
såfremt den studerende allerede har kurset via anden uddannelse.

Kursus i anatomi, fysiologi og patologi er på
300 timer. Kurset kan tages som fysisk
undervisning eller som e-learning med fysisk
tilstedeværelseseksamen.

Kursus i psykologi er på 50 timer. Kurset kan
tages som fysisk undervisning eller som elearning med fysisk tilstedeværelseseksamen.

Orientering om andre alternative
behandlingsformer er på 50 timer. 25 timer
skal handle om kost og ernæring. De sidste 25
timer vælger den studerende selv.

Klinikdrift er på 10 timer.
Kurset kan tages som fysisk undervisning
eller som e-learning med fysisk
tilstedeværelseseksamen.
I uddannelsen til Kinesiolog kræves der desuden
10 timer praktik samt 12 timer førstehjælp.
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Ønsker du Danske Kinesiologers hjælp til at finde rundt i uddannelsestilbuddene
eller finde sammen i ERFA grupper, kan du kontakte Danske Kinesiologers
uddannelsesvejleder:
Birgit Nielsen
tlf. 2343 3662 (torsdag kl. 18-19)
e-mail: uddannelsesvejleder@kinesiologi.dk
Du kan desuden finde svar på mange spørgsmål i Danske Kinesiologers
Studiehåndbog, som kan downloades her:
http://danskekinesiologer.dk/kursuskatalog-studiehaandbog/

Oversigt over skoler / instruktører, der udbyder kurser
Anita Bakkegaard Hansen, Nyrupvej 23, 4350 Ugerløse. Telefon 59 18 80 31
www.anitabakkegaardhansen.dk
Brøndby Kinesiologiskole - Birgit Clemmensen, Bystedparken 44. 2660 Brøndby Strand.
Telefon 43 73 27 80

Charlotte Shanti, Lyderslev Bygade 4, Gevnø, 4660 Store Heddinge. Telefon 42 25 31 08
www.allergifrihed.dk og www.city-of-light.dk
DIHS – Den internationale Holistiske Skole – House of Kinesiologists
Carina Olsen og Dorthe Poulsen, Stationspassagen 6c, 3540 Allerød Telefon 22 42 86 96
eller 40 50 66 75 www.dihs.dk / www.kinesiologi-uddannelse.dk
Frank Lange, Grundtvigs allé 102, 6400 Sønderborg. Telefon 74 42 91 74
Gitte Grøndahl, www.360indlaering.dk , Klampenborgvej 74, 5700 Svendborg.
Telefon 29600464
Karins Helse Klinik - www.karinshelseklinik.dk
Karin Jensen, Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø. Telefon 40 46 13 56
Karin Siff Munck – www.siffmunck.dk
Søren Nordbys Allé 5, 2300 København S
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Kicenter – www.kicenter.dk
Anne Hiitola-Pedersen, Ladingvej 18, Herskind, 8464 Galten. Telefon 23 66 61 57
Kinesiologi-Akademiet Fyn, Aarhus, Sjælland – www.kinesiologi-akademiet.dk
Fyn - Birgit Nielsen, Skovvej 26, Espe, 5750 Ringe. Telefon 23 43 36 62
Aarhus – Kisser Bjerregård, Lars Kjærs Vej 20, 7700 Thisted. Telefon 97 93 74 14
Sjælland – Mette Pedersen, Rolandsvej 6, 2605 Brøndby. Telefon 36 35 12 05
Sjælland – Birgitte Rasmussen, Brøndstrædet 8, 4622 Havdrup. Telefon 46 18 68 38
Kinesiologiskolen Kollund – www.kinesiologisyd.dk
Birgit Bilde, Musvitvej 11, Kollund, 6340 Kruså. Telefon 74 67 67 58
Kinesiologiskolen i Vejle – www.kinesiologiskole-Vejle.dk
Edel Hovgaard, Skøn Valborgsvej 47, 7100 Vejle. Telefon 75 83 26 38
KinesioLone - www.kinesiolone.dk
Lone Gellert, Østerskovvej 47, 6100 Haderslev. Telefon 22505286.
Kinesis Center ‘Rødegaard’ - www.kinesis.dk
Helle Bøving, Skårup Kirkebakke 3, 5881 Skårup, Fyn. Telefon 21 94 79 22
Krop, Liv og Læring - www.hannefreil.dk
Hanne Freil, Åkandevej 22b, 3500 Værløse. Telefon 30245662
Lisbeth Ingeman Sørensen – www.lisbethsoerensen.com
Halvtolv 21 st.th, 1436 København K
Naturgaarden – www.naturgaarden.dk
Tove Nielsen, Sønderholm Hedevej 43, 9240 Nibe. Telefon 40 73 20 79
Sandra Simon – www.coachingtogaa.dk
Dag Hammarskjølds Gade 4, 2. sal, Sundhedens Hus, 9000 Aalborg. Telefon 91 15 23 33
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Susan Lunddahl - www.velfungerende.dk
Ryesgade 27, Baghuset, København N. Telefon 60 60 77 77

Ulla Balle Laursen, Gjessøvej 31, 8600 Silkeborg. Telefon 75 75 64 16

Uddannelsen til Corrective Sounds Practitioner blev godkendt på Danske Kinesiologers
landsgeneralforsamling i 2011 som en uddannelse, der ligger uden for ovenstående model,
og hvis du er interesseret i denne uddannelse, kan du kontakte Corrective Sounds
Akademiets leder, Ellen Eriksen, på tlf. 20727090
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Obligatoriske Kurser
Touch for Health eller Kropsafbalancering
Her kan du starte, hvis du gerne vil lære kinesiologi. Det kan være starten til en uddannelse
til Kinesiolog, eller det kan være et selvhjælpskursus til dig og din familie med henblik på at
kunne være i optimal balance.
Alle kan lære at muskelteste - det er et håndværk, som udvikles og forfines, jo mere du
bruger det.
Touch for Health er udviklet af John F. Thie, USA, og dette kursus danner baggrund for alle
kinesiologi-former. Der undervises i dette kursus i over 50 lande over hele verden.
Kropsafbalancering er et dansk kursus, som er udviklet på baggrund af Touch for Health.
John F. Thie’s filosofi var, at der i ethvert hjem skulle være en person, som kunne Touch for
Health, for så var vedkommende i stand til at hjælpe resten af familien til velvære og
sundhed på alle planer og forebyggelse af sygdom.
Teknikkerne er enkle, men effektive. De kan bruges både til voksne og børn, og de positive
resultater af en afbalancering viser sig med det samme.
Begge kurser er en del af alle godkendte uddannelser inden for Danske Kinesiologer. Touch
for Health 1-4 eller Kropsafbalancering 1-4 er et obligatorisk kursus, hvis du vil uddanne dig
til Kinesiolog.
Vi anbefaler, at du starter med ét af disse kurser, så du lærer grundlæggende
muskeltestning. Det er grundlaget for resten af kurserne, du skal have for at blive uddannet
Kinesiolog.
Deltagerforudsætninger: ingen – kom og få stillet din lyst og interesse og
videbegærlighed og tag et skridt ind i en helt ny verden.
OBS! Begge kurser er fortløbende, og begge kurser kaldes også for basiskurser.
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Læseplan for Touch for Health
1. kursus i Touch for Health
På det første kursus lærer du at:
•

at muskelteste

•

forstå begrebet ”energi” som beskrevet i traditionel kinesisk medicin

•

evaluere energiflowet i 14 meridianer ud fra test af 14 muskler

•

øge energipotentialet ved hjælp af forskellige afbalanceringspunkter,
meridianstrygning, musklens udspring og hæfte, stressfrigørelsesteknik og styrkende
fødevarer

•

afhjælpe mental og følelsesmæssig stress og spændinger

•

forstå vigtigheden af at bruge mål i en 14 musklers afbalancering

•

afbalancere energi hos personer, der ikke kan muskeltestes

•

forstå fordelene ved at kunne koordinere bevægelser

•

styrke syns- og høresansen, ændre holdning og afhjælpe smerte

2. kursus i Touch for Health
På det andet kursus lærer du at:
•

afbalancere yderligere 14 muskler og bruge flere afbalanceringsmetoder

•

bruge ’spørg muskel teknik’ for at finde den afbalancering, der er i prioritet

•

udvide din brug af traditionel kinesisk medicins energiafbalancering, herunder 5element loven

•

uddybe og forbedre dine afbalanceringer med stressfrigørelsesteknik, både i nutid og
fremtid

•

bruge muskeltest til at finde energigivende fødeemner m.v.

•

bruge flere smertefrigørelsesteknikker

•

arbejde med specifikke integrationsbevægelser for at forbedre koordinering af
bevægelse

3. kursus i Touch for Health
På det tredje kursus lærer du at:
•

afbalancere yderligere 14 muskler

•

bruge flere afbalanceringsmetoder, herunder fødevarer og farver

•

bruge pauselås for at gøre afbalanceringen enklere
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•

få glæde af afbalancering af gangmuskler

•

afhjælpe stress i forbindelse med tidligere hændelser

•

afhjælpe smerte og spændinger ved at afbalancere reaktive muskler

•

afhjælpe kronisk smerte

4. kursus i Touch for Health
På det fjerde kursus lærer du at:
•

afbalancere 42 muskler både stående og liggende, med brug af mange metoder,
herunder også lyd og Luo punkter

•

afhjælpe fysisk og følelsesmæssig holdningsstress

•

arbejde med principperne i tibetansk energi via 8-tals-energien

•

forstå teorien bag akupressur holdepunkter

•

bruge metoder til at afhjælpe simpel smerte og jetlag (tidsforskydning)

•

bruge din viden om reaktive muskler ved holdningsafbalanceringer

Touch for Health 1-4 afholdes på flg. steder:
•

DIHS – Den internationale Holistiske Skole – House of Kinesiologists (Carina Olsen
og Dorthe Poulsen)

•
•
•
•

Kicenter (Anne Hiitola-Pedersen)
Kinesiologi-Akademiet Fyn, Aarhus (Birgit Nielsen)
Kinesiologiskolen Kollund (Birgit Bilde)
360° indlæring (Gitte Grøndahl)

Pris på Touch for Health 1-4: fra 1700 - 1900 kr. + materialer (fra 400 - 700 kr.)
Se de enkelte instruktørers priser på deres respektive hjemmesider
Hvert kursus er på 16 timer
Der tilbydes 3-5 timer superviseret træning efter hvert kursus
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Læseplan for Kropsafbalancering
Kropsafbalancering 1-4 afholdes på flg. steder:
•
•
•
•
•

Brøndby Kinesiologiskole (Birgit Clemmensen)
Kinesiologiskolen i Vejle (Edel Hovgaard)
Kinesiologi-Akademiet, Thy (Kisser Bjerregaard)
Kinesiologi-Akademiet, Brøndby (Mette Pedersen)
KinesioLone, Haderslev (Lone Gellert)

Kropsafbalancering 1
Introduktion til kinesiologien. Man lærer at teste og afbalancere 14 muskler, som er
tilknyttet den klassiske akupunkturs meridianbanesystem. Der undervises i at teste
personer gennem en stedfortræder, at teste fødevarer og at afbalancere ar. Desuden
gennemgås en teknik til at finde den nemmeste afbalanceringsmetode.

Kropsafbalancering 2
Man lærer at teste og afbalancere yderligere 14 muskler og at anvende den kinesiske 5elementlov, der forenkler behandlingsproceduren og giver en langt dybere forståelse for,
hvordan meridianerne samarbejder, og hvilke funktioner de har.
Endvidere gennemgås hvordan man afbalancerer for stress og korrigerer for
indlæringsproblemer ved hjælp af krydsøvelser, samt simple test og øvelser for øre- og
øjeenergi.

Kropsafbalancering 3
Man lærer at teste og afbalancere yderligere 14 muskler. Der undervises i forskellige
smerteafledningsteknikker. Man lærer at teste og afbalancere for thymus-energi, mål,
ottetalsenergi og at arbejde med specifikke massageteknikker.

Kropsafbalancering 4
Man lærer at afbalancere meridianerne med farver, lyd og kosttilskud (vitaminer,
mineraler, blomstermedicin). Endvidere er der nye test for blandt andet ileocecalklapubalancer, stressfrigørelse i fortid og i fremtid, gangreflekser, taleproblemer,
fødevareintolerance og en prioriteringstest, der gør det muligt at korrigere netop de
ubalancer, som kroppen prioriterer højest her og nu.
Pris på Kropsafbalancering 1-4: fra 1500 - 1900 kr. + materialer (fra 400 - 700 kr.)
Se de enkelte instruktørers priser på deres respektive hjemmesider
Hvert kursus er på 16 timer
Der tilbydes 3-5 timer superviseret træning efter hvert kursus
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Valgfrie Kurser
Når du har taget Touch for Health eller Kropsafbalancering og afsluttet med eksamen, er
du parat til at gå videre med din uddannelse og få samlet 250 kinesiologi-timer for at blive
Kinesiolog med ret til ansøgning om RAB eller 400 kinesiologi-timer for at blive DKKinesiolog®.
Du kan vælge at tage hele din uddannelse det samme sted, hvis der udbydes kurser nok
til at samle 250 timer, eller du kan vælge at tage kurser forskellige steder.

Oversigt over kurser på de enkelte uddannelsessteder
Brøndby Kinesiologiskole (Birgit Clemmensen):
Kropsafbalancering basiskursus 1-4
Stress 1 /Stressfrigørelse
Stress 2 / Personlighedsmønstre
Indlæringskinesiologi (IK) 1 og 2
Avanceret Kinesiologi (AK) 1 og 2
Bio 1,2 og 3
Massage for kinesiologer
Metaforkursus
DIHS – Den internationale Holistiske Skole – House of Kinesiologists (Carina Olsen
og Dorthe Poulsen)
Touch for Health 1-4
Adfærdsbarometeret
Ansigtssprog
Blueprint 1
Blueprint 2
Getting the Love You Want
Healing Principles
Hjernen 1
Holographic Touch for Health 1
Holographic Touch for Health 2
Kinesiologi som indlæringsmetode
K-Power Body and Mind
K-Power Core and Muscle
K-power® Epigenetiske Helbredelsescyklusser
Pædagogisk Kinesiologi 1
Pædagogisk Kinesiologi 2
Return to Love
Seeing Things Differently
Transforming DNA Memories
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Karins Helseklinik (Karin Jensen)
Praktisk kinesiologi – succes i klinikken
Matrix Modul 1, Modul 2, Modul 3, Modul 4 og Modul 5
Kicenter (Anne Hiitola-Pedersen)
Touch for Health – Basiskursus 1-4
Touch for Health Metaforer
Kinesiologiskolen Kollund (Birgit Bilde)
Touch for Health – Basiskursus 1-4
Stress 1
Stress 2
Spirituel Kinesiologi – Det indre Menneske – 1-7
Kinesiologiskolen i Vejle (Edel Hovgaard og Jarle Thamsen)
Kropsafbalancering – Basiskursus 1-4
Stress 1 /Stressfrigørelse
Stress 2 / Personlighedsmønstre
Indlæringskinesiologi (IK) 1 og 2
Avanceret Kinesiologi (AK) 1 og 2
Bio 1,2 og 3
Biokinetiske øvelser
Ernæringskinesiologi
Esoterisk Kinesiologi
Forløsning af fastlåste følelser
Hvordan kontrollerer du din vægt
Hvordan overkommer man modgang
Kinesiologi-Akademiet Fyn, Aarhus, Thy, København (Birgit Nielsen, Kisser
Bjerregård, Mette Pedersen og Birgitte Rasmussen)
Touch for Health – Basiskursus 1-4
Kropsafbalancering – Basiskursus 1-4
EBV Workshop
Energy Mismatch
Farvefrekvenser, Lyd og Lys
Kærlighed, Krystaller og Transformation
Kinergetics Unit 1-6 og Master Class
Kommunikation med det Intelligente Menneske
Meridiankursus
BNT – Balancing Nutrition and Toxicity
RESET 1 og 2
Shamanistisk grundkursus
Shamanistisk Kinesiologi / Shamakinese 1-4
Touch for Health Metaforer
Vibration, Frekvens og Harmoni
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KinesioLone (Lone Gellert)
Kropsafbalancering – Basiskursus 1-4
Kinesis Center ’Rødegaard’ (Helle Bøving)
Kropsafbalancering – Basiskursus 1-4
Krop, Liv og Læring (Hanne Freil)
Pædagogisk kinesiologi 1 og 2
Indlæringskinesiologi 1 og 2
Dominansprofiler
Naturgården (Tove Nielsen)
Touch for Health – Basiskursus 1-4
Kinesiologi på dyr 1- 4
KST på dyr 1- 3
Telepati på dyr 1 og 2
360° indlæring (Gitte Grøndahl)
Touch for Health – Basiskursus 1-4
Stress 1 /Stressfrigørelse
Stress 2 / Personlighedsmønstre
Instruktør Anita Bakkegaard Hansen
Akupressur på dyr og mennesker
Instruktør Charlotte Shanti
Pollen workshop
Kodede krystaller ascension balance
Kodning af testsæt og energimedicin workshop fra Allergifrihed
Instruktør Frank Lange
Bevidst brug af energi
Instruktør Karin Siff Munck
Bevidst brug af energi
Fødselsenergi, livsenergi og livsstart. Kommunikationskinesiologi 2019. Magi og samspil
mellem fødselsenergi og livsenergi
Instruktør Lisbeth Ingeman Sørensen
Pædagogisk Kinesiologi 1 og 2
Kinesiologi som indlæringsmetode
Return to Love
Transforming DNA
Instruktør Rune Funch
Farvefrekvenser, Lyd og Lys

17

Instruktør Sandra Simon
Touch for Health – Basiskursus 1-4
Instruktør Susan Lunddahl
RESET 1
Hjernen – vores største ressource 1-3
Neurotransmitter
Instruktør Ulla Balle Laursen
Bevidst brug af energi
Fødselsenergi, livsenergi og livsstart. Kommunikationskinesiologi 2019. Magi og samspil
mellem fødselsenergi og livsenergi
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Alfabetisk fortegnelse over kurserne m. kursusbeskrivelse
Adfærdsbarometeret
Timetal: 9 timer
Kursussted: DIHS – Den internationale Holistiske Skole – House of Kinesiologists
Instruktører: Annemarie Goldschmidt, Carina Olsen & Dorthe Starberg Poulsen
Deltagerforudsætninger:
Alle, der har lyst til at lære om Adfærdsbarometeret, dets emotioner og mere detaljeret
omkring arbejdet med følelser, kan deltage på dette kursus. Det kan med fordel
anvendes i alle former for arbejde med følelser. I forhold til kinesiologi, kan du bruge
det såfremt du har: Pædagogisk Kinesiologi 1 eller Touch for Health 1 eller
Kropsafbalancering 1, eller anden form for muskeltestning.
Kursusbeskrivelse:
Uanset om du kender til Adfærdsbarometeret, eller det er nyt for dig, så får du et
meget brugbart og spændende redskab til brug i din hverdag, såvel med dine klienter
som med dig selv.
På kurset lærer du:
•
•
•
•

Hvordan aflæser jeg Adfærdsbarometeret
Hvordan arbejder jeg med Adfærdsbarometeret personligt
Hvordan arbejder jeg med Adfærdsbarometeret til brug med klienter
Du får mange detaljer om følelserne fra Adfærdsbarometeret, og hvordan det
kan anvendes på alle niveauer.

Efter kurset kan du straks anvende dette meget powerfulde redskab.
Superviseret træning efter kurset: Ingen
Pris: 995,- kr. inkl. dansk materiale
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Akupressur på dyr og mennesker
Timetal: 16 timer pr kursus – 6 kurser i alt
Kurset afholdes: Nyrupvej 23, 4350 Ugerløse
Instruktør: (Anita Bakkegård Hansen)
Deltagerforudsætninger: påbegyndt anatomi/ fysiologi/ sygdomslære
Kursusrække på 6 kurser
Kurset er en del af uddannelsen til Dyrekinesiolog
Kursusbeskrivelse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

De tolv hovedmeridianer
De 8 ekstra meridianer
Partnermeridianer
De forlængede meridianer
Almen punktlære
De klassiske punkter
Xi – yuan, luo, mu, shu
Influental og styrepunkter
Nåleteknik, forbudte punkter og områder, farlige punkter.
De klassiske love, Yin og yang, Qi, blod og kropsvæsker, Zang/Fu organer
Kinesisk sygdomslæres grundbegreber, relationer mellem de indre organer og deres
funktionskredse, de ydre faktorer (6 klimatiske), de indre faktorer (psykiske /
emotionelle)
De fire diagnoseprincipper – se, høre/lugte, spørge, palpere/berøre
De otte diagnoseprincipper, tungediagnose, pulsdiagnose

Superviseret træning efter kurserne: 16 lektioner
Pris: 1800 kr. pr. kursus x 6
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Ansigtssprog
Timetal: 5 timer
Kurset afholdes: DIHS – Den internationale Holistiske Skole – House of Kinesiologists
Instruktører: Annemarie Goldschmidt, Carina Olsen & Dorthe Starberg Poulsen
Deltagerforudsætninger: Alle, der har lyst til at lære om ansigtstræk og ansigtssprog,
kan deltage på dette kursus.
Kursusbeskrivelse:
Kom og smil af dine egne træk, og bliv klogere på at læse andres ansigt, og hvad deres
træk kan betyde.
Få del i den store viden, kendskab til ansigtstræk, samt hvordan du kan bruge den viden,
du her får, til at hjælpe dig i din hverdag, når du omgås andre mennesker.
Du vil høre om og arbejde med at finde, identificere emotionelt stress i relation til ansigtets
struktur (udseende) og funktion (handlemåde). Herigennem får du større forståelse for,
hvorfor vi reagerer som vi gør – og vil kunne vælge.
Ved at lære at se de forskellige ansigtstræk og udtryk som ligeværdige egenskaber,
medvirker det til forståelse af, hvordan vi selv opfattes af andre, og hvordan andre påvirker
os. Derved kan vores tolerance øges og gøre nye møder mere interessante.
Superviseret træning efter kurset: Ingen
Pris: 695,- kr. inkl. dansk materiale
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Bevidst brug af energi
Timetal: 20 timer
Kurset afholdes af: Ulla Balle Laursen og Frank Lange – forskellige steder i landet.
Deltagerforudsætninger: at du kan muskelteste og gerne vil lære flere enkle
afbalanceringer med bevidst brug af energimedicin.
Pris: 2400 kr. + 300 kr. til undervisningsmaterialer.
Kursusbeskrivelse:
De mirakuløse selvhelbredende kræfter og vejen til selvomsorg. Kurset tager
udgangspunkt i: Donna Edens: Energimedicin og Bruce Lipton: Intelligente celler
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Bio 1
Timetal: 20 timer
Kurset afholdes på:
Brøndby Kinesiologiskole
Kinesiologiskolen i Vejle
Instruktører: Birgit Clemmensen, Jarle Tamsen
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1- 4 eller Kropsafbalancering1-4, (med fordel)
Stress 1
Kursusbeskrivelse:
•
•

•

•

De 20 primære organreflekser er udvidet til at omfatte testpunkter af næsten alle
kroppens organer og væv.
De avancerede test BRT (Brain Response test), SRT (Specific Response Test) og
Medullatest er vigtige redskaber til at finde de rigtige kosttilskud, samt til at teste og
afbalancere for allergier.
John Barton har forestået et stort pionerarbejde inden for den moderne allergiforskning, idet han har fundet frem til sammenhænge mellem udviklingen af
specifikke allergier og deres relation til specifikke væv og specifikke følelser.
I kurset indgår også teori om de biopatiske faser og orientering om og øvelse i
forskellige orientalske diagnose- og behandlingsformer som refleksologi,
øreakupunktur, ansigtsdiagnose, neglereflekser og ekstra pulse.

Superviseret træning: Ja
Pris: 1800 kr.
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Bio 2
Timetal: 20 timer
Kurset afholdes på:
Brøndby Kinesiologiskole
Kinesiologiskolen i Vejle
Instruktører: Birgit Clemmensen, Jarle Tamsen
Deltagerforudsætninger: Bio 1
Kursusbeskrivelse:
•
•
•

Biokinesiologiens avancerede testteknikker for kosttilskud kombineres på dette kursus
med et uddybende præparatkendskab om homøopati, urter, vitaminer, mineraler mm.
Udover de sædvanlige balanceringsteknikker introduceres vævsmassage,
flowlinemassage, biokinetiske øvelser, akupressur samt øreakupunktur.
Der lægges vægt på træning af den biokinesiologiske testprocedure, som integrerer
tidligere indlært stof i en overordnet model.

Superviseret træning: Ja
Pris: 1800 kr.

24

Bio 3
Timetal: 20 timer
Kurset afholdes på:
Brøndby Kinesiologiskole
Kinesiologiskolen i Vejle
Instruktører: Birgit Clemmensen, Jarle Tamsen
Kursusbeskrivelse:
•

Overskriften er Spyt-urintest, som hentyder til, at man på dette kursus tager
udgangspunkt i test af kroppens sekreter. Det åbner samtidig muligheden for test af
personer på surrogat eller sig selv, hvilket betyder at personen ikke behøver at være
til stede.

•

Gennem John Bartons unikke arbejde er mere end 1000 væv i kroppen blevet kortlagt
med symptomer, følelser, kosttilskud og tilknytning. Dette er grundlaget for ”de
kreative helbreds-programmer”, der introduceres på dette kursus. Ved hjælp af ord
eller testsæt og specielle procedurer under testen er man i stand til at identificere de
primære væv i kroppen og er dermed også i stand til at arbejde i den dybeste prioritet.

•

Dette kursus er indtil videre den nyeste udvikling inden for biokinesiologien. ”De
kreative helbredsprogrammer” er her blevet koblet sammen med den klassiske
akupunktur og indeholder dermed et handlingsprogram med forslag til kosttilskud,
massagepunkter, følelses-programmer. Klienten inddrages hermed i langt højere grad
i sin egen helbredelse, idet man ved selv at gøre en daglig indsats kommer til at føle
sig mere ansvarlig for sit liv.

Deltagerforudsætninger: Bio 1 og 2
Superviseret træning: Ja
Pris: 1800 kr.
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Biokinetiske øvelser
Timetal: 8 timer
Kurset afholdes på:
Kinesiologiskolen i Vejle
Instruktører: Edel Hovgaard
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1-4 eller Kropsafbalancering 1-4
Kursusbeskrivelse:
Biokinetiske øvelser er et kursus, der inkluderer de muskler, sener og ligamenter, som vi
kender og arbejder med i Kropsafbalancering, PKP og de 8 ekstra meridianer fra
Biokinesiologi.
Kurset er udviklet af Wayne W. Topping. Biokinetiske øvelser er passive øvelser, som ved
hjælp af afspænding, en bestemt krops-stilling, hjælper til at afbalancere kinetiske væv
(muskler, sener, ledbånd, etc.), som enten er for slappe (hypotone) eller for spændte
(hypertone).
Formålet med hver øvelse er at forkorte afstanden mellem udspring og hæfte på musklen,
senen, ligamentet eller fascia. Man bruger muskeltest for at bestemme specifikt, hvilket væv
der er ude af balance og derefter afbalanceres med biokinetiske øvelser. Krops-stillingen
holdes i en minimumstid, som er forskellig, alt efter hvilket type væv der kræver
afbalancering.
Superviseret træning: 3 lektioner
Pris: 700 kr.
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Blueprint 1
Timetal: 32 timer / 4 dage
Kurset afholdes: DIHS – Den internationale Holistiske Skole – House of Kinesiologists
Instruktør: Annemarie Goldschmidt, Carina Olsen & Dorthe Starberg Poulsen
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1 eller Kropsafbalancering 1 eller Pædagogisk
Kinesiologi 1 eller tilsvarende
Kursusbeskrivelse:
Kurset henvender sig til mennesker, som gerne vil have en bedre adgang til deres
iboende / genetiske potentiale for at kunne forbedre og forøge - især deres mentale
funktioner.
Du lærer sammenhængen at kende mellem vores struktur, som den kan ses i vores
hænder, og vores emotionelle og mentale funktioner, bl.a. gennem en udvidet form af
”Adfærdsbarometeret”.
Du lærer at teste og afbalancere de 9 vigtigste hjernefunktioner, herunder Indlæring
og Hukommelse, Forståelse, Evnen til at Komme til Kræfter, Bevidst Opmærksomhed,
Fantasi og Forestillingsevne samt “Tidslinjen” og “Tillært Hjælpeløshed”
Du lærer både dit positive og negative selv at kende samt at kunne uskadeliggøre “Dit
Negative Selv”, som er skabt af din opsamlede smerte, frygt og angst.
Efter kurset er du åben for oplevelser, som kan støtte videreudviklingen af dit Positive
Selv, når du er i gang med dine fastsatte mål og arbejdsopgaver.
Kursets afbalanceringsprocedurer kan bruges i dit arbejde med klienter
Flere kursister og studerende har delt deres liv op i ”FØR Blueprint og EFTER
Blueprint.”
Kurset afsluttes med skriftlig prøve.
Superviseret træning efter kurset: 1 * 5 timer, Hverdagsaften kl. 17:00 – 21:00
Pris: 4.550 kr. + 280 kr. for dansk materiale
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Blueprint 2
Timetal: 32 timer / 4 dage
Kurset afholdes: DIHS – Den internationale Holistiske Skole – House of Kinesiologists
Instruktør: Annemarie Goldschmidt
Deltagerforudsætninger: Blueprint 1
Kursusbeskrivelse:

Kurset er en fortsættelse af Blueprint 1.
Du lærer endnu mere om, hvorledes du kan få adgang til dit genetiske potentiale, dit
genetiske ”bibliotek”, som en del af dine daglige ressourcer. Du kommer til at forstå
mere om, at det kun er fantasien, der sætter grænser for din fortsatte vækst, og derfor
også fantasien og forestillingsevnen, der kan bringe dig vidt frem i dit liv.
Du lærer også at afbalancere din holdnings- og adfærdsmæssige TVIVL, din
LIVSCYKLUS og gennem tilførsel af ”NYE LIVSREFERENCER” vil du lære dig selv
endnu bedre at kende og få dit potentiale forøget.
Efter kurset vil du opleve, at du er kommet langt videre i dit arbejde med at udvikle din
personlige KRAFT (POWER).
Højdepunktet på kurset – baseret på vore erfaringer og manges mening: arbejdet med
”DEEP STATES”.
Kursets afbalanceringsprocedurer kan bruges i dit arbejde med klienter
Flere kursister og studerende har delt deres liv op i ”FØR Blueprint og EFTER
Blueprint.”
Kurset afsluttes med skriftlig prøve.
Superviseret træning efter kurset: 1 * 5 timer, Hverdagsaften kl. 17:00 – 21:00
Pris: 4.550,- kr. + 280,-kr. for dansk materiale
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EBV Workshop
Timetal: 4 timer
Kurset afholdes på:
Kinesiologi-Akademiet Sjælland (Mette Pedersen, Birgitte Rasmussen)
Kinesiologi-Akademiet Thy (Kisser Bjerregård)
Kinesiologi-Akademiet Fyn (Birgit Nielsen)
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1 eller Kropsafbalancering 1
Kursusbeskrivelse:
Der har været, og der er stadig stor interesse for bogen Den Medicinske Seer af Anthony
Williams.
Bogen har undertitlen ”Sandheden om sygdom og hvordan du helbreder dig selv”.
Vi har i Kinesiologi-Akademiet lavet en workshop om EBV (Epstein Bar Virus). Den handler
om, hvordan virussen rent energimæssigt påvirker kroppen, om hvordan kroppen energetisk
håndterer virussen, og hvordan man rent kinesiologisk kan støtte immunforsvar og
udrensningsorganer, og hvilke fødevarer og tilskud der kan være en støtte.
Superviseret træning: ingen
Pris: 500 kr. inkl. Manual og testampul
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Energy Mismatch
Timetal: 4 timer
Kurset afholdes på:
Kinesiologi-Akademiet Sjælland (Mette Pedersen, Birgitte Rasmussen)
Kinesiologi-Akademiet Thy (Kisser Bjerregård)
Kinesiologi-Akademiet Fyn, Aarhus (Birgit Nielsen)
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1 eller Kropsafbalancering 1
Kursusbeskrivelse:
I vores dagligliv kommer vi i kontakt med mange forskellige substanser lige fra mad, som vi
indtager, stoffer vi inhalerer eller berører, til virus, bakterier, svampe og parasitter.
Kroppen skal beslutte sig for, hvordan den vil håndtere disse substanser, og det er en kritisk
proces, fordi det har betydning for de videre processer i kroppen, og hvad der sker med den
pågældende substans.
Men nogle gange sker det, at vores krop / energisystem mis-kategoriserer noget, og det kan
have fatale konsekvenser for vores helbred.
”Energy Mismatch” proceduren kan bruges til test og korrektion af kategoriserings-problemer
i forbindelse med f.eks.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fødevarer
tilsætningsstoffer
tandmaterialer
aminosyrer
Mineraler
vitaminer
essentielle fedtsyrer
kosttilskud
bakterier og virusser
svampesporer
parasitter
vacciner
medicin ¤ (vi diagnosticerer ikke og regulerer ikke medicin)
hormoner
enzymer
kropssubstanser
vævsprøver
blomsterremedier
homøopatiske remedier

Superviseret træning: ingen
Pris: 500 kr. inkl. Manual og testampul
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Ernæringskinesiologi
Timetal: 20 timer
Kurset afholdes på:
Kinesiologiskolen i Vejle (Edel Hovgaard)
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1-4 eller Kropsafbalancering 1-4, Stress I og
kurser i kost og ernæring
Kursusbeskrivelse:
Dette kursus kan man tage i forlængelse af kurser i kost og ernæring.
Her har vi samlet de kinesiologiske test for dette område. Kurset tager udgangspunkt i en
testprocedure for kosttilskud.
Desuden er der en lang række test, som vedrører:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fordøjelsessystemet
Tungmetalbelastning
Blodsukker
Candida
Parasitter
Overfølsomhed
Mavesyre
Proteiner
Aminosyrer
Syre/base balancen
Chakrasystemet
Kost

Der indgår forslag til kure og kostplan og oversigter over fødeemner, så det er mere enkelt at
finde frem til den individuelle kostplan
Superviseret træning: 3 lektioner
Pris: 1400 kr. + materialer 200 kr.

31

Esoterisk Kinesiologi / Sjælsterapi
Timetal: 7 x 16 timer
Kurset afholdes på:
Kurset afholdes i nærheden af Hobro hos Niels og Hanne Dyrholm, som vi har valgt pga. den
gode stemning, som de skaber. Og vi medbringer alle mad til et fælles spisebord og hygger
os lørdag aften med musik, underholdning, film eller hvad der opstår af muligheder.
Instruktør: Jarle Tamsen
Deltagerforudsætninger: Interesse for det spirituelle menneske. Det kan være en fordel at
kende til kinesiologi test, men det er ingen forudsætning.
Kursusbeskrivelse:
DET INDRE MENNESKE (7 weekender)
Hvem er du? Hvor kommer du fra? Hvor skal du hen?
3 simple spørgsmål, som du kan stille til dig selv, ligegyldigt hvor du befinder dig i livet. På
de 7 kurser arbejder vi med det ”usynlige menneske” og forsøger at trænge stadig dybere ind
i det ubevidste land for at blive klog på, hvad der betinger og styrer vores ydre adfærd. I
undervisningen indgår teoretiske emner, meditation, Chi gong og afbalancering af hinanden.
Derved får alle et program, som kan udføres for at støtte den selvudviklende proces mellem
kurserne.
Grundlaget for kurserne hviler på informationer fra Alice A. Bailey, Rudolph Steiner, Geffrey
Hudson og andre clairvoyante personer. Kurset belyser eksistentielle livsspørgsmål fra en
spirituel synsvinkel, men forsøger ikke på at docere en sandhed eller tage patent på en
sådan, idet ethvert menneske må danne sine egne forestillinger om livet.
Emner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menneskets indre legemer
Sjælen og dens mission
Kosmologi
Reinkarnation og karma
Dødsprocessen og det der kommer efter
De 7 stråler
Indvielsesvejen
Devaer og Engle
Det hvide og det mørke broderskab
Kilderne og meget mere.

Superviseret træning: At gentage kurserne
Pris: 7 x 1300 kr.
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Farvefrekvenser, Lyd og Lys
Timetal: 16 timer
Kurset afholdes på:
Kinesiologi-Akademiet Sjælland (Mette Pedersen)
Kinesiologi-Akademiet Fyn (Birgit Nielsen)
Kinesiologi-Akademiet Thy (Kisser Bjerregård)
samt rundt i hele Danmark
Instruktør(er): Mette Pedersen, Kisser Bjerregård, Birgit Nielsen, Rune Funch
Deltagerforudsætninger: ingen

Kursusbeskrivelse:

Farver og dufte forenet i fælles vibrations frekvenser skabt i Provence af de fineste æteriske
olier. Essenserne arbejder på celleplan og giver os mulighed for at integrere farverne i vores
energisystemer med duftene, som er forbundet med hukommelses-spor. De forbinder sig til
vores følelser, organer og aurafelter.
På kurset får du information om alle farveduftene og deres specielle anvendelsesområder
både fysiske som psykiske.
Du vil i kursusforløbet afprøve alle farveduftene i 2 styrker
Uanset hvilken baggrund du har, så vil du få afbalanceringer og teknikker med farveduftene,
som du kan bruges i din hverdag i klinikken.
Du får udleveret manual, Eau de Couleur / Eau de Toilette testsæt med 14 x 15 ml.
Superviseret træning: ingen
Pris: 2200 kr.
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Forløsning af fastlåste følelser
Timetal: 8 timer
Kurset afholdes på:
Kinesiologiskolen i Vejle (Edel Hovgaard)
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1-4 eller Kropsafbalancering 1-4, Stress 1

Kursusbeskrivelse:
Wayne Topping har under udviklingen af dette kursus fundet inspiration i tankefeltterapien
og har via kinesiologien udviklet nye metoder til at være meget præcis, når man skal hjælpe
klienter af med de følelser, der er gået helt i hårdknude.
I kursusmaterialet indgår der:
Test og afbalancering for psykisk omvendthed. En helt ny test og afbalancering for massiv
omvendthed. Her har den indre sabotør taget magten, og det vil ikke være muligt at hjælpe
klienten, før dette er blevet afbalanceret. Teori om, hvordan en massiv omvendthed kan
opstå.
Der er nye korrektioner for:
•
•
•
•
•
•

Fobier
Ængstelse
Afhængighed
Tvangsbetinget adfærd
Depression
Vrede

Wayne Topping har udviklet en helt ny anvendelse af fem-element-modellen i denne
sammenhæng.
Superviseret træning: 3 lektioner
Pris: 1000 kr. inkl. Dansk manual
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Fødselsenergi, livsenergi og livstart
Kommunikationskinesiologi,2019
Magi og samspil mellem fødselsenergi og livsenergi.
Timetal: 32 (2x16) timer
Kurset afholdes på:
Aarhus og København
Deltagerforudsætninger: Kurset henvender sig til de kinesiologer, der har mindst 250
godkendte timers kinesiologi, samt anatomi, fysiologi, sygdomslære og psykologi svarende
til RAB godkendelse. Begrundelse herfor er, at kurset forudsætter en ret stabil bred faglig
indsigt på området, og samtidig stabil erfaring med test og afbalancering. Du er altid
velkommen til at drøfte dine forudsætninger med os, vi er fleksible og vi vil gerne inspirere
til læsning før kurset.
Kurset som helhed giver, som kinesiolog nye muligheder for at opnå et fagligt kompetent
og etisk forsvarligt grundlag i kursets fokusområde og til kinesiologisk at arbejde med
området: undfangelse, fostertilværelse, fødsel og livsstart.
Kurset er godkendt af danske kinesiologers meritudvalg 14. marts 2019. Kurset tæller med
i uddannelsen til DK-Kinesiolog og til RAB opdatering.
Målgruppe: Alle de kinesiologer, der i deres arbejde ønsker at vide mere om den
eksplosive, forunderlige og sårbare proces, der er grundlaget for ethvert menneskes start
til et nyt liv, og nyt energimatrix. Desuden vil kurset være relevant for de kinesiologer, der
ønsker at inddrage fostertilværelse, fødsel og livsstart, som del af deres praksis. Og til de
kinesiologer, der ønsker mere målrettet at supplere deres viden om muligheder, udbytte
og metoder til identifikation og afbalancering af tidlige funktionsblindheder, energitab og
sårbarhedsområder. Vi får her mulighed for at hjælpe bl.a. en stor gruppe børn og unge,
der ofte kendes på stor sårbarhed og stor sensitivitet.
Kursets formål: At opdatere og nytænke Ellen Langgårds viden, metode og arbejde
formidlet i bogen Kommunikations – Kinesiologi. Den oprindelige bog blev udgivet i 1994
og siden da er mange af Ellen Langgårds grundtanker bekræftet, men fremstår i dag
mangelfulde og utilstrækkelige.
Kurset er nu videnskabeligt underbygget og de centrale begreber og teorier i metoden
kommunikation og fødselsenergi er belyst. De centrale dele fra Ellen Langgårds metode er
medtaget og indarbejdet sammen med viden, erfaringer og testområder.
Sigtet hermed er at bl.a. at gøre kinesiologer til attraktive samarbejdspartnere for de
mange børn, forældre og voksne, der i deres liv er udfordret af tidlige livshændelser.
Og samtidig kaste lys på de potentialer og muligheder der er i tidlig afbalancering og
styrkelse af fødselsenergi og livsenergi.
Heri at gøre kinesiologer i dette felt til relevante samarbejdspartnere for andre faggrupper.
Kursets sigte er at medvirke til at skabe større forståelse i kinesiologien for sammenhæng
mellem teori og testning samt lære at teste, så du selv og andre kan evaluere din indsats.
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Kursusbeskrivelse:
Kurset er videnskabeligt underbygget specielt i den nye viden om undfangelse,
fostertilværelse, fødsel og livsstart. De centrale begreber og teorier i metoden
kommunikation og multikommunikation er tilsvarende videnskabeligt underbygget.
Kurset er nyt og giver nye muligheder for kinesiologien!
Det er et brobygningskursus
Kursets sigte er at give kinesiologer viden og metoder til at blive attraktive
samarbejdspartnere for de mange børn, forældre og voksne, der i deres liv er udfordret af
tidlige livshændelser.
Centrale elementer i kurset:
▪
▪
▪

Den ny tids energi, biologi, spiritualitet
Barneperspektiv på liv og udvikling
Indre barn og højere selv

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Liv, energi og kommunikation ud fra Bruce Lipton
Energi, livsenergi og fødselsenergi defineres
Kongerækken i kroppens kommunikationssystem
Bevidsthed som den skabende kraft i livet
Multikommunikation på tværs af tid og rum
Livshistorien – som fortælling og proces til selvforståelse

▪

Det nye liv starter ved undfangelsen: Rejsen fra to celler til nyfødt spædbarn
– ikke to rejser er ens!
Livsstartens potentialer og særlige sårbarhed fra bl.a. Susan Hart
Barnets plastiske og formbare hjerne
Stress som livspotentiale og forstyrrer belyst i et barneperspektiv
Selvberoligende evner og søvn som udviklings og dannelses kapacitet

▪
▪
▪
▪

Præsentation af kursets tema
Undfangelse, fostertilværelse, fødsel og livsstart er ofte en eksplosiv udviklingsperiode i et
menneskes liv.
Det er også den mest udfordrende og sårbare periode i de fleste menneskers liv. Heldigvis
er der nu en stor ny og brugbar og anerkendt faglig viden om hele fostertiden og den
sårbare hjernes udvikling.
I flere år har vi systematisk testet børn og voksne med fokus på sammenhæng mellem
livsenergi og fødselsenergi. Derfor tillader vi os at udtrykke, at mange både børn og
voksne lever uanset alder et liv i skyggen af deres egne potentialer på grund af tidlige
energitab og energiblokeringer.
Det er en tidsperiode i et menneskes liv, der for de fleste er ”ukendt land”, og hvor det
eneste sprog er cellehukommelse, og ofte med uforståelige stressreaktioner og
adfærdsmønstre.
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I dag er der videnskabelig dokumentation for, at denne tidsperiode er central medskaber
af mange områder i vores liv fx. livsmening, selvforståelse, robusthed, grundstemning, og
ikke mindst afgørende for den energi, de ressourcer og den grad af gennemslagskraft, vi
har i livet.
Superviseret træning:
Pris: 4500,00 inkl. udleveret materiale. For de, der ikke allerede har Ellen Langgaards
bog, fremsendes indscannet de afsnit af bogen, der vil være relevante i dette kursus.
Indbetales før kursus start på konto: 7170-2474702
Instruktører:
Ulla Balle, DK-kinesiolog, RAB og mangeårig lærer og speciallærer for børn og unge med
indlæringsvanskeligheder. (ullaballe@laursen.mail.dk) 24856972
Karin Siff Munck, DK-kinesiolog, RAB, uddannet sygeplejerske/sundhedsplejerske og
cand.cur. med speciale i sundhed, børn og familier, og tidl. lektor i sundhed og
folkesundhed. Uddannet i multi-inkarnationsterapi ved Chris Griscom og Domancic
Method. (karin@siffmunck.dk). 22352112. Firma: KSM-FREKVENS.
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Getting the Love You Want
Timetal: 3 1/2 dag - 32 timer
Kurset afholdes på: DIHS – Den internationale Holistiske Skole – House of Kinesiologists
Deltagerforudsætninger: Alle kan deltage på dette kursus,
Tag en ven eller veninde under armen og oplev sammen noget nyt, samtidig med I lærer
en masse og udvikler jer selv.
Dog er det anbefalet med Touch for Health 1 & 2.
Kursusbeskrivelse:
Kærlighed, et aspekt af livet, hvor du måske har kendt til skuffelse, ikke følt dig fri og åben
til at leve og ikke udtrykt dig selv, som du ved, ville give dig større følelse af at være
opfyldt af den kærlighed der er rigtig for dig.
Du vil forlade denne workshop føle dig inspireret og klar over, hvordan du kan skabe et
fantastisk og autentisk liv.
Det er din fødselsret at føle dig - og være værdig
o
o
o

Værdig til kærlighed
Værdig til rigdom og velstand
Værdig til vitalitet

Og du kan få det hele….
Vi arbejder med de syv trin til at få den kærlighed du vil have…
Tillige med at,
o
o
o
o
o

Genskabe forbindelse med dit primitive formål = Find ind i dit kerneselv
Skelne mellem fri vilje og sociale forhold (ikke gå glip af)
Genopbygge tillid og tro på din egen indre visdom (klarhed og selvtillid)
Heale din fysiske dysfunktion på celle niveau (skadelig adfærd opløses)
Stop frustrerende kompromiser = Din definition af personlig frihed

Samt meget, meget mere…
Kurset foregår på let forståeligt engelsk med mulighed for oversættelse.
Pris: 4.350,- kr. + 300 kr. til engelsk manual
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Healing Principles
Timetal: 18 timer / 3 dage
Kurset afholdes: DIHS – Den internationale Holistiske Skole – House of Kinesiologists
Instruktør: Annemarie Goldschmidt
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1 & 2 eller Kropsafbalancering 1 & 2 eller
Pædagogisk Kinesiologi 1, eller tilsvarende
Kursusbeskrivelse:
Kurset af udviklet af Andrew Verity fra Neuro-Training.
Kurset er baseret på de samme principper, som danner grundlaget for den klassiske
homøopati, og som ligger til grund for al heling og helbredelse. Den viden og kunnen,
som dette kursus giver, kan være et uvurderligt redskab for alle kinesiologer. Kurset er
et grundlæggende kursus, med fantastisk gode afbalanceringer, som hjælper dine
klienter til at opnå hurtigere balance i kroppen. Det hjælper dem til, at de ting , de gør
for dem selv – virkelig virker, både nu og fremadrettet.
Du lærer at teste og afbalancere for Helbredelseslinjen
Du arbejder med forskellige degenerations- og regenerationsstadier.
Du lærer endvidere at finde de undertrykkelser, som kan være resultatet af tidligere
behandling, hvor fokus har været på symptomerne og ikke på årsagerne.
Du lærer nye former for muskeltestning med henblik på at afdække og afbalancere
ernæringsubalancer og ubearbejdede fysiske traumer.
Efter endt kursus er du i besiddelse af afbalanceringsteknikker, som kan hjælpe dig
selv og dine klienter til at komme op på - og forblive på deres helbredelseslinje,
hvorved fremgang kan blive hurtigere og lettere. Det løsningsorienterede arbejde vil
give dig stor tilfredsstillelse i dit daglige arbejde som kinesiolog.
Superviseret træning efter kurset: 1 * 5 timer, Hverdagsaften kl. 17:00 – 21:00
Pris: 2.000,- kr. + 280,-kr. for dansk materiale
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Hjernen 1
Timetal: 32 timer / 4 dage
Kurset afholdes: DIHS – Den internationale Holistiske Skole – House of Kinesiologists
Instruktører: Kathie Guhl, & Annemarie Goldschmidt
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1- 4 eller Kropsafbalancering 1-4
Kursusbeskrivelse:
Kurset om Hjernen 1, som er det første blandt en række på tre, er et skelsættende,
afgørende kursus, hvor du lærer at afbalancere så vigtige ting som:
Deep level switching
Chakraer
Supraspinatus
Hele centralmeridianen punkt for punkt
Corpus Callosum
Højre og venstre hjernehalvdel
Hjernelapperne
Broca’s område
Wernicke’s område
Samarbejdet mellem Broca’s og Wernicke’s område
Alt, hvad du lærer på kurset, er lige til at anvende med dine klienter.
Kurset afsluttes med skriftlig prøve.
Superviseret træning efter kurset: 1 * 5 timer, Hverdagsaften kl. 17:00 – 21:00
Pris: 4.500,- kr. + 280,- kr. for dansk materiale
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Holographic Touch for Health 1
Timetal: 16 timer / 2 dage
Instruktør: Adam Lehman, Carina Olsen & Dorthe Starberg Poulsen
Kurset afholdes: DIHS – Den internationale Holistiske Skole – House of Kinesiologists
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1 & 2 eller Kropsafbalancering 1 & 2
Kursusbeskrivelse:
På dette kursus, som er udviklet af Adam Lehman fra USA, bliver du præsenteret for at
arbejde med de muskler, du kender fra dine kurser om Touch for Health /
Kropsafbalancering, på en helt ny måde - nemlig den tredimensionelle, som passer godt til
den tredimensionelle verden, vi lever i.
Adam har kombineret sin viden om den holografiske model fra Richard Utt´s Applied
Physiology med John Thie´s enkle metode Touch for Health.
Dette har resulteret i en enkel og samtidig grundig metode, som giver virkelig forbløffende
resultater, ved hjælp af en simpel, nem teknik.
Du kommer til at bruge dine TFH /KA færdigheder på en måde, så du får en dybere
forståelse af dem.
Du får en introduktion til nye holografiske afbalanceringsmetoder, og du lærer en metode
at kende, hvis principper du let kan overføre til dit andet energiarbejde. En metode lige til
at gå hjem og bruge og det kan vi garantere du kommer til, da den er så effektiv.
Vi arbejder med såvel neurolymfatiske, som neurovaskulære punkter, samt med
akupunkturpunkter, de såkaldte ”command points”, som du også allerede har stiftet
bekendtskab med.
Superviseret træning efter kurset: Ingen
Pris: 2.000,- kr. + 300,- kr. for dansk materiale
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Holographic Touch for Health 2
Timetal: 24 timer / 3 dage
Kurset afholdes: DIHS – Den internationale Holistiske Skole – House of Kinesiologists
Instruktør: Adam Lehman
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1 – 4 eller Kropsafbalancering 1-4, samt
Holografisk Touch for Health 1
Kursusbeskrivelse:
Med basis i det, du har lært på Holografisk Touch for Health 1, kommer du i Holografisk
TFH 2 til et dybere niveau.
Du oplever en fortsat integration af dine TFH / KA teknikker – og meget mere.
•
•
•
•
•
•

En ny metode til kommunikation med kroppen, hvorved du udvikler bedre
circuits til dine afbalanceringer.
Den glemte muskel, som er en vigtig tilføjelse, der aldrig kom med ind i TFH /
KA repertoiret. Musklen er vigtig, fordi den er repræsentant for en betydningsfuld
del af immunsystemet og derfor ikke må udelades.
Yderligere udbygning af din viden og erfaring med anvendelse af pauselåse.
Følelser og emotioner, arbejdet med dem - gennem anvendelsen af Holografisk
TFH
Integration af yderligere TFH / KA teknikker med Holografisk TFH, så du kan
anvende disse individuelle teknikker, som for eksempel smertelindring, i ny og
udvidet sammenhæng.
En udbygning af din værktøjskasse, herunder Chakra afbalancering på en helt
ny måde og hertil kommer videnskabeligt beviste metoder til, at håndtere og
fjerne emotionelt stress gennem anvendelsen af HeartMath®

Som du kan se, er dette ikke en helt almindelig metode!
Du kommer hjem fra dette 3 dages kursus med en øget mængde viden, forståelse,
færdigheder OG med tillid til at bruge dem i arbejdet, med at få endnu bedre og mere
dybtvirkende resultater i dit arbejde. Både med dig selv og med familie, venner og klienter.
Superviseret træning efter kurset: Ingen
Pris: 3.250,- kr. + 300,-kr. for dansk materiale
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Hvordan kontrollerer du din vægt
Timetal: 8 timer
Kurset afholdes på:
Kinesiologiskolen i Vejle (Edel Hovgaard)
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1-4 eller Kropsafbalancering 1-4 og Stress 1

Kursusbeskrivelse:
Kurset er udviklet af Wayne Topping. Efter grundig research har Wayne Topping fundet frem
til nogle faktorer, som er af helt afgørende betydning for, at man kan tabe sig.
På dette kursus kan du få svar på følgende spørgsmål:
• Kan du drikke vand som en vægttabsmetode?
• Hvilken form for træning vil sikre vægttab?
• Hvor meget ligner dine spisevaner en sumobryders?
• Hvorfor tager kvinder på? Er din skjoldbruskkirtel underaktiv?
• Hvorfor spiser du, når du ikke er sulten?
Der er afbalanceringer for:
•
•
•

Nedsættelse af lyst til at spise
Grovæderi
At være i stand til at visualisere succes

Desuden er der et program med akupunkturpunkter, som kan være en hjælp til:
•
•
•
•

Sult
nervøs spisning
trøstespisning
tvangsspisning

Superviseret træning: 3 lektioner
Pris: 1000 kr. inkl. Kursusmaterialer på dansk
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Hvordan overkommer man modgang
Timetal: 16 timer
Kurset afholdes på:
Kinesiologiskolen i Vejle (Edel Hovgaard)
Deltagerforudsætninger: Touch for Health eller Kropsafbalancering og Stress 1
Kursusbeskrivelse:
Dette kursus er udviklet af Wayne Topping, og materialet fokuserer meget på hemmeligheden
ved at overleve. Dette kursus kommer med mulige svar på bl.a. følgende spørgsmål:
•

Er der en sammenhæng mellem personlighedstype og evnen til at håndtere
stress? Kan vores personlighedsmønstre være afgørende for, om vi forbliver raske
eller måske ender med at få en sygdom? Hvor vigtigt er hårdførhed sammenlignet
med andre ressourcer i modstandskraften i forhold til genetiske styrker og
svagheder, sunde vaner, socialt netværk og evnen til at klare sig?

•

Hvilke karaktertræk forbedrer vores hårdførhed og vores evne til at vinde over
modgang?

•

Hvordan kan man vende forhindringer til muligheder?

•

Der vil også blive fokuseret på, hvilke personlighedsmønstre, der kan svække
immunsystemet eller svække stressberedskabet, og hvad der skal til for at styrke
vores evne til at håndtere stress og forbedre vores helbred.

•

Dette kursus giver mange muligheder for både at forbedre helbredet, styrke
personlig vækst og blive bedre til at håndtere stress.

Superviseret træning: 3 lektioner
Pris: 1700 kr. inkl. Dansk manual
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Indlæringskinesiologi 1 (IK)
Timetal: 20 – 24 timer
Kurset afholdes på:
Brøndby Kinesiologiskole (Birgit Clemmensen)
Kinesiologiskolen i Vejle (Edel Hovgaard)
Krop, Liv og Læring (Hanne Freil)
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1 – 4 eller Kropsafbalancering 1-4, STRESS 1
og 2
Kursusbeskrivelse:
•
•
•

Målrettet muskeltestning og målafbalanceringer til afhjælpning af manglende
koncentration, indlæringsvanskeligheder, dysleksi / ordblindhed.
Fin- og grovmotoriske ubalancer afhjælpes.
Forøgelse af samarbejdet mellem højre og venstre hjernehalvdel. Selvudvikling
m.v.

Superviseret træning: 6 lektioner
Pris: 1600 – 2050 kr.

Indlæringskinesiologi 2 (IK)
Timetal: 20 – 24 timer
Kurset afholdes på:
Brøndby Kinesiologiskole (Birgit Clemmensen)
Kinesiologiskolen i Vejle (Edel Hovgaard)
Krop, Liv og Læring (Hanne Freil)
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1- 4 eller Kropsafbalancering 1 – 4, STRESS 1
og 2, IK 1
Kursusbeskrivelse:
•
•
•

Målrettet muskeltestning og målafbalanceringer til afhjælpning af manglende
koncentration, indlæringsvanskeligheder, dysleksi / ordblindhed.
Fin- og grovmotoriske ubalancer afhjælpes.
Forøgelse af samarbejdet mellem højre og venstre hjernehalvdel. Selvudvikling
m.v.

Superviseret træning: 6 lektioner
Pris: 1600 – 2050 kr.
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Kinergetics Unit 1-6
Kinergetics er udviklet af Philip Rafferty. Der er i alt 7 units i kursusrækken. En gang om
året kommer Philip Rafferty til Danmark for at undervise i det syvende kursus: Master
Class.
I Kinergetics kombineres kinesiologi og healing, og der afbalanceres ved at sende
healende energi til chakraer, organer og kirtler.
Korrektioner af kæbeleddet og hydrering er hjørnestene i hele kursusrækken.
Timetal: 7x16 timer
Kurset afholdes på:
Alle tre afdelinger af Kinesiologi-Akademiet (Fyn, Jylland, Sjælland)
Instruktør: Birgit Nielsen (Master Class – Philip Rafferty)
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1 eller Kropsafbalancering 1

Kursusbeskrivelse:
Unit 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Healende energi – Vi tester for at finde ud af, om du har nogen blokeringer over
healende energi og korrigerer, hvis det er nødvendigt.
Muskeltestning – Grundlæggende færdigheder inden for muskeltestning, alt
hvad du har brug for at vide.
Indledende test – Inden vi går i gang, sikrer vi os, at vi har tilladelse, og at
klienten er passende hydreret.
Korrektions-positioner – Der bruges forskellige korrektions-positioner I
Kinergetics.
Kæbe-stacking – På denne måde opsamler vi information. Det ser sjovt ud,
men det virker!
Håndmodeller – Bruges til at fremme processen, idet vi ved, om korrektionen er
rettet mod et organ, en kirtel eller et chakra.
Hurtigt Fix – Dette er den primære korrektion i Kinergetics. Klientens krop
fortæller os, hvor vi skal korrigere, hvor længe og hvornår vi er færdige.
Stress-korrektion – Grundlæggende stress-korrektion, ændrer din reaktion på
stress
Sensitivitets-korrektion – Grundlæggende sensitivitets-korrektion, ændrer din
reaktion på ting, du er sensitiv overfor.
Selvtest – Lær at afbalancere dig selv!
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•
•
•
•

•
•

Elektrolyt-korrektion – Energetisk korrektion af dine elektrolytter.
Hjerneintegrations-korrektion – Integration af dine to hjernehalvdele, så du
kan bruge hele din hjerne.
Tre kraftfulde smertekorrektioner – Findes alle tre i Unit 1.
Hydrerings-scanliste-korrektion – Det handler ikke om, hvor meget vand du
drikker. Det handler om, hvor meget du optager. Korrektionen fjerner den stress,
som blokerer for optagelsen af vand. Dehydrering forårsager smerte!
Smertekorrektion – Standard smertekorrektion. Den kan bruges, som den er,
men den bruges bedst sammen med Hydrering og TMJ.
Smerte TMJ (Masseter og Temporalis) – Den primære korrektion, som blev
brugt på 15 personer i løbet af en time til at reducere smerte, som gik fra et
gennemsnit på 5,4 til under 1!! Afbalancering af kæben afbalancerer hele
kroppen. Over 90 % af kroppens muskler bliver påvirket af musklerne omkring
kæben (TMJ).

Unit 2
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Følelser – find en følelse; der er 420 at vælge imellem, og gå tilbage i tid til den
oprindelige stressor. Lokalisér og afbalancér de tilhørende omstændigheder. Din
reaktion på stress bliver ændret
Stress – Find stress i relation til specifikke personer, begivenheder eller
alderstrin.
Chakra og følelser – finder nylige følelsesmæssige stressorer i klientens
energifelter. Det giver en meget bred adgang til al stress, som er sket for nylig.
Chakra og trossystem – Skaber adgang til generel stress fra klientens trossystem.
TMJ undertrykkelse – Find og afbalancér undertrykt stress i kæbemusklerne,
ligamenter, sener etc.
Sphenoid og Coccyx – Disse er kritiske i forhold til strukturel integritet.
Hypertone muskler – Afbalanceringen fjerner spænding fra muskler, sener,
ligamenter etc.
Korrektion af oversigtslister – Visuel scanning af oversigtslister og indsamling
af information med efterfølgende korrektion af alt indsamlet materiale.
Generel formatering – Fjerner generel stress
Specifik formatering – leder efter stress i meget specifikke områder i kroppen.
F.eks. afbalancerede en behandler sit blodtryk, og det holdt meget, meget
længe. En anden fjernede menopause-symptomer hos sig selv og andre.
Indeholder 34 sider med formater til flg. områder: Nyrer, blære, hjerte,
immun/lymfesystem, milt, lunger, fordøjelsessystemet, bugspytkirtel.
Synet – ti forskellige afbalanceringer af dit syn. Nogle kursister har opnået
langvarige forbedringer af deres syn.

47

Unit 3
•
•

•

•

•

Unit 4

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Test af 16 muskler i kontraktion og ekstension – 64 fotos, 32 professionelle
tegninger af muskler.
Fastlåste muskelkredsløb – Teknisk kaldes disse muskler
også overfaciliterede muskler. Det er 10 gange vigtigere at korrigere disse
muskler frem for muskler, som ikke holder. Denne teknik bruges i candida- og
kviksølvs-afbalanceringerne.
Tungmetaller – Test af kviksølv i kroppen. Afbalanceringen styrker kroppen, så
den bedre kan håndtere tungmetaller. Der er nogle fantastiske klient-udsagn på
den australske hjemmeside om forbedringer efter denne afbalancering.
Candida – I begyndelsen af 90’erne arbejdede Philip Rafferty med mere end
1000 klienter, som alle havde candida. Han testede 45 muskler og udfordrede
med en candida-ampul forskellige områder af kroppen. Efter at have testet
hundredevis af klienter indså han, at der var et mønster. Alle, som havde
candida, havde følelsesmæssigt stress, der havde lagret sig i milt-meridianen og
påvirkede dermed enten Midterste Trapezius eller Latissimus Dorsi.
Klient-sessioner – Sådan arbejder du med klienter. Eksempler på sessioner
med Hydrering og TMJ.
Højere Vibrationel Energi – Fjerner flere energiblokeringer. Korrektionerne er
dybere nu.
Udvidet Fast Fix – Korrektionsproceduren udvides nu med flere udfordringer.
Mere Power – Flere sikkerhedstjek. Vi har nu yderligere adgang til klientens
biocomputer.
Magnesium/mineral stofskifte – Lokalisering af stressfaktorer, som blokerer
for optagelsen af mineraler.
Adgang til optimal støtte – Understøtter kroppen, så den kan give mere
information. Bringer også hidtil skjulte stressorer frem i lyset, som kroppen
tidligere ikke har haft nok energi til at håndtere.
Hydrering scanliste korrektion – dybere og hurtigere hydreringskorrektioner.
Adgang til sekvenser – Tjek af mulige blokeringer over for healing. Her tilføjes
mere information inden korrektionen.
Affirmationer – Kinergetics fjerner stress fra affirmationer. Hvis affirmationer
gentages bevidstløst, betyder det, at man gentager noget, som man ikke tror på.
Der er scanlister med over 250 affirmationer i 17 forskellige kategorier.
Sabotage – Vi skaber sabotager som beskyttelse. Bevidst siger vi måske, at det
er bedre at have elsket og mistet end aldrig nogensinde at have elsket, men
underbevidst ønsker vores hjerne, at alting bare forløber gnidningsfrit uden opog nedture. Vi finder den følelsesmæssige årsag bag sabotagen.
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•
•
•

Elektrolyt korrektion – Energetisk afbalancering af elektrolytter.
Sikkerhedstjek – Et sidste tjek for at være sikker på, at der ikke er sabotager
eller blokeringer over for korrektionerne.
Scanlister – inkluderer masser af scanlister og korrektioner fra de andre kurser,
og det bliver derfor den primære manual, som du arbejder med.

Unit 5
•
•
•
•
•
•

•

Avancerede formater – Tjek af dehydrering forårsaget af narkose, vacciner,
narkotika etc.
Mikro-organismer – Tjek af den energetiske reaktion over for alle slags mikroorganismer
Hydrerings-stier – Følg stien for at finde årsagen til dehydrering. Et samspil
mellem hypothalamus, hypofyse og binyrer.
Hjernehydrerings-korrektion – Tjek af 25000 permutationer via 8 sider med
hjerneformater.
Afbalancering af højere chakra – Tjek for stress i de højere chakraer, hvilket
påvirker den fysiske struktur.
Lyslegeme korrektion – Arbejde med formatering i forhold til lyslegemer og
chakra. Der arbejdes med dette begge kursusdage for at opnå den fornødne
sikkerhed. Det er en yderst kraftfuld korrektion, som har sine egne
sikkerhedstjek, så vi ikke efterlader klienten med en følelse af at have mistet
jordforbindelsen.
Lyslegeme sikkerhedstjek – Fantastisk til alle, som arbejder med energi, og
alle, som let mister jordforbindelsen.

Unit 6
•

•

Unit 6 indeholder forskellige traume-korrektioner, som finder og korrigerer
traumer fra specifikke kropsområder. Der arbejdes med kendte traumer og med
at finde ukendte traumer.
Kursisterne er efterfølgende i stand til at arbejde med traumer og få nærmest
hvert eneste traume ned på 2 ud fra en skala på 0-10.

Master Class
Master Class er toppen af kransekagen, og indholdet fornys løbende i takt med den nye
forskning, som Philip Rafferty hele tiden udfører og omsætter til kinesiologi.
Her får du bl.a. lært at afbalancere:
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•
•
•
•
•
•
•
•

hypertone muskler
reaktive muskler i underkroppen
fascier
bilaterale ubalancer i relation til fordøjelsessystemet
meridianer
c-vitamin-ubalancer
hypothalamus-ubalancer
offerrolle

og du får et stort evalueringsskema, som er en stor hjælp i klinikken.
Superviseret træning: 3 timer pr. Unit
Pris: 2250 kr. pr. Unit inkl. materialer
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Kinesiologi på dyr 1- 7
Timetal: 7 x 24 timer
Kurserne afholdes på:
Nyrupvej 23, 4350 Ugerløse (Anita Bakkegård Hansen)
Naturgaarden, Nibe (Tove Nielsen), kun kursus 1-4
Deltagerforudsætninger:
Touch for Health 1 – 4 eller Kropsafbalancering 1-4, Kommunikation med dyr (Telepati 1 og
2)
Kursusbeskrivelse:
KINESIOLOGI PÅ DYR:
På kurset undervises i teorierne bag den holistiske helbredsopfattelse. Der arbejdes med
oprettelse af fysiske, kemiske og psykiske ubalancer. Du træner din indfølingsevne og evnen
til kommunikation på sjælsplan.
Du trænes i den kinesiologiske metode til afbalancering af dyr og mennesker, som omfatter
muskeltest – kurserne er delt op i 7
KINESIOLOGI PÅ DYR 1:
Nulstilling, surrogattest, specifik muskeltest, brain response test, test af fødevarer/foder, twopoint, prioriteringstest, tingpunkter, neurolymfatiske punkter hos hund og hest, bilateral
muskelkorrektion på dyr, de 10 energicentre, aurascanning, 8-tals energi, stressfrigørelse
med telepati og kinesiologi, test med spyt/urinprøve.
KINESIOLOGI PÅ DYR 2:
Organrefleks punkter, de 7 chakraer, alarmpunkter, følelser til organreflekser, de 10
energicentre og væv, målsætning, pandepunkter, TS-linjen, stresssignaler hos hest/hund/kat,
toksicitet test, Ramus, buffer test, finger test, håndmodel, meditation, devapåkaldelse til dyr.
KINESIOLOGI PÅ DYR 3:
De 12 processer, det svage punkt, den ydre stress, den æteriske dublet, miltchakra, Backshu punkter, blodkemi, syre/base balance, samt telepatiske kommunikation med dyr og
devaer.
KINESIOLOGI PÅ DYR 4:
Jordstråling; Curry & Hartmann gitter, vandåre, neutralisering af jordstråler, elektromagnetisk
test, dyrenes reaktion i forhold til jordstråler, chakrasystemet, krystalfarve healing og test,
auratest, håndmodel, parasittest.

KINESIOLOGI PÅ DYR 5:
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Miasmetest, frekvenstest, under/overenergi, corpus callosum, for varm/kold, ionisering,
stødabsorber, giftplanter, udrensning, forfangenhed, parasitter, blodnosode, meditativ test.
KINESIOLOGI PÅ DYR 6:
Kryptokid, test for kryptokisme, sommereksem, vorter/sarcoider, sene/led test, ECIWOsystemet, de 8 ekstra meridianer, pulstest, biokinetiske øvelser.
Kinesiologi på dyr 7:
Urin/blod undersøgelser, lymfesystem og test, nyreslag, rygsøjle sygdomme – test og
korrektioner, hoven, sadler, nervereflekser.
Superviseret træning: 24 lektioner
Pris: 3000 kr. pr. kursus
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Kinesiologi som indlæringsmetode

Timetal: Kurset tæller 25 timer fordelt på to hele dage og to aftener
Kurset afholdes: DIHS – Den internationale Holistiske Skole – House of Kinesiologists
Instruktør: Annemarie Goldschmidt, Carina Olsen & Dorthe Starberg Poulsen, Lisbeth
Ingeman Sørensen

Deltagerforudsætninger: Alle kan deltage i dette kursusforløb, dog er det umiddelbart
møntet på personer, som skal bruge det i deres professionelle virke, eller er forældre.
Kursusbeskrivelse:
Kurset kan give en hjælpende hånd til dig, som er lærer, pædagog, eller forældre og som
vil hjælpe ”dine” børn til at få en god skoletid.
Kinesiologi betyder - læren om bevægelse.
Børn har brug for at bevæge sig, ikke bare arme, ben og krop, men også øjne og så har
de brug for øvelser, som træner hjernens to halvdele til at arbejde sammen.
På kurset vil du blive undervist i:
o Hvorledes hjerne og indlæring hænger sammen
Du vil få kendskab til og lære at bruge kinesiologi, som en metode i forbindelse med:
o
o
o
o

Stresshåndtering
Koncentration
Indlæring
Og andre af hverdagens udfordringer

Du lærer at finde frem til øvelser og bevægelser, som netop ”dine” børn behøver.
Øvelserne, bevægelserne kan bruges individuelt, eller i hele børnegruppen i samarbejde.
Som kursusudøver får du praktisk erfaring med såvel testning og afbalancering af nogle af
kroppens muskler, som med de energigivende øvelser.
Kurset og undervisningsmaterialet er udarbejdet på baggrund af Annemaries mangeårige
erfaring med såvel forebyggelse af skolevanskeligheder som stresshåndtering.
Pris: 3.750 kr. for alle dagene inkl. materiale.
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Kodede Krystaller Ascension Balance fra City of Light
Timetal: 8 timer
Deltagerforudsætninger: Kropsafbalancering / Touch for Health 1-4
Kurset afholdes: Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg.
Fyn og Jylland når der kan samles et hold på mindst 6 kursister.
Instruktør: Charlotte Shanti
Kursusbeskrivelse: På kurset lærer du at arbejde med 6 kodede krystaller, der med hvert
sit arbejdsområde holder mennesket balanceret på Ascension vejen opstigningsprocessen til 5. dimension og Den Gyldne Tidsalder. Der indgår forskellige
kinesiologimetoder til test og balancering.
Anchor: støtter mindfulness, meditation og kreativitet
Total Balance: giver personlig beskyttelse
12 chakra Balance: balancerer 12 chakra
Meridian Balance: giver den ny tids akupunktur med lys i 27 meridianer
Grounding Balance: giver jordforbindelse i de ni dimensioner
Vital: vitaliserer vand, celler, sind og aura
De kodede krystaller balancerer områder og systemer, der er af højeste vigtighed for
menneskeheden og dets Ascension (opstigningsproces). Krystallerne indeholder
energimønstrene fra 5. dimension og Den Gyldne Tidsalder. De fungerer ved, at de
stimulerer og balancerer det, der allerede er åbnet hos det enkelte menneske ved
personligt spirituelt arbejde. Det betyder, at der ikke åbnes for noget eller tilføres noget
udefra, men at mennesket balanceres, styrkes og anspores til hele tiden at afsøge nye
sandheder i sit indre.
De 6 kodede krystaller bruges hver for sig eller samlet som Ascension Balance
(behandlersæt). De er til støtte og udvikling for behandlere, der ønsker at behandle i Den
Gyldne Tidsalders energisystemer. De sørger for, at behandleren til enhver tid selv er
balanceret, når der arbejdes med avancerede energier. Samtidig bruges de til at
balancere klienter, når behovet opstår i en session.
Superviseret træning efter kurset: Kan bestilles hos Allergifrihed
Pris: kr. 800 for workshop inkl. Manual + kr. 750 for et sæt Ascension Balance kodede
krystaller fra City of Light
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Kodning af testsæt og energimedicin med Golden Child Energy
Timetal: 4 timer
Deltagerforudsætninger: Kropsafbalancering / Touch for Health 1-4
Kurset afholdes: Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg.
Fyn og Jylland når der kan samles et hold på mindst 6 kursister.
Instruktør: Charlotte Shanti
Kursusbeskrivelse: På workshoppen lærer du at kode frekvenser i ampuller til testsæt og
kode energimedicin i krystaller, vand og globuli ved hjælp af Golden Child Energy
Frequency kodningsplader fra City of Light. Der indgår forskellige kinesiologimetoder til
test og balancering.
De testsæt vi kender og som vi har benyttet os af indtil nu består af en 1:1 frekvens af et
emne. Dvs. en testampul indeholder f.eks. frekvensen for gulerod og ikke andet.
Med Golden Child Frequency kodningspladerne, som jeg har udviklet, laves mere
avancerede testsæt. Nogle af de nye features i kodningerne er:
1) Du kan lave et enkelt testsæt, der indeholder f.eks. alle vitaminer og mineraler i stedet
for at have mange forskellige testsæt. Når du har fundet ud af, hvilke vitaminer og
mineraler klienten har brug for tester du om personen har brug for det fysisk, som
homøopati eller via energimedicin og arbejder videre herfra.
2) Kodningen indeholder en ny kinesiologi metode jeg kalder ”provokation”, som gør at du
kan teste og behandle f.eks. herpes flere gange og på en blid men effektiv måde nå til
dybere lag på en session.
3) Du kan benytte ”lys i ampul” til at overføre frekvenser til klienten. Kodningen indeholder
alle potenser og vælger automatisk den eller de frekvenser, der er gavnlige for klienten.
4) Du kan kode hjemmearbejde i et krystal til klienten med f.eks. en ærkeengel, et
akupunkturpunkt, en stjerneenergi eller andet.
Superviseret træning efter kurset: Kan bestilles hos Allergifrihed
Pris: kr. 400 for workshop inkl. manual + kr. 400 for et sæt Golden Child Energy
Frequency kodningsplader.

55

Kommunikation med den Intelligente Krop
Timetal: Moduler á 8 timer og 16 timer
Kurserne afholdes på:
Kinesiologi-Akademiets tre afdelinger – Fyn, Jylland og Sjælland
Instruktører: Birgit Nielsen, Kisser Bjerregård, Mette Pedersen
Deltagerforudsætninger: Kropsafbalancering / Touch for Health 1-4
Kursusbeskrivelse:
Kommunikation med den intelligente krop er kommunikation med de forskellige
bevidsthedslag. Det indeholder masser af øvelser og afbalanceringsteknikker til at skabe
harmoni og balance mellem krop, tanker, følelser og spiritualitet, så det er lettere at agere i
kaos, og være til stede i nuet.
Der tages udgangspunkt i en integreret fysisk, mental, emotionel og spirituel krop.
Kurset er blevet til på baggrund af vores mangeårige pædagogiske erfaringer dels som
lærere og pædagoger og dels som kinesiologer. I praksis har vi brugt metoderne arbejdet
med klienter i vores egne klinikker samt i arbejdet sammen med børn, unge og voksne i
skole, daginstitution, på behandlingshjem.
Arbejder du pædagogisk med børn, unge eller voksne vil du efter at have taget modul A og
B og øvet dig på medkursister og prøveklienter have gode forudsætninger for at afhjælpe
bl.a. indlærings- og koncentrationsvanskeligheder af forskellig art og evt. stress i
forbindelse med indlæring og præstationsblokeringer.

Modul A: Introduktion til kinesiologi, hjerneintegration og muskler.
•

Hvordan du bedst kan lære, med større nærvær, koncentration og målrettethed.

•

Hvordan du med hjernegymnastik kan afbalancere din krop og hjerne så du bliver
bedre til at koncentrere dig og få velkoordinerede bevægelsesmønstre.

•

At anvende muskeltesten og etikken i anvendelse af muskeltesten

•

Hvordan du kan aflæse de reaktioner du får fra underbevidsthed og kropbevidsthed

•

At arbejde i nutid, fortid og fremtid

•

Hvordan følelser, tanker, bevægelse, spiritualitet og hensigt arbejder sammen.
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Modul B: Sanser, sprogligt udtryk og centrering.
•

Teknikker der frigør belastninger i det at se, at høre, at føle og at røre.

•

Hvordan belastninger i nervesystemet forhindrer læring, og hvordan det kan
afhjælpes.

•

Flere hjernegymnastikøvelser som kan anvendes af både børn og voksne.

•

At tilrettelægge et vedligeholdende og forebyggende hjemmeprogram med
hjernegymnastikøvelser og mentale teknikker.

Modul C: Følelser og energimæssige reaktioner, essenser, genetisk og strukturelt
energi flow samt ophobninger.
•

At afbalancere kranie- bækken flow.

•

Hvordan fødevarer og ting i miljøet energimæssigt påvirker dig, og hvordan du
afbalancerer dette.

•

At anvende blomsteressenser i afbalancering af energimæssige ubalancer

•

Hvordan blomster- og andre essenser påvirker din bevidsthed, energikrop og din
vej mod nye valg og forandring
Modul D: Chakra*.
På dette kursus vil vi arbejde med de syv hovedchakraer, der ligger i en lodret akse på
kroppens midterlinje. Vi vil arbejde med chakraernes beskrevne kvaliteter, bruge
meditation og intuition til at gå mere i dybden med hvert enkelt chakra.
Alt, hvad der i kroppen ligger inden for et chakras energifelt, påvirkes af det pågældende
chakra. De livsvigtige hormonproducerende kirtler ligger i forbindelse med hvert sit chakra,
så derfor er der en tæt forbindelse mellem chakraer, stemninger, personligheden og den
generelle sundhedstilstand. Fysisk såvel som psykisk og åndelig udvikling afspejles i
chakraerne.
Chakraerne lagrer vores erindringer på samme måde, som erindringerne kodes ind i
nervesystemet. Vi vil arbejde med at sanse energien og bruge muskeltesten til at finde
afbalanceringsteknikker, så som lyd, lys, farver, dufte, symboler, følelser m.m., der kan
støtte balance og udrensning på mere subtile energiniveauer.
På samme måde afspejler hvert enkelt chakra en bestemt energi i universet, så vi på den
måde bliver et mikrokosmos af makrokosmos.
Mikrokosmos påvirker omvendt også makrokosmos. På den måde kan vi med vores
bevidsthed være med til at ændre energien i vores omgivelser.
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•

Her lærer du bl.a.:
At arbejde på mere subtile planer med healing af chakraer og de dertil hørende
energiområder.

•

At bruge lyde, musik, farver, krystaller og aromaolier i kombination med chakra.

Fra sanskrit-ordbog for yogier:
*Chakra betyder i bogstavelig forstand et hjul eller en cirkel.
Energi (prana) siges at flyde igennem menneskekroppen gennem tre hovedkanaler
(nadis), nemlig susumna, pingala og ida. Susumna løber inde i rygraden, mens pingala og
ida begynder ved henholdsvis højre og venstre næsebor, bevæger sig op til toppen af
hovedet og derfra nedad til rygradens basis. Disse to nadis krydser hinanden og også
susumna, og disse krydsninger mellem nadis kaldes for chakraer eller de tandhjul, som
regulerer kroppens mekanisme.
Superviseret træning: 24 lektioner
Pris: 1100 kr. pr dag (8 timer)
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K-Power Body and Mind
Kursets fulde navn:
K-Power® Five Elements and Fundamentals for Mind and Body Therapists
Timetal: 23 timer / 3 dage
Kurset afholdes: DIHS – Den internationale Holistiske Skole – House of Kinesiologists
Instruktør: Bora Dora Selim, fra Cypern
Deltagerforudsætninger: Faggrupper som kinesiologer, massører, fitness-instruktører,
sygeplejersker, kiropraktorer, psykoterapeuter, zoneterapeuter, ergoterapeuter
fysioterapeuter og lignende.
Kursusbeskrivelse:
Denne workshop lærer dig en simpel introduktion til en del af muskeltestningens
færdigheder, der gør det nemt at identificere og overvinde stressende begivenheder
eller følelser. Det giver en vifte af teknikker til at kunne være i stand til at hjælpe
kunder, familie, venner, og endda dig selv – for at undgå helbredsproblemer – at
genoplade energi-niveauer og komme sig efter sygdom og skade.
Kurset vil give dig mange indsigter og innovative måder at se på stress, både i krop og
sind. Du lærer teknikker til, hvordan kroppen kommer nærmere fysisk og psykisk
balance, ved anvendelsen af nemme og simple teknikker, bl.a. kinesiologi. Alt
sammen noget du kan anvende straks.
Workshoppen er fundamentet for at tage en række specifikke kurser, der giver dig en
grundig viden om muskelgrupper og behandlingsteknikker til f.eks. skuldre, knæ,
albue, sindet eller andet.
Du får internationalt anerkendt certifikat af ICPKP.
Bemærk: Kurset foregår på let forståeligt engelsk.
Superviseret træning efter kurset: Ingen
Pris: 3.200,- kr. + 525,-kr. for fuldt detaljeret engelsk materiale, med alle procedurer
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K-Power Core and Muscle
Kursets fulde navn: K-Power® Core and Muscle Technique
Timetal: 23 timer / 3 dage
Kurset afholdes: DIHS – Den internationale Holistiske Skole – House of Kinesiologists
Instruktør: Bora Dora Selim, fra Cypern
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1 & 2 eller Kropsafbalancering 1 & 2
Kursusbeskrivelse:
På denne workshop arbejder vi med forskningsbaserede, gennemprøvede teknikker til
at reaktivere en slukket muskel, for at den kan opnå sit fulde funktions-potentiale,
samt til at fjerne smerter, øge mobilitet, stabilitet og fleksibilitet. Dermed kan der
opnås enestående forbedring af sportspræstationer og kropsholdning samt
forebyggelse af fremtidige skader.
Du vil blive undervist i at gå dybt med manuel muskeltest, funktionen af 13 centrale
muskler og anvende forskellige effektive teknikker til at korrigere muskelfunktion og
neuromuskulær integration for at opnå øjeblikkelige, langvarige resultater, når der er
tale om skader, smerter og nedsat bevægelse. Det vil give dig mulighed for at
komme til roden af en ubalance.
K-power® lover du vil være i stand til at opnå enorme forbedringer i r ygskader og
rygsmerte spørgsmål (herunder også lænd) og i høj grad forbedre den generelle
kropsholdning, da der arbejdes med specielle teknikker, der berører og afbalancerer
de bittesmå ”babymuskler” ved rygsøjlen.
Bora underviser bl.a. i:
•

Skadeteknik, Reaktive muskler

•
•

Dybere kendskab til følelser, der hører til hver muskel, som bliver brugt på
kurset.
Surrogat testning for rygsøjlen og fra muskel til muskel.

•

Simpel teknik til afbalancering af ar og alle muskler som er forbundet med arret.

Du får international anerkendt certifikat af ICPKP og må kalde dig Rygspecialist.
Bemærk: Kurset foregår på let forståeligt engelsk.
Superviseret træning efter kurset: Ingen
Pris: 3.200,- kr. + 525,-kr. for fuld detaljeret engelsk materiale, med alle procedurer
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K-Power Epigenetiske Helbredelsescyklusser
Timetal: 23 timer / 2 ½ dage
Kurset afholdes: DIHS – Den internationale Holistiske Skole – House of Kinesiologists
Instruktør: Bora Dora Selim, fra Cypern
Deltagerforudsætninger: Ingen
Kursusbeskrivelse:
På workshoppen lærer du at anvende teknikker som er enkle, men ekstrem effektive til at
opnå:
o Følelsesmæssig modstandsdygtighed
o Fred i tankerne
En vidunderlig rejse til mental og følelsesmæssig velvære
Vi vil opdage hele kroppens selv-muskeltest system, så du har mulighed for at hjælpe dig
selv – og andre.
Muskeltest gør det muligt for os at opdage de følelser, som kroppen ønsker afbalanceret.
Du vil blive præsenteret for forsknings-beviste kinesiologi teknikker, der støtter i at
opnå følelsesmæssig modstandsdygtighed, stresstolerance og frigivelse af undertrykte
følelser.
Vi arbejder med at frigive undertrykt vrede, frustration og for, at lindre en overvældet
tilstand. Derved opnår du en uovertruffen forbedring af mental wellness og biologi.
Den nye epigenetiske videnskab afslører, at din opfattelse styrer din biologi. Dette
placerer dig i førersædet, fordi;
”Hvis du kan ændre din opfattelse, kan du forme og lede din egen genetiske
aflæsning”.
På denne workshop vil vi ikke opdage en, men hele fem forskellige
helbredelsescyklusser med deres egne specielle egenskaber og få opgraderet vores
opfattelse af heling.
Du lærer bl.a:
o Modstandsdygtighed og Stress tolerance punkter
o Vesuvius cyklus- og spændingsventiler
o Selvberoligende cyklus
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o Reflekser i lymfatisk flush-cyklus og om muskelsmerter
Du får international anerkendt certifikat af ICPKP og må kalde dig Rygspecialist.
Bemærk: Kurset foregår på let forståeligt engelsk.
Superviseret træning efter kurset: Ingen
Pris: 3.200,- kr. + 525,-kr. for fuld detaljeret engelsk materiale, med alle procedurer
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Kærlighed, Krystaller og Transformation
Timetal: 8 timer
Kurserne afholdes på:
Kinesiologi-Akademiets tre afdelinger – Fyn, Jylland og Sjælland
Instruktører: Birgit Nielsen, Kisser Bjerregård, Mette Pedersen i samarbejde med Thomas
Lyspiil
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1-4 eller Kropsafbalancering 1-4
Kursusbeskrivelse:
Kurset er udviklet af Kinesiologi-Akademiet i samarbejde med Thomas Lyspiil.
På kurset arbejdes med remedierne:
•
•
•
•

Krystal-perlepose
dobbelt fluorit
fluoritstav
I AM

Der arbejdes med spiralenergi, og alle remedierne er kodet med en speciel
elektromagnetisk frekvens til brug i afbalanceringerne, der bl.a. handler om:
•
•
•
•
•
•

Immunforsvaret
Toxinrens
I AM That I AM
Stofskifte
Fordøjelse
Chakra-energi i triader

Superviseret træning: ingen
Pris: 1800 kr. inkl. manual og kodede krystaller
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Massage for kinesiologer
Timetal: 40 timer
Kurset afholdes på:
Brøndby Kinesiologiskole (Birgit Clemmensen)
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1- 4 eller Kropsafbalancering 1- 4, Stress 1 og
2, Avanceret Kinesiologi 1 og 2

Kursusbeskrivelse:
•
•
•
•

Vi arbejder med fysiurgisk massage.
42 muskler fra KA gennemgås med udspring og hæfte.
Vi arbejder med musklerne under massagen, hvor vi kommer hele kroppen
igennem, inkl. ansigtsmassage og massage af zonepunkter på fødderne.
Vi tester relevante kinesiologiske test undervejs. Det er en fordel at kunne
fingerteste.

Superviseret træning: 6 lektioner
Pris: 3000 kr.
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Matrix Modul 1
Timetal: 18 timer
Deltagerforudsætninger: At du kan muskelteste og gerne Touch for Health 1-4 eller
Kropsafbalancering 1-4.
Kurset afholdes: Karins Helse Klinik (Rimahus), Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø eller
efter aftale.
Instruktør: Karin Jensen, Karins Helse Klinik, Vejle Ø.
Kursusbeskrivelse: Dette kursus MATRIX modul 1 og de efterfølgende moduler kan
tages som et særskilt kursusforløb inden for kinesiologien, men også som et supplement til
det, du allerede har. Du bliver i stand til at lave grundig og dybdegående test og
korrektioner, der gør en forskel. Modul 1 er en forudsætning for de videre moduler, hvor vi
arbejder med specifikke test og korrektioner til indlæring, kranieknogler, ryg, skelet,
organer, celleændringer, nervesystemer, forgiftning, belastninger og flere specifikke
problematikker.
Derfor skal du vælge dette kursus
•
•
•

•
•

•

Du ønsker et godt og solidt fundament at teste ud fra
Du ønsker at kunne korrigere, hvor du går dybt og afbalancerer alle
energisystemerne indefra og ud
Du lærer at korrigere grundmatrix, der danner det optimale grundlag for videre test
og afbalancering. Effektivt værktøj til mennesker og dyr. Specielt velegnet til helt
små børn.
Du ønsker at arbejde på det fundamentale og have en supereffektiv basis
korrektion
Få grundlaget i orden til effektive korrektioner i forholdt til fysiske / organrelaterede /
kirtelrelaterede problematikker, effektive indlæringskorrektioner, følelsesmæssige,
omsætningsmæssige, kemiske og spirituelle aspekter.
Kende baggrunden for livsenergi og cellens og kroppens grundstruktur

Kurset hedder Matrix, da vi alle er afhængige af, om vores grundmatrix er i orden. Er
grundmatrix ikke i orden, er det startskuddet til senere ubalancer.
Undfangelsen, fostertilværelsen, fødsel og de små og store oplevelser vi alle bærer med
os, kan ændre balancen i vores Matrix. Endda påvirkningerne fra vores forfædre og vores
omgivelser kan have indflydelse på vores sundhedstilstand. Den sociale arv, den
følelsesmæssige arv og den genetiske arv.
Ubalancer i Matrix kan give fysiske skævheder, fysiske problemer samt problemer med
indlæring og psyke.
Kurset Matrix er skabt med udgangspunkt i læren fra The Dawson Program, som stifteren
Cameron Dawson lancerede i sin første undervisning i Danmark i 2001. En stor del af
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teorien bag test og opbygning stammer herfra kombineret med egne erfaringer og
tilføjelser.
På Matrix kurset anvendes forskellige lydfrekvenser til at korrigere de givne ubalancer. I
høj grad energimedicin.
Lydfrekvenserne der anvendes på dette Matrix kursus, er udarbejdet i tæt samarbejde
mellem kinesiolog Karin Jensen og musiker Jane Winther. Igennem en årrække har vi
arbejdet med lydfrekvenser, der aktivt anvendes til korrektion og opbygning efter
ubalancer og som er tilpasset ”Den nye tids energi”.
Vi gennemgår: Principperne bag måden at se sammenhænge på, principperne bag
livsenergi, frekvenser, energimatrix og alle grundenergierne. En masse teori omkring
energisystemer, celleenergi, positive og negative påvirkninger og specielt, hvordan du let
og effektivt kan korrigere med bl.a. frekvenser.
Superviseret træning efter kurset: Ja, hvis det ønskes. Det vil blive tilbudt.
Pris: Kr. 2.300,- inkl. Manual
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Matrix modul 2
Timetal: 18 lektioner
Kurset afholdes: Karins Helse Klinik (Rimahus), Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø eller
efter aftale.
Instruktør: Karin Jensen, Karins Helse Klinik, Vejle Ø.
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1-4 eller Kropsafbalancering 1-4 OG Matrix –
modul 1.
Kursusbeskrivelse:
Dette kursus MATRIX modul 2 og alle modulerne under Matrix kan tages som et særskilt
kursusforløb inden for kinesiologien, men også som et supplement til det, du allerede har.
Du bliver i stand til at lave grundig og dybdegående test og korrektioner, der gør en
forskel.
På Modul 2 arbejder vi med ryg, skelet, kranieknogler og deres vigtighed i forhold til en
optimal psyke og et godt helbred. Specielt gennemgår vi, hvad det betyder, når de IKKE er
i balance eller IKKE sidder korrekt i forhold til de øvrige kranieknogler. Det har betydning i
forhold til vores generelle sundhed, men absolut også i forhold til indlæring, fordøjelse og
psykiske problematikker. En ny og spændende måde at anskue kranie og skelet på.
Ved arbejdet med ryg og kranie og fokus på de områder, der er yderst vigtige at få
korrigeret, er vi i stand til at fjerne og/eller forbedre selv langvarige og med tiden
invaliderende skævheder og ubalancer.
Derfor skal du vælge dette kursus
•
•
•
•
•
•

Du lærer at spotte og korrigere for diverse fysiske og psykiske problematikker, som
kan betyde en kæmpestor forskel for den enkelte person. Stor betydning i.f.t.
fordøjelse, stress og depression m.v.
Vigtigt grundlag for bl.a. trivsel, indlæring og korrektion af fødselstraumer og
skævheder i kroppen
Du ønsker at arbejde dybt og se resultater.
Effektivt til mennesker og dyr. Specielt velegnet til helt små børn.
Effektive korrektioner i forhold til fysiske, organrelaterede / kirtelrelaterede
problematikker, hele den grundlæggende energi til hjerne og dermed også
adfærdsrelaterede problematikker.
Vigtig for hukommelse, indlæring, overblik, følelsesmæssig, omsætningsmæssig,
kemisk og spirituelt aspekt. Forbedret livsenergi og forbedring af cellens og
kroppens grundstruktur

Vi er alle afhængige af, om vores grundmatrix er i orden, da det ellers er startskuddet til
senere ubalancer.
Undfangelsen, fostertilværelsen, fødsel og de små og store oplevelser, vi alle bærer med
os, kan ændre balancen i vores Matrix. Endda påvirkningerne fra vores forfædre og vores
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omgivelser kan have indflydelse på vores sundhedstilstand. Den sociale arv, den
følelsesmæssige arv og den genetiske arv.
Ubalancer i Matrix kan give fysiske skævheder, fysiske problemer samt problemer med
indlæring og psyke.
Kurset Matrix er skabt med udgangspunkt i læren fra The Dawson Program, som stifteren
Cameron Dawson lancerede i sin første undervisning i Danmark i 2001. En stor del af
teorien bag test og opbygning stammer herfra kombineret med egne erfaringer og
tilføjelser.
På Matrix kurset anvendes forskellige lydfrekvenser til at korrigere de givne ubalancer. I
høj grad energimedicin.
Lydfrekvenserne, der anvendes på dette Matrix kursus, er udarbejdet i tæt samarbejde
mellem kinesiolog Karin Jensen og musiker Jane Winther. Igennem en årrække har vi
arbejdet med lydfrekvenser, der aktivt anvendes til korrektion og opbygning efter
ubalancer, og som er tilpasset ”Den nye tids energi”.

Superviseret træning efter kurset: Ja, hvis det ønskes. Det vil blive tilbudt.
Pris: Kr. 2.300,- incl. manual

68

Matrix Modul 3
Timetal: 18 lektioner
Kurset afholdes: Karins Helse Klinik (Rimahus), Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø eller
efter aftale.
Instruktør: Karin Jensen, Karins Helse Klinik, Vejle Ø.
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1-4 eller Kropsafbalancering 1-4 OG Matrix –
modul 1 og gerne modul 2.
Kursusbeskrivelse:
Dette kursus MATRIX modul 3 og alle modulerne under Matrix kan tages som et særskilt
kursusforløb inden for kinesiologien, men også som et supplement til det, du allerede har.
Du bliver i stand til at lave grundig og dybdegående test og korrektioner, der gør en
forskel.
På Modul 3 lærer du at korrigere forskellige elementer med vigtighed i forhold til
sundhed og vitalitet for hjerne, sanser og den mentale funktion. Nyeste forskning
indenfor Demens og Alzheimers viser, at disse elementer er grundlæggende og
yderst vigtige. Vi arbejder med optimering af indlæring, og hvordan vi helt konkret
kan hjælpe til en hurtigere og bedre indlæring. Noget der har hjulpet rigtig mange i
alle aldersgrupper. Nogle børn flytter sig 2 klassetrin på ½ år.
Derfor skal du vælge dette kursus
•
•
•
•
•
•
•
•

Du lærer indledende observationer og test samt effektivt at korrigere.
Vigtige test i forhold til bl.a. trivsel, mental optimering, indlæring
Korrektion af traumer/fødselstraumer, der blokerer for optimal trivsel
En del teori om årsagerne til forskellige indlæringsproblemer
Du ønsker at arbejde dybt og se resultater.
Effektivt til mennesker og dyr. Specielt velegnet til helt små børn.
Effektive korrektioner i forhold til hele den grundlæggende energi til hjerne og
dermed også adfærdsrelaterede problematikker.
Vigtig for hukommelse, indlæring, at kunne være i en større flok og samtidig
modtage indlæring

Som på de tidligere Matrix kurser er det afgørende, at vores grundmatrix er i orden.
Undfangelsen, fostertilværelsen, fødsel og de små og store oplevelser, vi alle bærer med
os, kan ændre balancen i vores Matrix. Dette og endda påvirkningerne fra vores forfædre
og vores omgivelser kan have indflydelse på vores sundhedstilstand. Den sociale arv, den
følelsesmæssige arv og den genetiske arv.
Ubalancer i Matrix kan give fysiske skævheder, fysiske problemer samt problemer med
indlæring og psyke.

69

Kurset Matrix er skabt med udgangspunkt i læren fra The Dawson Program, som stifteren
Cameron Dawson lancerede i sin første undervisning i Danmark i 2001. En stor del af
teorien bag test og opbygning stammer herfra kombineret med egne erfaringer og
tilføjelser.
På Matrix kurset anvendes forskellige lydfrekvenser til at korrigere de givne ubalancer. I
høj grad energimedicin.
Lydfrekvenserne der anvendes på dette Matrix kursus, er udarbejdet i tæt samarbejde
mellem kinesiolog Karin Jensen og musiker Jane Winther. Igennem en årrække har vi
arbejdet med lydfrekvenser, der aktivt anvendes til korrektion og opbygning efter
ubalancer og som er tilpasset ”Den nye tids energi”.
Superviseret træning efter kurset: Ja, hvis det ønskes. Det vil blive tilbudt.
Pris: Kr. 2.300,- inkl. manual
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Matrix Modul 4
Timetal: 18 lektioner
Kurset afholdes: Karins Helse Klinik (Rimahus), Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø eller
efter aftale.
Instruktør: Karin Jensen, Karins Helse Klinik, Vejle Ø.
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1-4 eller Kropsafbalancering 1-4 OG Matrix –
modul 1 og gerne modul 2.
Kursusbeskrivelse:
Dette kursus MATRIX modul 4 og alle modulerne under Matrix kan tages som et særskilt
kursusforløb inden for kinesiologien, men også som et supplement til det, du allerede har.
Du bliver i stand til at lave grundig og dybdegående test og korrektioner, der gør en
forskel.
På modul 4 arbejder vi med organer, kirtler, nervesystem, hormonsystem, og
hvordan problemer i et system kan påvirke de andre systemer. Vi kommer ind på,
hvad der specielt kan skabe problemer, og hvordan det korrigeres. Herudover vil vi
arbejde med blod, lymfe, knogler og helt generelt samarbejdet mellem de forskellige
dele.
Derfor skal du vælge dette kursus
•
•
•
•
•
•
•
•

Du lærer indledende observationer og test samt effektivt at korrigere.
Vigtige test i forhold til bl.a. trivsel, mental optimering, indlæring
Korrektion af traumer/fødselstraumer, der blokerer for optimal trivsel
En del teori om årsagerne til forskellige indlæringsproblemer
Du ønsker at arbejde dybt og se resultater.
Effektivt til mennesker og dyr. Specielt velegnet til helt små børn.
Effektive korrektioner i forhold til hele den grundlæggende energi til hjerne og
dermed også adfærdsrelaterede problematikker.
Vigtig for hukommelse, indlæring, at kunne være i en større flok og samtidig
modtage indlæring

Som på de tidligere Matrix kurser er det afgørende, at vores grundmatrix er i orden.
Undfangelsen, fostertilværelsen, fødsel og de små og store oplevelser, vi alle bærer med
os, kan ændre balancen i vores Matrix. Dette og endda påvirkningerne fra vores forfædre
og vores omgivelser kan have indflydelse på vores sundhedstilstand. Den sociale arv, den
følelsesmæssige arv og den genetiske arv.
Ubalancer i Matrix kan give fysiske skævheder, fysiske problemer samt problemer med
indlæring og psyke.
Kurset Matrix er skabt med udgangspunkt i læren fra The Dawson Program, som stifteren
Cameron Dawson lancerede i sin første undervisning i Danmark i 2001. En stor del af
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teorien bag test og opbygning stammer herfra kombineret med egne erfaringer og
tilføjelser.
På Matrix kurset anvendes forskellige lydfrekvenser til at korrigere de givne ubalancer. I
høj grad energimedicin.
Lydfrekvenserne der anvendes på dette Matrix kursus, er udarbejdet i tæt samarbejde
mellem kinesiolog Karin Jensen og musiker Jane Winther. Igennem en årrække har vi
arbejdet med lydfrekvenser, der aktivt anvendes til korrektion og opbygning efter
ubalancer og som er tilpasset ”Den nye tids energi”.
Superviseret træning efter kurset: Ja, hvis det ønskes. Det vil blive tilbudt.
Pris: Kr. 2.300,- inkl. manual
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Matrix Modul 5
Timetal: 18 lektioner
Kurset afholdes: Karins Helse Klinik (Rimahus), Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø,
Væxthuset i Hedensted eller efter nærmere aftale.
Instruktør: Karin Jensen, Karins Helse Klinik, Vejle Ø.
Deltagerforudsætninger: Kropsafbalancering 1-4 eller TFH 1-4 og Matrix, modul 1 – 4
Kursusbeskrivelse:
Dette kursus MATRIX modul 5 er det sidste af 5 moduler, som kan tages som en særskilt
kursusrække indenfor kinesiologien, men også som et supplement til det, du allerede har.
Du bliver i stand til at lave grundig og dybdegående test og korrektioner, der gør en
forskel.
På Matrix, modul 5 lærer du:
•
•
•
•

Yderligere teori og test i forhold til skjoldbruskkirtlen, celler, skoliose, vacciner samt
overvægt og andre spiseforstyrrelser.
Udbygning af viden og brugen af test, der er anvendt i modul 1-4.
Læring om at samle det hele i forhold til de problematikker, vi oplever i klinikkerne.
Dette er kurset hvor tingene går op i en højere enhed.

Det er nu, det bliver spændende og hvor din viden udfordres ☺
Også her på modul 5 anvendes lyd-frekvenserne, der er introduceret på de tidligere
Matrix-moduler, og som er udarbejdet i tæt samarbejde mellem kinesiolog Karin Jensen og
musiker Jane Winther. Lydfrekvenser der aktivt anvendes til korrektion og opbygning efter
ubalancer og som er tilpasset ”Den nye tids energi”.
Superviseret træning efter kurset: Der tilbydes 3-5 timers træning efter kurset.
Pris: Kr. 2.300,- inkl. manual
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Meridiankursus
Timetal: 2 moduler á 16 timer
Kurset afholdes på:
Kinesiologi-Akademiet Aarhus (Kisser Bjerregård)
Kinesiologi-Akademiet Sjælland (Mette Pedersen, Birgitte Rasmussen)
Kinesiologi-Akademiet Fyn (Birgit Nielsen)
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1- 4 eller Kropsafbalancering 1 – 4 eller
Kommunikation med den Intelligente Krop eller tilsvarende kurser.

Kursusbeskrivelse:
Kurset har fokus på meridianlæren ud fra traditionel kinesisk medicin (TCM). Der gives en
grundig indføring i hele meridianlæren samt de enkelte meridianer og kvaliteten af de
punkter, som findes på underarme og underben.
Der arbejdes med forskellige afbalanceringsteknikker – akupressur, lyd og polaritet. Der
arbejdes endvidere med forskellige øvelser – bl.a. Meridian-yoga og meridian qi gong.
Afbalanceringerne styrker kroppens evne til selvhelbredelse, og alle metoder anvendes i
behandling af specifikke ubalancer og sygdomme.

Superviseret træning, : 6 timer
Pris: 2200 kr. pr. modul, inkl. Manual og plancher.
Stemmegaffel kan købes separat i forbindelse med kurset (ca. 350 kr.)
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Pollen testsæt fra Allergifrihed
Timetal: 4 timer
Deltagerforudsætninger: Kropsafbalancering / Touch for Health 1-4
Kurset afholdes: Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg.
Fyn og Jylland, når der kan samles et hold på mindst 6 kursister.
Instruktør: Charlotte Shanti
Kursusbeskrivelse: På workshoppen får du rig mulighed for at træne test og balancering
af allergi. Du lærer at arbejde med det testsæt, jeg har udviklet, som består af 46
energetisk kodede ampuller med pollen fra danske græsser og træer.
Testsættet indeholder en ny kinesiologi funktion, som jeg kalder ”provokation”. Funktionen
bliver demonstreret på workshoppen. Du får mulighed for selv at arbejde med testsættet
og blive fortrolig med ”provokation” funktionen.
Du stifter også bekendtskab med listen over mulige provokationskilder, som har til formål
at give bevidsthed om, hvad der udløser allergien hos klienten. Med denne viden kan du
afdække og behandle flere typer af allergier i samme session.
Hvis du selv lider af allergi og har brug for at tage antihistamin, før du kommer til
workshoppen, er det helt i orden. De kodede ampuller kan afsløre allergierne alligevel, da
de arbejder på et fint energetisk niveau. Alle deltagere kan på workshoppen forvente at
blive testet og balanceret på pollen testsættet.
Superviseret træning efter kurset: Kan bestilles hos Allergifrihed
Pris: kr. 400 for workshop inkl. manual + kr. 500 for testsæt med 46 energetisk kodede
ampuller med pollen fra danske græsser og træer.
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Praktisk kinesiologi – succes i klinikken
Timetal: 18 timer.
Kurset afholdes: Karins Helse Klinik (Rimahus), Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø eller
efter aftale.
Instruktør: Karin Jensen, Karins Helse Klinik, Vejle Ø.
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1- 4 eller Kropsafbalancering 1 – 4, og gerne
STRESS 1. Har kendskab til chakraer og meridianer.
Kursusbeskrivelse:
Kurset er en samling af ”guldet” fra forskellige kinesiologiretninger og kurser. Det er test og
korrektioner, der flytter noget og har betydet rigtig meget for mit klinikarbejde gennem
årene.
Du kan vælge dette kursus, hvis du selv vil sammensætte din uddannelse, eller allerede er
kinesiolog og gerne vil have gang i din klinik og have SUCCES SOM KINESIOLOG.
Kurset henvender sig til DIG:
- Der ønsker tilfredse klienter. Klienter, der mærker, ser og forstår, at der sker en
forandring.
- Der ønsker, at klienterne kommer igen og sender andre klienter.
- Der ønsker at udvide din kundekreds.
- Der ønsker at være professionel kinesiolog på det antal timer, du ønsker
- Der ønsker at få hurtig og effektiv effekt af din behandling/korrektion
Med respekt for din egen måde at teste på og din værktøjskasses sammensætning har du
her muligheden for at supplere med disse effektive, dybe og lette test, der kan styrke dit
klinikarbejde endnu mere.
Testene er afprøvet, forenklet eller videreudviklet gennem flere år, og har gennem årene
givet mig travlhed, glade klienter og god omtale. Nogle af testene er plukket ud fra andre
kinesiologisystemer, nogle er kommet som inspiration ved at se nogle af de forskellige
dygtige kinesiologer og behandlere i deres arbejde og undervisning og nogle er ”poppet op”
i mit arbejde i klinikken. Alt sammen gennemprøvet med succes i flere år.
Her har du mulighed for at styrke din værktøjskasse.
Indhold:
•
•
•

Enkle og meget effektive og dybtgående tests og korrektioner.
Forskellige prætest så du kan sammensætte et møde med din klient, så
vedkommende forstår, hvordan de forskellige energiubalancer hænger sammen og
kan tolkes som en energi-diagnose.
Grundigt afprøvede tests og korrektioner som igennem flere år har betydet, at jeg
altid har haft rigeligt at se til i min klinik.
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•
•
•
•
•

De mest effektive teknikker sammensat på en måde, så du får rigtig gode resultater.
Korrektion af dybe reverseringer.
Udrensning af toksiner - let og effektivt.
Simpel, nem og effektiv traumekorrektion.
Overordnet og effektiv energiafbalancering

Superviseret træning efter kurset: Ja, hvis det ønskes.
Pris: 2100,- inkl. Manual
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Pædagogisk Kinesiologi 1
Timetal: 25 timer / 4 dage
Kurset afholdes: DIHS – Den internationale Holistiske Skole – House of Kinesiologists
samt hos Krop, Liv og Læring
Instruktør: Carina Olsen & Dorthe Starberg Poulsen, Lisbeth Ingeman Sørensen, Hanne
Freil
Deltagerforudsætninger: Ingen

Kursusbeskrivelse:
Kurset er opbygget af
•
•
•

Teori
Demonstration
Praktisk arbejde to og to

Teorien omfatter baggrunden for kinesiologien. Du lærer om mål, formål og værdier,
får viden om hjernen og hjernens funktion, om stress og distress, om kroppens
sansesystemer, om dens evne til at huske, om energibegrebet og meget mere.
Kinesiologiens ”værktøj”, muskeltestning, gennemgås, vises og trænes i praksis.
Du lærer at sikre dig, at alle svar fra kroppens muskler er klare og tydelige, således at
de danner den bedste baggrund for forståelse af kinesiologien som
kommunikationsmetode.
Gennem praktisk arbejde på kurset får du opøvet dine evner inden for muskeltestning,
og du kommer til at arbejde løsningsorienteret.
Efter endt kursus har du en håndfuld enkle teknikker til at få kroppen i bedre balance,
til at fjerne negativt emotionelt stress, og du kan bruge det fine værktøj
”Adfærdsbarometeret”. Alt dette danner grundlaget for at kunne arbejde som
kinesiolog.
Superviseret træning efter kurset: 5 timer, Hverdagsaften kl. 17:00 – 21:00
Pris: 3.125,- kr. + 200,- kr. til materiale
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Pædagogisk Kinesiologi 2
Timetal: 75 timer / 12 dage – fordelt på 3 ”weekender” á 4 dage.
Kurset afholdes: DIHS – Den internationale Holistiske Skole – House of Kinesiologists
samt hos Krop, Liv og Læring
Instruktør: Carina Olsen & Dorthe Starberg Poulsen, Lisbeth Ingeman Sørensen, Hanne
Freil
Deltagerforudsætninger: Pædagogisk Kinesiologi 1, eller tilsvarende basiskursus

Kursusbeskrivelse:
Kurset er opbygget af teori, demonstration, praktisk arbejde 2 og 2 og evaluering.
Kurset afsluttes med praktisk og skriftlig prøve.
Du lærer på disse tre weekender / 12 dage mere om anvendelsen af muskeltestning /
energitestning. Du lærer om flere indledende test, som anvendes for at sikre, at din
klient og du selv er koncentreret og fokuseret, at energierne strømmer i de rigtige
retninger, samt at vandbalancen er i orden. Du får dybere indsigt i brugen af
Adfærdsbarometeret og af følelsernes placering i kroppen. Dit arbejde me d
muskeltestning lærer dig om, hvilke følelser og ønsker, som kan være årsag til
manglende velbefindende og succes. Du lærer mere om at arbejde løsningsorienteret,
med årsager til og løsninger af problemerne i såvel nutid, som fortid og fremtid, og du
kommer til at arbejde mere med mål, målsætning og målformulering og med
afbalancering af flere forskellige energiområder.
Efter endt kursus har du en række afbalanceringsteknikker og øvelser på såvel det
elektriske energiområde, som det emotionelle / følelsesmæssige, det genetiske, det
ernæringsmæssige og det strukturelle / fysiske energiområde, og du vil kunne arbejde
med afbalancering af kroppens chakraer og med essenser. Alt sammen noget du kan
bruge professionelt. Du vil opleve dine muligheder for at træffe nye valg i dit liv. Er du
lærer, vil du kunne arbejde med metoden som et supplement til specialundervisning.

Superviseret træning efter kurset: 3x5 timer, Hverdagsaften kl. 17:00 – 21:00
Pris: 9.375,- kr. + 400,- kr. til materiale
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Return to Love
Timetal: 32 timer / 4 dage
Kurset afholdes: DIHS – Den internationale Holistiske Skole – House of Kinesiologists
Instruktør: Sylvia Marina, Carina Olsen & Dorthe Starberg Poulsen, Lisbeth Ingeman
Sørensen
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1 eller Kropsafbalancering 1 eller Pædagogisk
Kinesiologi 1, eller tilsvarende

Kursusbeskrivelse:
Return to Love er et kursus, som giver dig de nødvendige færdigheder til at genkende
og derefter slippe alle livstiders gentagen negativ adfærd.
•

Befri dig for at være slave af, hvad andre ønsker, at du skal være

•

Hold op med at manipulere andre i dine bestræbelser for at få det liv, du ønsker
dig.

•

Gør en ende på indre frustration, følelsesmæssig uro og depression.

På kurset vil du lære:
Hvordan du kommer I forbindelse med det allerhelligste i dig selv.
Lære om kærlighed og healing, harmoni, venlighed, ønsker, attrå og
tilhørsforhold.
Åbne døren til et liv med tilhørsforhold, kærlighed og dyb spirituel opvågnen.
Kurset rummer muligheder for mange afbalanceringer, som kan skabe forandringer i
dit liv og meditationer, som du kan tage med dig hjem.
”For at du kan forbedre verden omkring dig, må du forbedre dig selv og verden i dig”.
(Sylvia Marina)
Som kinesiolog vil du lære disse multidimensionelle visdomme – ved afslutningen af
denne 4 dages workshop vil du været udstyret og klar til at tilbyde denne helt særlige
metode med dybe meditationer, til dine kunder.

Superviseret træning efter kurset: Ingen
Pris: 4.350,- kr. + 325,- kr. for dansk materiale
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RESET 1
Rafferty Energy System of Easing the Temporomandibular joint
Timetal: 4 timer
Kurset afholdes: Mange forskellige steder i Danmark. Kontakt instruktørerne.
Instruktør: Birgit Nielsen, Mette Pedersen, Susan Lunddahl
Deltagerforudsætninger: Ingen
Kursusbeskrivelse:
Lær afspænding af kæben via dette selvhjælpsprogram.
RESET-systemet er udviklet af Philip Rafferty, Kinesiolog fra Tasmanien, Australien.
Oprindelig indgik det i kursusforløbet Kinergetics, en kursusrække, som kombinerer
healende energi og kinesiologi.
Ved at afslappe kæbemusklerne kommer TMJ (kæbeleddet) på plads. Over 80 % af alle
elektriske signaler fra hjernen og til musklerne og retur er under indflydelse af TMJ.
Derfor er det så vigtigt at arbejde med kæbeleddet. Der er brug for optimal kommunikation
mellem hjerne og krop.
Selv om kun en brøkdel af kæbemusklerne er ude af balance, vil det virke forstyrrende på
de elektriske signaler til de andre muskler.
RESET har hjulpet mange, som har haft:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smerter
Tinnitus
Kæbespændinger
Allergi
Fordøjelsesproblemer
Hovedpine
Tandpine
Nakke-skulder-smerter
Søvnproblemer
Uro
Stress
Superviseret træning efter kurset: Ingen
Pris: 600 kr. inkl. Manual
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RESET 2
Timetal: 4 timer
Kurset afholdes: Mange forskellige steder i Danmark. Kontakt instruktørerne.
Instruktør: Birgit Nielsen og Mette Pedersen
Deltagerforudsætninger: RESET 1

Kursusbeskrivelse:
På RESET 2 lærer du at behandle specifikke problemstillinger med de samme teknikker,
som du lærte på RESET.
Hver problemstilling klares med en behandling på 10-15 minutter.
Der arbejdes med flg. problemstillinger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyrer/dehydrering
Låst kæbeled/tandbøjler/sphenoid
Kamp/flugt/binyrestress
Piskesmæld
Bihuler/blære/ankler/fødder
Multiple Sclerose
Skuldre/TMJ ligamenter
Kronisk smerte/kronisk træthed/knæ
Klikkende kæber/TMJ smerte
Tinnitus / neuralgi / søvn / hovedpine / migræne
Elektromagnetisk påvirkning
Pris for workshop og manual: 800 kr.

Superviseret træning efter kurset: Ingen
Pris: 600 kr. inkl. manual
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Seeing Things Differently
Timetal: 32 timer / 4 dage
Kurset afholdes: DIHS – Den internationale Holistiske Skole – House of Kinesiologists
Instruktør: Kathie Guhl & Annemarie Goldschmidt
Deltagerforudsætninger:

Kursusbeskrivelse:
Seeing Things Differently er en meget interaktiv workshop for den seriøse udøver af
kinesiologi. Vi vil udforske definitioner og forgreninger af traumer og misbrug af børn,
fra et etisk synspunkt og samtidig definere vores egne færdigheder, holdninger og
ansvar i feltet recovery. Som individer, og ud fra en personlig holdning, vil vi
undersøge de spørgsmål, ved hjælp af nye teknikker, for at give mulighed til
opdagelse af eventuelle skjulte holdninger, tro og erindringer, som kan holde os i
offerrollen. Et vigtigt redskab i arbejdet som professionel kinesiolog.
Workshoppen foregår i en kærlig atmosfære til at styrke den personlige og faglige
identitet. Journaliserings arbejde og guidede meditationer er inkluderet. Workshoppen
tilbydes, som en begyndelse til personlig og faglig udvikling, der omhandler recovery
fra fysisk, seksuel, psykisk og følelsesmæssige traumer, misbrug og omsorgssvigt, og
klæder dig på til at møde dette hos dine klienter.
Dag 1: Skabe et sikkert sted, Fortrolighed, Øget følsomhed, Button-Pushing Balance,
Overvindelse af forhindringer, Introduktion Nye Finger Modes, Jour nal teknikker
Dag 2: Dine beskyttere, Mental Protection, Reaktive Trigger Words, Introduktion, New
ESD Techniques, Blandet meddelelser, Blandede følelser
Dag 3: Integration den efterladte, Introduktion New Flower Essenser, Personlig /
Professional Ethics, Generationer: En ny tilgang, Udforskning af traume og misbrug:
Mental, fysisk, følelsesmæssigt og seksuelt i både barnet og den voksne
Dag 4: Beyond offer and survivor, Bedre Forståelse af hjernens funktioner, Ubevidste
adfærd og handlemønstre, Udforskning af personlige overbevisninger og erfaringer i
en tryg atmosfære, Sætte det hele sammen, Komme videre herfra.
Superviseret træning efter kurset: 1 x 5 timer, Hverdagsaften kl. 17:00 – 21:00
Pris: 4.500,- kr. + 225,- kr. for dansk materiale
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Shamanistisk grundkursus
Timetal: 15 timer
Kurset afholdes på:
Kinesiologi-Akademiet Sjælland (Birgitte Rasmussen)
Kinesiologi-Akademiet Fyn (Birgitte Rasmussen)
Kinesiologi-Akademiet Aarhus (Birgitte Rasmussen)
samt andre steder rundt i Danmark
Instruktør: Birgitte Rasmussen
Deltagerforudsætninger: Ingen

Kursusbeskrivelse:
Du lærer at rejse i andre virkeligheder og du får mulighed for at mødes med dit kraftdyr og
din åndelige vejleder.
Et spændende kursus, hvor du får en forståelse for den shamanistiske måde at opfatte
verdenen på, samt via praktiske øvelser får redskaber med hjem, som du kan bruge i din
hverdag.

Superviseret træning: Ingen
Pris: 2200 kr.
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Shamanistisk Kinesiologi / Shamakinese 1-4
Timetal: 4x15 timer
Kurset afholdes på:
Kinesiologi-Akademiet Sjælland (Birgitte Rasmussen)
Kinesiologi-Akademiet Fyn (Birgitte Rasmussen)
Kinesiologi-Akademiet Aarhus (Birgitte Rasmussen)
samt andre steder rundt i Danmark
Instruktør: Birgitte Rasmussen
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1 eller Kropsafbalancering 1 eller tilsvarende,
hvor muskeltestning er blevet lært
Kursusbeskrivelse:
Shamakinese I-IV bygger på og er et samarbejde og en vekslen mellem shamanisme og
kinesiologi.
En vekslen mellem det shamanske og kinesiologien, som vil gøre dig fortrolig med at bruge
trommerejser, som en mulighed for at få hjælp til at løse dagligdagens problemer og
udfordringer sammen med dine klienter. Teknikkerne er til brug i klinikken med dine klienter.
Kurserne er banebrydende. På kurserne får du nye test og afbalanceringer, som er givet
gennem kanaliseringer. De vil hjælpe dig til at få det fulde udbytte af arbejdet med dine
klienter.
Shamakinese ® I
Shamanens verden
•
•
•
•

rejser i andre virkeligheder
trommen/raslen
kraftdyr/åndelige vejledere
rejser efter sjælsrester
Kinesiologens verden

•
•
•
•

test og afbalancering
essenser
fodchakra-zoner
håndmodeller/fingercomputerstillinger
Shamakinese ® II
Shamanens verden

•

helbredelsesrejse
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•
•
•
•

soul-retrivel/rejse
rejse på personlige mål
healing
urter
Kinesiologens verden

•
•
•
•
•

urtekort
farvedufte
shamakinese essenser
afbalanceringer
DNA integrering

Shamakinese ® III
Shamanens verden
•
•
•
•
•
•

rejse i mellemverdenen
sporing
læse spor i….
hjælpedyr til healing
fællesrejse
tunnelrensning
Kinesiologens verden

•
•
•
•
•

universelle symboler
målsætning
essenser
afbalanceringer
pyramidestrygninger

Shamakinese ® IV
Shamanens verden
•
•
•
•
•

synge kraftsang
træ-grounding-rejse
fælles kanorejse
medicin-rejse
fri rejse efter personlige mål
Kinesiologens verden

•
•
•

universelle symboler med lyd og lys
aktivering af 3. øje – at SE
målsætning og afbalanceringer

Superviseret træning:
Pris: 2200 kr. pr. weekend
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Spirituel Kinesiologi
Timetal: 16 timer pr. kursus
Kurset afholdes:
Kurser med forskellige spirituelle emner over 2 dage i weekender eller på hverdage.
Giv mig gerne besked, hvis du er interesseret i at deltage.
6 til 8 deltagere – jeg starter med et hold på dansk, hvis der er tilmeldinger nok.
Instruktør: Birgit Clausen Bilde
Deltagerforudsætninger:
Du skal være dus med muskeltesten.
Hvis dette er nyt for dig, tilbyder jeg dig et lille kursus i brugen af muskeltesten nogle uger
inden kursusstart. Herved vil du have mulighed for at øve dig, inden kurset starter.
Kursusbeskrivelse:
Den nye tids energier præger os mennesker, og de bliver stærkere og stærkere.
Kurset har til hensigt at åbne for hjerteenergien og bevidstheden om enhed.
Disse 2-dags-kurser er for dig, der ikke altid finder tilfredsstillende svar på dine spørgsmål
om livet og meningen med livet.
Kurserne har som målsætning: at hjælpe dig med at forstå den store værdi i de store
forandringer der sker. LIVET ER DIN VEN!
Medfølelse, hjerteenergi og respekt er nøgleordene i transformationsprocessen.
Der lægges vægt på at integrere den åndelige verdens principper med det personlige
daglige liv.
Kurserne henvender sig både til mennesker, der ønsker at arbejde med sig selv, til
terapeuter der gerne selv vil behandles og til mennesker som gerne vil forstå den nye
tidsalder og sig selv.
Dem, der vågner op sjæleligt, kan begynde at samarbejde med universelle energier på en
bevidst måde, og på den måde blive bevidste medskabere af deres eget liv.
Udefra sjælens synsvinkel kan enhver smerte forstås som en korrektion og harmonisering
af konflikter på dybere bevidsthedsplaner.
”Alle sygdommes årsager skal søges i sjælens verden” siger en åndelig lov.
Ved hjælp af kinesiologiske tests har vi adgang til de dybere årsagsplaner.
Kurserne vil give dig en indsigt i det usynlige indre menneskes natur, de sjælelige og
åndelige bevidsthedstilstande, som har en indvirkning på din ydre adfærd og dit
velbefindende.
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Vi anvender kinesiologi som arbejdsredskab til at hjælpe dig til at opdage indre blokader
og frigøre dem gennem indsigt, klarhed og hinandens erfaringer.
Kurserne er stykket sammen af elementer, der bygger på viden fra clairvoyante
mennesker bl.a. Alice Bailey, Rudolf Steiner, Hudson, Leadbeather.
Vi gennemgår følgende emner:
• Reinkarnation, karma og dødsprocessen:
o Herunder regression
• Menneskets opbygning og de usynlige legemer
o Menneskets opbygning (Monaden, Sjælen, Personligheden, Mentallegemet,
Astrallegemet, det Æteriske legeme) – herunder Chakrasystemet
• Healing og meditation
o Gennem meditation kommer du i dybere kontakt med dig selv. Vi ser på
healingsprincipper og beskyttelse.
• De 7 stråler – syv energityper
o Herunder de 7 tilhørende Ashrammer, Mestrene, en stråleanalyse.
• Kosmisk ondskab
o Det hvide broderskab har sin modsætning i det mørke broderskab, som står
for de tre store blændværk: maya, glamour og illusioner.
o Besættelse, sort magi. De såkaldte mørke kræfter hjælper de lyse kræfter
således, at vi mennesker bliver mere bevidste. Det mørke bliver derigennem
transformeret og kommer hjem til lyset.
• Energi-Evaluering
o Hen ad vejen præsenteres du for kinesiologiske test og de procedurer, som
kan anvendes til afbalancering.
o Der vises test og afbalanceringer, hvorefter alle arbejder i 3 eller 2-mands
grupper. Så alle får en behandling.

JarleTamsen, www.jamur.dk har udviklet materialet til disse kurser.
Jeg er blevet uddannet hos Jarle, og han har givet mig rettighederne til at undervise efter
hans berigende materiale.
Jeg er taknemmelig for at kunne anvende dette enestående materiale som stor hjælp for
mine klienter i min klinik.
Det er mig en glæde at give stoffet videre til mine kursister.

Superviseret træning efter kurset: øveaftener efter aftale
Pris: 1900 kr. pr. kursus
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Stress 1 /Stressfrigørelse
Timetal: 20 – 24 timer
Kurset afholdes på:
Brøndby Kinesiologiskole (Birgit Clemmensen)
Kinesiologiskolen Kollund (Birgit Bilde)
Kinesiologiskolen i Vejle (Edel Hovgaard)
360 indlæring (Gitte Grøndahl)
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1-4 eller Kropsafbalancering 1 – 4
Kursusbeskrivelse:
Kinesiologiens verbaltest introduceres og benyttes til at identificere dybtliggende
følelsesmæssige ubalancer.
Kroppens stress-cyklus samt
immunsystemet gennemgås.

forskellige

stress-faktorer

og

deres

påvirkning

af

Der arbejdes med forskellige afbalanceringsteknikker, bl.a. afbalancering af energi-centre
(Chakra), ændring af dårlige vaner, omprogrammerings-teknikker, afbalancering af fobier.
Superviseret træning: 6 timer
Pris: 1600 – 2050 kr.
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Stress 2 / Personlighedsmønstre
Timetal: 20 – 24 timer
Kurset afholdes på:
Brøndby Kinesiologiskole (Birgit Clemmensen)
Kinesiologiskolen Kollund (Birgit Bilde)
Kinesiologiskolen i Vejle (Jarle Tamsen)
360 indlæring (Gitte Grøndahl)
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1 – 4 eller Kropsafbalancering 1- 4 , STRESS 1
Kursusbeskrivelse:
Identifikation og omprogrammering af gamle begrænsende mønstre, ofte dannet i
barndommen. (Eks.: "Jeg er ikke god nok").
Psykopatologiske modeller, følelsesmæssig og energetisk 5-fasemodel m.v.
Sidstnævnte omfatter følgende personligheds-mønstre: Akut, Beslutning, Indsigt, Det
kroniske samt Giv slip mønstret.
Superviseret træning: 6 timer
Pris: 1600 – 2050 kr.
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Telepati på dyr 1
Timetal: 16 timer
Kurset afholdes på:
Nyrupvej 23, 4350 Ugerløse (Anita Bakkegård Hansen)
Naturgaarden, Nibe (Tove Nielsen)
Deltagerforudsætninger: ingen

Kursusbeskrivelse:
Vi kan kommunikere med dyrene på to måder. Den instinktive telepati er den, der hele tiden
foregår mellem dyr og dyr og mennesker, bevidst eller ubevidst. Den anden form for
kommunikation er sjælstelepati – den smukke kommunikation mellem dyr og mennesker,
som medfører en bevidsthedsændring hos mennesker.
Faget omhandler sjælstelepati med dyr, devariget samt påkaldelse af engle i
kommunikationen. Lær at modtage den visdom og indsigt, dyrene ønsker at dele med os.
Gennem hjertekontakt i ydmyg kærlighed til dyrene opnår vi renhed til at nå dyrenes
sjælsvibration. Den telepatiske kontakt opstår, kærlighed og healing flyder mellem jer. Du får
svar på dine spørgsmål, og dyret får mulighed for at udtrykke sit inderste. Er du parat til at
åbne dig for dyrenes bevidsthedsplan – og den forskel, det vil gøre i dit liv?
Kurset danner grundlag for anvendelse af telepati i faget kinesiologi på dyr.

Superviseret træning: 16 lektioner
Pris: 2000 kr. pr. kursus
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Touch for Health Metaforer / Metaforkursus
Timetal: 16 timer
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1-2 eller Kropsafbalancering 1 og 2

Kurset afholdes på:
•
•
•
•
•
•
•

Brøndby Kinesiologiskole (Birgit Clemmensen) (metaforkursus)
Kicenter (Anne Hiitola-Pedersen) (TFH metaforkursus)
Kinesiologi-Akademiet Sjælland (Birgit Nielsen) (TFH metaforkursus)
Kinesiologi-Akademiet Fyn (Birgit Nielsen) (TFH metaforkursus)
Kinesiologi-Akademiet Aarhus (Birgit Nielsen) (TFH metaforkursus)
Kinesiologiskolen i Vejle (Edel Hovgaard) (metaforkursus)
Kinesis Center ’Rødegaard’ (Helle Bøving) (metaforkursus)

Kursusbeskrivelse:
På dette kursus lærer du at afbalancere 14 muskler ved hjælp af metaforer – billedsprog,
som hjælper din klient til at se sine ubalancer i et andet / nyt perspektiv. Det giver en rigtig
aha-oplevelse for klienten. F.eks.: Hvilken byrde slæber du rundt på? Hvilke områder i dit liv
kunne trænge til mere sødme?
Der findes metaforer til de fem elementer, de tilhørende meridianer og muskler.
Superviseret træning: 3 lektioner
Pris: 1400-1600 kr.
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Transforming DNA Memories
Timetal: 32 timer / 4 dage
Kurset afholdes: DIHS – Den internationale Holistiske Skole – House of Kinesiologists
Instruktører: Sylvia Marina, Carina Olsen & Dorthe Starberg Poulsen. Lisbeth Ingeman
Sørensen
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1 & 2 eller Kropsafbalancering 1 & 2 eller
Pædagogisk Kinesiologi 1, eller tilsvarende
Kursusbeskrivelse:
Når du tilmelder dig i Transforming DNA Memories, har du valgt en forpligtelse til at
arbejde på dit liv.
Mange har brugt år på at lære hvordan man kan være ‘noget’, en lærer, ingeniør,
sygeplejerske … de fleste bruger meget lidt tid på at lære at være din helt egen
autentiske selv.
Transforming DNA Memories er sammenhængen mellem dine minder og
misforståelser fra fortiden og dine intelligente helbredende processer i fremtiden.
Stop gentagne mønstre, der bringer frustration og vrede, og følelser af
utilstrækkelighed og skuffelse. Stop med at forsøge at behage andre mennesker. Stop
følelsen af at vide, at der er større formål i dette liv for dig – opdag og opret
forbindelse til dit formål.
Med de færdigheder, du lærer i Transforming DNA Memories kan du spore grundlaget
for frustrationer og ændre dit liv.
•
•
•

Afklare generationer af negativ hukommelse.
Få adgang til dine forfædres hukommelse, intellekt og viden.
Stoppe dårlige vaner.

Denne fire-dages hands-on workshop giver dig mulighed for at få adgang til alle dine
intelligenser, udvikle nye færdigheder og til positivt at skabe og opretholde velstand
direkte i dit liv, indre fred og glæde.
Som kinesiolog vil du lære disse multidimensionelle visdomme – ved afslutningen af
denne 4 dages workshop vil du været udstyret og klar til at tilbyde denne helt særlige
metode med dybe meditationer til dine kunder.
Superviseret træning efter kurset: Ingen
Pris: 4.350,- kr. + 325,- kr. for dansk materiale
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Vibration, Frekvens og Harmoni
Timetal: 20 timer
Kurset afholdes på: I udlandet eller Danmark
Instruktører: Kinesiologi-Akademiet v/ Kisser Bjerregård, Mette Pedersen, Birgitte
Rasmussen, Birgit Nielsen
Deltagerforudsætninger: Touch for Health 1- 4 eller Kropsafbalancering 1 – 4 eller
Kommunikation med den intelligente krop eller tilsvarende kurser.

Kursusbeskrivelse:
Kurset har fokus på toksiner i kroppen. Toksiner kan komme til udtryk på mange
forskellige måder, og der arbejdes både fysisk, emotionelt og mentalt med disse toksiske
forhold.
Der arbejdes også med polaritet på mange forskellige måder, og de fysiske og universelle
chakra afbalanceres.
Ny tids homøopati introduceres bl.a. i form af arbejde med Sinus-tegnet.
Afbalanceringerne styrker kroppens evne til selvhelbredelse, og alle metoder anvendes i
behandling af specifikke ubalancer og sygdomme.
Superviseret træning: ingen
Pris: kurset er et internatkursus, som afholdes over en uge om sommeren, i udlandet eller
i Danmark. Prisen afhænger af kursusstedet.
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