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Redaktøren.
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Nyt fra Forretningsudvalget (FU)

Formand
Vibeke Rønne Sørensen
Kinesiolog RAB

Næstformand
Jette Larsen
Kinesiolog RAB

I skrivende stund føles det som om foråret kun er
startet, men når bladet bliver læst af jer medlemmer, er midsommer nær og med midsommer også
Sankt Hans.
For år tilbage havde vi besøg af nogle venner fra
Norge til Sankt Hans og de skulle selvfølgelig være
med til at brænde bål og sende heksen til Bloksbjerg. De syntes, det var det mest bizarre, de
nogen sinde havde været vidne til – at brænde en
heks af!
Den sidste officielle hekseafbrænding fandt sted i
Danmark i 1693, men først for 150-200 år siden,
blev det skik at lave en dukke udformet som en
heks og brænde hende af, for at sikre sig, at alle
onde kræfter, der er på spil denne nat, bliver sendt
af sted og ikke får plads nu hvor lyset vender.
Gad vide hvor mange af os kinesiologer, der har
lagt ører til heksehistorier og andre dårlige jokes
ved midsommer!
Det er forståeligt, at vores hverv kan virke som
hekseri. Men med epigenetikkens indtog kommer
der en ny vinkel på vores arbejde, en forklarende
vinkel. Ikke alle kinesiologer har brug for forklaringer, men i mine øjne stiller det os i et bedre lys, at
forskning viser, at vi ikke bare laver noget ”hekseri”.
Årsmødet i år var med god tilslutning og vi havde
nogle dejlige dage sammen, og lokalafdeling
Midt- og Sydjylland havde sat et rigtigt godt program sammen. Huset i Middelfart var et fantastisk
sted og lige midt i Danmark, så ingen skulle køre
rigtigt langt. Husk allerede nu at reservere datoen
for næste årsmøde d. 14. – 15. marts 2020.
Vi vil gerne opfordre alle instruktører til ikke at
afholde kursus denne weekend, så medlemmerne
undgår at vælge mellem årsmøde eller kursus.

Medlem
Susan Lunddahl
DK-Kinesiolog RAB

Vi var mange i år, men vi vil gerne være endnu
flere. Det er nemlig her, vi er sammen på lige fod,
og hvor vi har tid til at lære hinanden at kende.
I år brød vi med traditionen om at holde generalforsamling søndag eftermiddag, og holdt i stedet
generalforsamlingen lørdag eftermiddag. I FU har
vi allerede taget beslutning om, at der i fremtiden
bliver generalforsamling lørdag. Dels er der bedre
tid til at byde nye medlemmer velkomne i diverse
udvalg, og vi får en mere afslappende søndag
sammen.
I FU har vi holdt vores første fysiske møde
sammen med de 2 nyvalgte suppleanter. Vi fik
snakket og diskuteret emner igennem, som skal
behandles det kommende år. Vi havde et så givtigt
møde, at det ikke er sidste gang, vi mødes fysisk.
”Vi gamle” glemmer engang imellem, hvordan det
er at være ny i vores forening. Det er så nemt at
have vaner og indforstået snak, når vi i FU alle ved,
hvad der bliver talt om. Men så er det godt at blive
rusket op af to så nye suppleanter, som tør være
ærlige og stille gode, relevante spørgsmål både til
hjemmeside, rutiner, håndbøger m.v. Det sætter
mange ting i et andet perspektiv.
Vi har også besluttet at lave en fælles dag for
kinesiologien i 2020. Se omtale af dette andet sted
i bladet. Vi håber virkelig, I har lyst til at bakke op
om denne dag, så kinesiologien kan blive endnu
mere udbredt. Vi ved jo, at der er så mange, som
vil kunne profitere af at komme til os, men hvis de
ikke kender os eller har hørt om kinesiologi,
kommer de jo ikke!
Vi ønsker jer alle en god sommer. Husk nu at holde
ferie, så du kan komme tilbage med endnu mere
power.
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Behandlerkonference 2019
Reserver allerede nu datoen den 30. oktober 2019, hvor der afholdes
behandlerkonference.
Konferencens tema: Motivér dig selv og din patient – og find modet til
at lave en forretning ud af helbredelse.
Sted: Huset, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Efteruddannelse 2019/2020
Reserver allerede nu følgende datoer, hvor efteruddannelsen 2019/2020
afholdes:
30.-31. august 2019, 8.-9. november 2019,
31. januar-1. februar 2020 og 20.-21. marts 2020.
Sted: Dallund Slot, Dallundvej 63, 5471 Søndersø

Hold øje med vores nyhedsbreve for yderligere information om de to begivenheder. Tilmelding til nyhedsbrev foregår på www.alma-info.com
Venlig hilsen Foreningen Alma
Kontakt: alma@alma-info.com, 8681 9277
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FR A KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
Alma holdte i begyndelsen af April et kursus i
Silkeborg, om organmidlerne formidlet af den
kendte svenske naturlæge, Med. Lic og forsker
Reimo Heino. Han blev først uddannet heilpraktiker
og klassisk homøopat I Tyskland i 1972.
Efter mange års praksis flyttede han til Sverige og
blev alligevel nysgerrig for at finde ud af hvad
lægevidenskaben kunne, som naturpraktikken ikke
kunne tilbyde. Derfor uddannede han sig også til
læge i Sverige. Han måtte dog erkende at tilgangen til sygdom er helt anderledes i hjemlandet end
i Tyskland. I Sverige måtte han hverken bruge sin
heilpraktiker viden eller sin homøopatiske viden
med patienter. Derfor har han hele sit læge liv
været ansat som forsker på Karolinska.
Han overtog ValaPharma i 2003 og solgte den til
den danske antroposofiske lægemiddelvirksomhed
Allergica A/S. I dag fremstiller de homøopatiske
organmidler som består af kompositioner med 3
eller 4 midler. Af enkeltmidler findes 43. Organmidlerne, bliver fremstillet af grise der lever et biodynamisk liv. De håndteres nænsomt, så de ikke
udvikler stress. Det ville påvirke de organceller, der
senere bliver anvendt til de organmidler. Under
potenseringen overføres energien fra organet til
lægemidlet.
Hans guru er: Elgen. Den lever uden menneskelig
indvirken og bliver næsten kun syg ved syntetisk
kemisk påvirkning som stammer fra menneskets
respektløse omgang med naturen.

De hormoner som udskilles i kroppen bl.a. via
hypofysen og hypothalamus er i naturlige doser på
D6 og D12, svarende til den potensering der
anvendes i organmidlerne.
Vi fik svar i forhold til bl.a. Hashimoto, colitis
ulcerosa, KOL. For at opretholde vores kropslige
sundhed blev vi mindet om hvor vigtigt det er at
kemien i kroppen fungerer og hvad der kan gøres,
når den er ude af balance.
Han opfordrede alle til at spise sundt og mere
basisk dvs. mindre kød og flere grøntsager, tygge
maden ordentligt, at holde syre/base balance i
orden, da en forsuring forårsager så mange
sygdomme, at bevæge sig både for at holde hjerte,
lunger og muskler fitte. Han opfordrede også til at
måle syre base, ved gennem en hel uge: måle
såvel morgenspyt som morgenurin pH, og sætte
dette ind i et skema. Allergica bruger et specielt pH
papir til formålet. Til udrensning anbefalede han
carbomin og hvidløg for at modvirke forsuring og
for at virke anti-inflamatorisk.
Blandt 59 deltagere deltog osse 5 kinesiologer.
Skrevet af Rikke Kofoed de Romijn
kinesiologi studerende.

I Sverige er lovgivningen for lægemidler striksere
end i Danmark og han har måttet kæmpe mod
myndighederne (han må fx ikke offentliggøre
materiale til trods for en påvist dokumenteret effekt,
med mindre det er godkendt af den svenske
lægemiddelstyrelse). Han mindede os om, at går vi
bare et par hundrede år tilbage, gik skolemedicinen
og homøopatien hånd i hånd. I dag bruges kundskab om lægemidler og sundhed især målrettet
mod økonomi og politisk er der samarbejde mellem
politikerne og erhvervslivets ønske om at tjene
penge på medicin.
Reimo Heino fortalte og illustrerede hvordan at
vores optagelse starter i munden. Det som
introduceres i munden skal altså være i en sådan
tilstand eller dosis at kroppen ikke begynder at
bekæmpe det, som fremmed indtrængen.
Muskeltrykket nr. 154
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HUSKER DU DIT ALLERFØRSTE KURSUS?
Det gør du sikkert, men bruger du det også?
Var Kropsafbalancering / Touch for Health bare
noget, der skulle overstås, fordi der var så mange
andre spændende kurser, du gerne ville på, og
med tiden er dit basiskursus så gået i glemme-bogen? Eller blevet et kursus, som du yderst sjældent
bruger?
Det håber jeg ikke, men når jeg skriver denne
artikel, er det jo, fordi jeg har oplevet, at det hos
nogle er gået helt i glemmebogen, og jeg synes, at
det er så ærgerligt, for det kursus er set med mine
øjne guld værd.

omgang, men efter din afbalancering vil de holde.
Det er selvfølgelig et postulat fra min side, men jeg
ved, at det virker, og det er ikke kun mig, der
bruger denne model.
Jeg har set flere udenlandske instruktører teste de
14 muskler, inden de går i gang med deres teknikker, og efterfølgende retestes de 14 muskler, og de
holder.
Lad os fiske vores børnelærdom op af skuffen og
bruge den og skabe et fælles fundament for en
afbalancering og et kendemærke for kinesiologien.
Skulle du have glemt de 14 muskler, er jeg sikker
på, at der er mange instruktører, der står klar til at
hjælpe dig med at få genopfrisket dem.

Her stod kinesiologiens vugge, og alle kinesioloFLOW DIAGRAM FOR EN AFBALANCERING
gi-grene bygger på basiskurset Touch for Health,
som John F. Thie i sin tid satte sammen. Tænk blot
FLOW DIAGRAM FOR EN AFBALANCERING
på kinesiologiens træ. Her har du hele overblikket.
De 14 muskler er vores fælles fundament, og ved
at bruge dem oplever vores klienter, hvad kinesiologi er, nemlig muskeltestning.
Det er guld værd at teste 14 muskler i forhold til at
kunne få et energetisk read-out af hele klientens
system. Du får her et billede af den energetiske
sammenhæng mellem muskel-meridian-organ.
Ved at teste 14 muskler igen og igen kunne vi
måske bedre forklare os ude i den store verden.
Mange ved ikke, hvad kinesiologi står for, fordi vi er
så forskellige, og hurra for det. Men jeg tror, at vi
bedre ville kunne vinde fodfæste, hvis vi havde et
fælles kendetegn og brugte det igen og igen.
Og det har vi – nemlig de 14 muskler. Det er vores
fælles kendetegn, og dem skal vi holde fast i. Det
tager kun ganske kort tid at teste 14 muskler og
sætte dem ind i den model, som jeg har vist
herunder.
Det betyder ikke, at du ikke længere kan bruge alle
de andre fremragende kurser, som du har taget i
løbet af din karriere som Kinesiolog. Dem kan du
stadig bruge. Du sætter dem bare ind i en ramme.
Din klient vil rent fysisk mærke effekten af din
behandling. De 14 muskler holder ikke i første

Indledende test

Mål eller tema for afbalanceringen
Test 14 muskler.
Du afbalancerer ikke, men noterer, hvilke muskler
der ikke holder. Dette feedback fra kroppen giver
din klient og dig et billede / readout af klientens
energetiske tilstand.
Brug nu din håndmodel og test frem, hvilke
afbalanceringer din klient har brug for.
Fortsæt indtil du ikke længere får indikatorskift på
din håndmodel.
Du kan bruge alle de modaliteter / kinesiologikurser, du har lært.

Test igen 14 muskler.
Musklerne vil med meget stor sandsynlighed holde,
fordi du har genoprettet alle kredsløb i kroppen.
Dette feedback fra kroppen gør, at klienten rent
fysisk mærker, at der er sket en forandring.
Skulle en muskel ikke holde, kan du genoprette
med teknikker fra din TFH / KA værktøjskasse.
Retest målet / temaet for afbalanceringen.

Birgit Nielsen
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LIVSGLÆDEN VENDER TILBAGE
En dag på jobbet
Min kollega var ganske ked af det. Hun var ved at
miste sin elskede livsledsager. Han var sunket ned
i et smerte helvede og i chok grundet diagnosen
sclerose. En diagnose lægerne i øvrigt var usikker
på. MR scanning var ikke uden videre en mulighed
- panikangst for lukkede rum - et krigstraume fra
tiden som soldat på Balkan.
Jeg tilbød behandling via surrogat, hvilket han
takkede ja til.

* Adgang til optimal støtte
* Master TMJ
* Scannings procedure af ryg ( kroppens prioritet)
sektion fra Atlas of Human Anatomy and Physiology.
Efter hver anvendelse af de ovenstående 3 teknikker foretog jeg hurtig Fix.
Jeg gik ganske grundigt til værks.
Tiden fløj afsted. Efter seancen var surrogaten
meget træt.
Tiden efter

Valgte at benytte teknikker fra Unit 4.

Ringede fluks til kollegaen efter endt behandling.
Hendes mand var faldet i dyb og rolig søvn.
Mareridt og urolig søvn var ellers hverdagskost.
Hendes mand var senere vågnet uden smerter i
ryggen og i godt humør med glæde og lyst til livet
igen.
Hun havde fået sin mand tilbage, som hun udtrykte
det.
Her måneder senere er han fortsat uden rygsmerter og med glæden og lysten til livet i behold.

Jeg sprang glad og fro i Fix It Mode.

Hilsen fra

Behandling

Grethe Lind Sindberg

Kinergetics
En medstuderende ville gerne være surrogat.
Voila, her var muligheden for at hjælpe.
Jeg drøftede problematikken med Birgit Nielsen fra
Kinesiologi-akademiet.

Jeg valgte at benytte:

Boganmeldelse af bogen

”Stærke knogler – mad som genvej”.
Udgivet på CET Forlag april 2019 (164 sider). Mia Damhus er
Cand. pharm og ernæringsterapeut.

Modsat Mias tidligere
fag- og debatbog ”Andre
boller på suppen” så er
denne bog læselig for
både behandler og klient.
Den gennemgår fra A til Z
hvorfor knoglerne er
vigtige og hvordan du helt
konkret passer på dem.
Bogen er for alle os der
har brug for en opsummering af hvad knoglerne

har brug for, hvad inflammation skyldes og hvad
den gør ved os, hvilken rolle tarmen har i alt det
her, hvorfor er syre/base balancen så vigtig,
giftstoffers påvirkning af knoglerne og meget mere.
Den giver en letforståelig vejledning i hvad du/din
klient kan gøre for at holde knoglerne sunde,
hvordan du afgifter, de vigtigste mineraler og
hvordan du får flere af dem og på den nemmeste
måde. Den indeholder løbende eksempler, f.eks.
hvad mangan bidrager til og hvordan spiller
glyphosat (Roundup) ind her og hvordan undgår du
det. Den giver også begrundelse for og konkrete
råd til at støtte kroppens udskillelse af giftige
metaller, uanset om det er aluminium, kviksølv, bly
osv.
fortsættes side 8....
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Den har et afsnit med mange gode opskrifter som
hjælper til stærkere knogler. Selv kan jeg godt løbe
lidt træt i mine bønneopskrifter og finder her en
lækker opskrift på bagte bønner hvor Mia yderligere putter svesker i. Det forklares, at sukker gør
bønnen lettere at fordøje, da lectiner binder sig til
sukkerarter - men nu uden at skulle bruge tilsat
sukker. Alt i alt en meget nem tilgang til hvordan
jeg eller min klient kan sikre at dagens måltider
bliver nemme, smager godt og samtidig er en fryd
for øjet.
Det lille afsnit om kosttilskud adresserer de enkelte
områder hvor det, på trods af en god kost, stadig
kan give mening.
Mia tilgår emnet både med en stor faglighed og på
en meget pædagogisk og letforståelig måde for
enhver interesseret uanset baggrund. Baggrunden
er forskning, men kilderne er samlet i et særligt
afsnit uden at forstyrre teksten inde i bogen.
Faconen er så man får lyst til at læse mere. Kender
du også til at have en stak ulæste bøger, hvor der
er et eller andet der gør at man går i stå, måske
pga. sproget eller fordi der er alt for mange bogstaver på en side. Her er der tekst, fakta-bokse,
illustrationer og billeder så bogen er let fordøjelig
og samtidig er her alt hvad der er brug for, for at
komme i gang, selv omtale af køkkenudstyr.
Bogen er relevant for alle typer kinesiologer som et
supplement til den ernæringsterapi vi som kinesiologer er uddannet i.
Bogen kan være med til at motivere folk til at spise
økologisk, spise mere grønt, anvende produkter af
svanemærket mm. Den formår at få begrundelserne ned i øjenhøjde så jeg tror også mange
klienter vil få glæde af den. Bogen er derfor oplagt
at anbefale klienter så de har et brugbart værktøj
hvor de kan føle sig trygge i de eventuelle ændringer i kost og/eller kosttilskud som de nu skal i gang
med.
Jeg kan kun anbefale at læse bogen. Her kan du
få præsenteret viden så du er bedre rustet til at
vejlede andre uanset om det er klienter, familie
eller venner. Det kan også være du selv har brug
for nogle justeringer for at øge din egen knoglesundhed.

8

Muskeltrykket nr. 154

Bagte bønner:
500 g brune, hvide eller pinto bønner, udblødt i
vand natten over
1 flaske mosede tomater eller 2 ds flåede tomater
2 løg
1 spsk chili
1 spsk spidskommen
3-4 fed hvidløg
1 spsk sennepspulver
500 g græskar eller sød kartoffel
6-8 svesker
salt og peber
1/2 bundt frisk koriander til servering

Pil og hak løg og hvidløg. Læg i stegesoen med
bønner, svesker og mosede tomater. Rør sennep,
chili og spidskommen ud i 2-3 dl vand og hæld
over bønnerne. Læg låg på.
Sæt i ovnen og tænd på 160 grader. Bønnerne kan
spises efter 3 timer, men kan også tåle at stå
længere.
Gå en lang, frisk tur i skoven, mens bønnerne
bager, så kommer du hjem til varm mad, der er lige
klar til at spise.
Susan Lunddahl
DK-Kinesiolog® RAB

Indlæg til Kinesiologiforeningens blad.

Knogler er andet end kalk

Af Mia Damhus, ernæringsterapeut DET, IFMCP

Bliver du også spurgt af dine klienter, hvor meget calcium, de skal tage og hvilket calciumtilskud,
der er det mest letoptagelige? Det gør jeg tit! Og i lang tid har jeg sagt, at egentlig synes jeg, der er
andre tilskud, der er meget mere interessante. At mange mennesker faktisk bør holde en pause i
3-6 mdr med calciumtilskud, især hvis de har en historie med kviksølvbelastninger, fordi calcium
blokerer for kviksølvudskillelsen. Og at vi som befolkning mangler alt andet end calcium, nærmest.
Så er der klienterne, der har en mor og mormor med knogleskørhed. De spiser rigeligt med
calcium og D-vitamin. Men faktisk giver det risiko for nyresten, i højere grad end det nedsætter
risikoen for knoglebrud. De, som allerede har fået at vide, at de har osteopeni eller osteoporose,
tager ofte 1000-1200 mg calcium dagligt, og jeg ser doser på 90 mcg D-vitamin. Hjælp! Hvor er
evidensen for, at det hjælper? Mon ikke også du har oplevet klienter, som HAR spist calciumrigt
hele livet og alligevel har rigtig dårlige knogler?
Knogleskørhed er en inflammatorisk lidelse. Alt det, som også giver inflammation andre steder,
øger knoglenedbrydningen. Det ved man jo faktisk udmærket, for knogleskørhed er en kendt
ledsager til eksempelvis inflammatoriske tarm- og gigtlidelser. Zoomer man ind for at finde en
forklaring, så er der simpelthen direkte kommunikation mellem tarmens nervesystem og
knoglerne. Vil du have stærke knogler, er der derfor ingen vej uden om tarmen. Det betyder mad
og mikrobiota, og vel at mærke er maden og måltidssammensætning absolut mere afgørende end
alle kosttilskuddene. Din tallerkenfordeling er alfa og omega i at balancere kroppens balance
mellem for meget og tilpas inflammation.
Fødevarereaktioner er en kilde til inflammation, og gluten er altid først på listen over, hvad der
skal ud af kosten, indtil knogletætheden er bedre. Det andet store spørgsmål er selvfølgelig
mælkeprodukter. Husk endelig, at laktose ikke er det eneste problem i mælk, og særligt, når det
handler om inflammation, er det ingen løsning at vælge laktosefri produkter. Overvej, at mange
danskere først får foretaget de virkelig effektive ændringer, når de løsriver sig fra
brød/yoghurt/skyr/ost og virkelig lærer at spise anderledes. Det betyder, at selvom man kan teste,
at de måske godt kunne spise det, så kan det være en større hjælp i en periode at prøve at spise
noget helt andet. Nye råvarer, flere næringsstoffer, mere varieret mikrobiota...og så keder mund
og mave sig ikke så meget, når vi bliver hjulpet til at spise lidt mere varieret.
En af følgerne af inflammation er, at niveauet af stresshormoner stiger. Det kan selvfølgelig også
stige på grund af ganske almindeligt livsstress, som vi nok alle har en del klienter med.
Stresshormoner henter calcium og protein ud af knoglerne og til blodet. Og der er ingen som helst
grund til at tro, at et større indtag af calcium kan modvirke denne effekt. Afstressning og alt, hvad
du kan for at balancere din klient væk fra stress, er langt vigtigere.
Til dig som behandler og også til dine klienter har jeg skrevet en bog, hvor disse sammenhænge er
beskrevet i mere detalje. Der kan du også læse om de glemte knoglebyggere: C-vitamin, som er
nødvendigt for kollagendannelsen. K-vitamin, uden hvilken der ikke kommer calcium ind i
knoglemassen. Og en masse andre mikronæringsstoffer udover calcium. Jeg håber, du kan bruge
den!
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S tafetten
Tak for stafetten.
Gad vide, om der findes en kinesiolog, som ikke
først er blevet hjulpet af kinesiologien inden de har
startet uddannelsen som kinesiolog?
På et tidspunkt meldte jeg mig til kurset Kropsafbalancering, fordi jeg tænkte, at jeg måske med det
kursus kunne hjælpe mine kolleger. Jeg var ansat i
den finansielle sektor, og arbejdet var meget
stressende. At jeg selv skulle ende som kinesiolog,
havde jeg slet ikke tænkt. Som ung søgte jeg det
spirituelle og vidste, at jeg skulle arbejde inden for
det felt, men nu var jeg havnet et helt andet sted,
med en stor løn, som dengang trak mere. Det
spirituelle havde jeg fjernet mig fra til fordel for det
materielle.
Jeg blev RABbet i 2013, og havde da allerede
startet så småt med klienter. Jeg indrettede klinik
hjemme i privaten, og der har jeg klinik endnu. I
starten syntes jeg, det var lidt grænseoverskridende, at klienterne kom i mit private hjem. Den
opfattelse blev jeg nødt til at ændre til, at jeg nu
inviterer klienterne hjem til mig og at det er en flot
gestus fra min side, fordi ikke alle vil åbne deres
hjem for andre.
Jeg bor langt ude på landet, men det er ingen
hindring eller ulempe. De klienter som vil til mig, de
kommer. Alle fascineres af naturen, udsigten eller
stilheden. I starten af min karriere brugte jeg tit at
gå i naturen, når jeg havde haft en klient med
mange rigtig tunge problematikker for at rense mig
selv og fylde ny energi på systemet. Nu er jeg
blevet bedre til kun at lade klienten fylde hos mig,
så længe vi er i klinikken.
Allerede i 2013, da jeg lige var blevet RABbet,
tænkte jeg, at jeg skal da vide mere, og den tanke
har jeg stadig. Jo mere jeg ved, jo mere sulten
bliver jeg efter lige at vide mere om et emne. Så
det er efterhånden blevet til mange kurser.
Da Audun Myskja første gang var i Danmark og
holdt en workshop blev jeg opfordret til at deltage.

10
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Jeg deltog på bedste beskub, men jeg forstod ikke
meget af det, han sagde. Det var ikke sproget
norsk jeg ikke forstod, men indholdet af workshoppen. Han sagde bl.a. at der stod en lyskegle op
over mig, når jeg arbejdede??? Han sagde også,
at han håbede jeg ville komme til hans kursus, da
det lå så naturligt for mig??? Helt ærligt, jeg anede
ikke, hvad han talte om, men han vakte min
interesse, og jeg meldte mig til kurset.
Jeg gjorde uddannelsen færdig og endte som
enhedsterapeut. Det blev min indgang til det
spirituelle. Jeg fik selvfølgelig mange gode ting
med mig, jeg kan bruge i klinikken, men størst af
alt var min egen spirituelle udvikling.
Da jeg var nyuddannet og en ny klient ringede og
bestilte en tid, spurgte jeg altid, hvad vi skulle
arbejde med, jeg ville jo gerne forberede mig. En
ældre erfaren kinesiolog sagde til mig, du skal da
ikke forberede dig, du tester og klienten bestemmer! Det gjorde jeg skam også, men som nyuddannet kan man godt have behov for at vide, hvilke
afbalanceringer, der inde i ens eget hoved måske
kan hjælpe. Nu spørger jeg aldrig mere, når en ny
klient bestiller en tid. Nu er det sjovere at bevare
spændingen over, hvad vi skal arbejde med.
Jeg kan stadig finde på at læse en gammel kursusmanual igennem med jævne mellemrum, for man
kan sagtens få anden information ud af at læse
den anden, tredje eller fjerde gang. Det er lidt som
et billigt kursus hjemme i stuen.
Karsten Munk sagde engang til et foredrag på
vores årsmøde: Det er af vores klienter, vi lærer.
Han har fuldstændig ret. Det kan godt være, vi
lærer en masse på kurser og via litteraturen, men i
sidste ende, er det fra vores klienter, vi får den
største viden. En ting, som virkelig er påfaldende,
er at jeg tit får samme problematik fra klienterne i
intervaller. Enten passer det med udviklingen i mit
eget liv eller også får jeg bare viden, jeg kan bruge
overfor de andre klienter med samme problematik.
Det er da fantastisk.

Hvis nogen spørger mig om hvilket kursus, der har
været det vigtigste for mig, så er det helt klart
Kropsafbalancering. De teknikker giver mig så
megen information om klienten. Undervejs i
testningen siger jeg tit til klienten, kender du det
osv.. Alene ud fra hvad musklerne siger. Hvor ved
du det fra, siger de. Det har du lige sagt, plejer jeg
at sige. De er virkelig forundrede, for de har jo ikke
sagt noget!
Hvis jeg skal afbalancere mig selv, bruger jeg også
KA sammen med metaforkurset. De spørgsmål
åbner med det samme for et svar til, hvor min
problematik er. Når jeg har genkendt og erkendt
problemet og set løsningen, er jeg igen er i
balance.
Jeg har mange børn i klinikken, og det er altid en
fornøjelse at kunne hjælpe børn. Jeg fascineres i
den grad af, hvor meget børn kan mærke, og hvor
eksakte svar de giver på muskeltesten. Jeg havde
engang en dreng, og da forældrene kunne se,
hvilken effekt det havde, kom de også med lillesøsteren på 3 år. Lige så stille som broderen var, lige
så urolig var lillesøsteren, sagde de. Mor og morfar
kom sammen med pigen, så de begge kunne
holde hende, for hun kunne ikke sidde stille!! Jeg
fik mor op på briksen og bad hende læse for pigen.
Den lille pige sad helt stille og flyttede arme, ben
eller krop, når jeg skulle røre ved hende. Jeg bad
hende ikke om at bevæge sig, hun mærkede bare
hvor jeg skulle røre hende. Mor og morfar var

målløse og de kunne næsten ikke tro deres egne
øjne. At se et barn tage imod på den måde, det er
nærmest løn i sig selv. Nøjagtig som når andre
børn kommer og impulsivt giver mig et knus efter
behandlingen. Kan man så få større betaling?
Noget, som gang på gang forundrer mig, er mine
klienters hudløse ærlighed selv om de mest intime
og fortrolige ting, om det så er første gang, de er
hos mig, så vælter det ud af dem. I mit stille sind
takker jeg for deres tillid, men tænker også hvor
forfærdeligt det må være ikke at have nogle
mennesker tæt på, de kan dele deres bekymringer
og problemer med.
Jeg har efterhånden bestridt mange tillidsposter i
foreningen. Jeg har været elevrepræsentant i
Instruktørkredsen, kasserer i Lokalafdeling Fyn,
suppleant i FU (forretningsudvalget) og nu næstformand. Alle poster har været meget givende, og
jeg kan godt lide at være med, hvor der sker
noget.
Jeg vil gerne give stafetten videre til Tove Solvejg
Nielsen. Tove lærte jeg at kende, da hun holdt
kursus i Kærlighedens 5 sprog baseret på bogen
af samme navn af Gary Chapman. Det kursus var
virkelig en øjenåbner for mig, og den viden, jeg fik
med mig bruger jeg så tit i klinikken, når der er
klienter med samlivsproblemer.
Jette Larsen
www.kinesiologi-i-halmhuset.dk

TILLYKKE MED EKSAMEN
Grethe Lind Sindberg har bestået eksamen som
Kinesiolog med ret til RAB hos KinesiologiAkademiet v/Birgit Nielsen.

Det vil glæde os at byde dig velkommen som
behandlermedlem i foreningen.

Du ønskes tillykke med eksamen.
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Kinesiologiens dag.
Der er en international kinesiologiens dag, men den
ligger i marts lige op af vores årsmøde, så ingen har tid
eller overskud på dette tidspunkt til at holde kinesiologiens dag.
Men i FU synes vi, ideen om kinesiologiens dag er så
godt et markedsføringsgrundlag, at vi nu inviterer alle
medlemmer til at bakke op om en samlet dag i 2020.
Datoen er fastsat til 3. onsdag i april, d. 15.04.2020.
På sidste årsmøde hørte vi røster fra flere nyuddannede om, at de står med en god uddannelse, men
ingen viden om at få en forretning til at køre eller
hvordan man får klienter.
Derfor begynd allerede nu at tænke på, hvad du har
lyst til at bidrage med til kinesiologiens dag.

Vi opfordrer alle Lokalafdelinger til i god tid at holde et
fælles møde med Kinesiologiens Dag på dagsordenen
og brainstorme på emnet samt hjælpe de nye i gang.
I FU tænker vi både, at man kan tage ud på skoler,
institutioner, fitnesscentre, den lokale købmand,
helsekostforretninger osv. i løbet af dagen enten for at
møde kommende klienter, lave workshop, informere
osv.
Samtidig kan man om aftenen holde infomøder enten
samlet eller hver enkelt privat. Det er kun fantasien,
som sætter grænser for programmet denne dag. Det
er nu, I kan tænke ud af boksen og hjælpe hinanden.
Husk I er kolleger, og I hver især med jeres energi
tiltrækker forskellige klienter, det er derfor ikke farligt at
arbejde sammen og hjælpe hinanden på vej, for flere
kan trække mere end én!
God arbejdslyst.
Jette Larsen, næstformand

UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME
I skrivende stund er det snart 7 uger siden, vi
havde årsmøde. Og hvilket årsmøde☺☺.
Det var to skønne dage i selskab med kolleger fra
hele landet, og flere studerende var med denne
gang, og nu kommer min opfordring til dig, som er i
gang med uddannelsen til Kinesiolog:
Næste år skal du være med og opleve den fantastiske synergi, der opstår, når begejstrede kolleger
mødes over to dage, og dagsordenen er kinesiologi og alt det, som kinesiologien kan.
Først skal du reservere datoen – det er d. 14.-15.
marts 2020.
Dernæst skal du begynde at spare op, for selve
årsmødet koster 1100 kr., og så kommer der en
overnatning oveni og evt. transport.
Men det er alle pengene værd.
•
•
•
•
•
•
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Du vil møde andre studerende
Du vil møde dine kommende kolleger
Du vil møde repræsentanter fra din lokalafdeling
Du vil møde repræsentanter fra foreningen og
dens udvalg
Du vil møde instruktører og kunne spørge ind
til kurser, du har overvejet at tage
Og meget, meget andet...
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Men frem for alt vil du blive taget godt imod, for
Danske Kinesiologer tager særlig godt imod de
nye medlemmer, som kommer på årsmødet. De
skal føle sig velkomne og opleve, at vi alle er lige.
Vi er alle startet det samme sted, nemlig med
Kropsafbalancering eller Touch for Health, så vi
har det samme fundament og den samme faglige
baggrund, som vi så hver især har bygget videre
på. Det betyder, at du vil komme til at møde mange
spændende Kinesiologer, og du vil helt sikkert gå
beriget hjem med endnu større lyst til at fortsætte
dit studium og mødes igen med dine medstuderende og kommende kolleger.
Det betyder også, at du vil møde forskelligheden,
for vi er forskellige, og hurra for det. Det er jo også
vores styrke, for på den måde kan vi lære af
hinanden og dele vores viden med hinanden.
Sharing kaldes det også, og det skal vi have meget
mere af, så derfor har vi også brug for jer nye
studerende på vores årsmøde. Jeres kommende
kolleger vil gerne lære jer at kende.
Vi ses i Middelfart d. 14.-15. marts
2020.
Birgit Nielsen
Uddannelsesvejleder

NYT

fra…

DIHS House of Kinesiologists Since 1987
Den Internationale Holistiske Skole
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Vi har i dag modtaget en forespørgelse fra kommunen om at tage en praktikant i 8 – 12 uger. Det
havde vi også i 2018, hvilket var en klar win win, så
det tænker vi at sige ”ja tak” til igen. Tænk hvor
heldige er vi lige at blive spurgt to gange, med så
kort interval!

Med ønsket om en skøn sommer til jer alle.
Vi ses på skolen ☺
Carina & Dorthe

Vi har endnu ikke fået en ny dato planlagt med
Anne Jensen vedr. temadag om muskeltest. Det
bliver på den anden side af sommeren, så vi
forventer, at I kan læse om det i næste nummer af
Muskeltrykket.
Vi er begge blevet utrolig glade for at undervise i
Pædagogisk Kinesiologi. Fra starten var det ikke til
at vide, at vores nysgerrighed blev pirret af dette
materiale, der er så meget mere, end hvad det
lyder til at være. Vi får ofte stillet spørgsmålet eller hører, at en del tror kurset er for lærere eller
pædagoger! Lad os slå fast her, at det er det
absolut ikke. Kurset hører til på den emotionelle
side af den Universelle Healings Trekant, og er for
alle.
Med sine 120 timer er det et stort kursus, hvilket
giver en hel særlig hyggelig og familiær tone på
holdet, således det efterlader et tomrum, når det
slutter i starten af december. Det er mange timer at
være sammen, fordelt over fire måneder, og det
giver et specielt sammenhold.
Vi er spændte på, at vi skal (Dorthe skal), være
med til at planlægge næste års generalforsamling,
for Danske Kinesiologer. Planlægningen begynder
for alvor allerede her i maj måned. Det bliver
spændende, hvad vi kommer frem til, at I (og vi) får
mulighed for at opleve til marts 2020.
Vi vil gerne sende en kæmpe stor tak til Jan
Jensen fra Danske Kinesiologers sekretariat. Jan
er en vaskeægte jysk guttermand. Vi kan altid
regne med hurtig respons, hvis der er noget, vi har
brug for hjælp til, og han er sød til at se gennem
fingre med, at deadline til tider bliver overskredet
en anelse, f.eks. i fht. Muskeltrykket. Tusinde tak
Jan – du får tingene til at glide, hvilket gør det
nemmere at være os!
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DIHS House of Kinesiologists Since 1987
Den Internationale Holistiske Skole

Så skal vi da lige love for året er kommet i gang; også hos jer?
Med en fuldmåne der sagde - spar to - til det hele og da det kommende år lover fremgang, så er
det bare om at sætte skub i planerne, for det vi gerne vil lykkes med. Hvad er dine planer?
Vi er glade og taknemmelige for, at Sylvia Marina igen har ladet sig overbevise om at komme i 2019
både til DK og Norge, om end 2018 burde have været sidste gang vi så hende på disse koordinater.
Til efteråret kommer hun med 2 workshops af to dages varighed.
Bora kommer igen i år med et kursus vi endnu ikke har besluttet hvad skal være, men vi afventer
stolte, at kunne præsentere ham og hans viden for jer i juni måned. Bora har efter mange
uddannelser indenfor kinesiologien besluttet sig for primært at beskæftige sig med Dr. Bruce
Dewe´s K-power serie. Hold dig orienteret på vores hjemmeside Dihs.dk

MOM S

Vi ønsker Lisbeth et stort tillykke med hendes nye titel som
DK – Kinesiolog. Lisbeth var i december 2018 til eksamen og bestod.
Hun er den første af vores kursister vi også selv har undervist og som
først startede på skolen efter vi overtog den fra Annemarie, som
har
LØ NSUM
skrevet speciale og været til eksamen. Vi har haft nogle fantastiske år
med Lisbeth og glæder os til flere fremover 

SKAT

CVR

Desværre var jeg ikke så kvik at få et billede med kun Lisbeth på, det
kommer ikke til at gentage sig.

?

Vi fik i slutningen af 2018 etableret et endnu tættere samarbejde med Norge på flere fronter, det
bliver virkelig interessant hvor det bringer os alle hen.

www.rabrevision.dk
- unikt regnskabskoncept
til behandlere

Tast din kassekladde ind via nettet
- og lad os, dit revisionsfirma, om
resten. Vi laver dine kvartalsregnskaber
og dit årsregnskab som en “pakke” til en
fordelagtig medlemspris på 410 kr. + moms
om måneden.
Start gerne her og nu - med regnskabet fra den 1. januar
2013. Der er ingen startomkostninger - og det koster intet at
skifte revisor.
Ring til revisor Bjarne Nybo og få en uforpligtende snak om
dit regnskab, eller send en e-mail, så kontakter jeg dig.
www.rabrevision.dk  U dsigten 17  U ggelhuse  8960 Randers S Ø
e-mail: bn@rabrevision.dk  telefon 8649 6595 eller 4046 1380
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NYT fra Touch for Health School
Sund Livstil messen i Aarhus
“Jeg har sovet så godt og helt uden smerter i nat,
takket være den afbalancering jeg fik i går.” Det var
en af de mange positive tilbagemeldinger vi fik af
en af de messegæster, der besøgte vores stand til
Sund Livsstil messen i weekenden den 8.-10.
marts i Scandinavian Center i Aarhus.
På messen havde
vi en stand, hvor
vi både fortalte
om Touch for
Health kinesiologi
og gav gratis
afbalanceringer til
messegæsterne.
Ud over dette
holdte jeg to
foredrag. Efter
foredragene var
der mange der
kom forbi standen
for at prøve en
afbalancering, eller
for at få besvaret nogle spørgsmål.
Vores mål med at give Touch for Heath afbalanceringer af en halv time varighed, var at give messegæsterne mulighed for at prøve, hvad en
energiafbalancering er. Gæsterne fik hjælp til at
formulere et positivt mål og fik efterfølgende testet
og afbalanceret 14 muskler.
Det at vi fik positive tilbagemeldinger fra mange
gæster, var naturligvis meget opmuntrende for os.
Der var en stor interesse i at prøve afbalanceringer
i løbet af de tre dage, som messen varede. Vi
havde delt vores vagter sådan, at vi var to på
standen samtidigt: den ene gav afbalanceringer
mens den anden besvarede spørgsmål fra tilskuerne. Der var rigeligt at se til på alle tidspunkter af
de tre messedage. Der er stadig mange, der ikke
kender til kinesiologi og Touch for Heath, og som
var interesserede i at høre om det eller prøve det
på egen krop.

Flere af de frivillige, der gav deres bidrag med
planlægning før messen eller med at være med på
selve messen, var med for første gang. Tilbagemeldning efter messen var, at de gerne vil være
med næste gang. Samarbejdet fungerede godt, og
det var en stor fornøjelse at videreformidle Touch
for Health til messegæsterne.
Stor tak til Lene Milthers, Lisbeth Olsen, Fanni
Olesen, Inge Lise Kahr, Nora Iversen, Ida Hiitola
(fotograf), Peder Pedersen og Oda Andersen.
Sammen fik vi udbredt viden om Touch for Health
kinesiologi til mange messegæster!

International kinesiologi conference 2019
I år finder konferencen sted i et ferieparadis på Bali
den 19.-21. oktober. Så hvorfor ikke tage med?
Du kan læse mere om konferencen her:
www.kinesiologi-indonesia.org
Med kinesiologihilsen
Anne Hiitola-Pedersen
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Kinergetics 2019 - 2020
Til oktober tager jeg fat på endnu en Kinergetics
-sæson med kurser i både Ringe og Aarhus.
Mange kursister har allerede taget kurserne, og
tilbagemeldingerne taler deres eget sprog:
•
•
•
•
•

•

Tak for endnu en fantastisk Kinergetics weekend
Det er fantastiske weekender, vi har hos dig.
Masser af spændende læring, skønne omgivelser og super forplejning.
Tusind tak for en forrygende weekend
Tak for endnu en fantastisk lærerig weekend.
Wow, hvor var det bare et godt kursus. Jeg
kommer til at bruge kinergetics rigtig meget,
men det har jeg jo godt regnet ud for længe
siden!
Det bedste er, at det er et spændende kursus
og jeg glæder mig til at arbejde med det jeg
har lært. Kan næsten ikke vente til næste
kursus.

Det er spændende kurser, og en helt ny måde at
tænke kinesiologi på, og der er ingen grænser for,
hvordan du kan bruge det.
Du læste rigtig: der er ingen grænser for, hvordan du kan bruge stoffet og tænke det ind i de
kinesiologi-grene, du allerede har lært. Det er det,
der gør Kinergetics så fantastisk og så anvendeligt
i alle sammenhænge.
Korrektionen, som bruges i Kinergetics, kaldes
Fast Fix eller Hurtig Fix, og det går virkelig hurtigt.
Du vil opdage, at du bruger meget lidt tid på dine
afbalanceringer, når du bruger Kinergetics. Samtidig kommer du meget dybt, og du er i stand til at
klare mange traumer og se nye sammenhænge i
de ubalancer, som klienten kommer med.
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Du vil lære at afbalancere alt, som ligger på
klientens tidslinje – fra DNA og op til her og nu og
ud i fremtiden. Det er total rengøring af krop, sind
og ånd, ikke kun hos din klient, men også hos dig
selv. I løbet af kursusrækken vil du opleve, at du
bliver mere og mere flyvende, men stadig med
begge ben på jorden.
Mon det er din tur til at komme med på Kinergetics-holdet?
Vi er allerede mange begejstrede brugere, og der
er plads til flere.
Du kan tage alle kurser i løbet af en sæson eller
strække dem over to sæsoner. Det er helt op til dig.
Det er en fordel at have Touch for Health eller
kropsafbalancering, og helt klart også en fordel at
have BNT, men ikke et krav.
Se mere på: www.kinergetics-reset.dk
Birgit Nielsen

NYT fra Karins Helse Klinik
Hvor er det bare spændende og dejligt at følge
kursisterne på de forskellige hold. Skønt at følge
den udvikling der sker og de flotte resultater, der
meldes tilbage om. Og så er det bare fantastisk at
kunne være med til at udbrede kinesiologien. Et af
mine store ønsker.
I maj afslutter jeg 2 hold med MATRIX, hvor de har
været igennem alle 5 moduler. Stort tillykke til jer
alle, og held og lykke med anvendelsen af materialet, som jeg er ret sikker på, vil give jer god vind i
sejlene som kinesiolog. Held og lykke med jeres
virke derude☺. Jeg ønsker jer al mulig held og
lykke i jeres klinikker.
På nuværende tidspunkt udbyder jeg 3 typer
kurser:
• MATRIX kurserne med 5 moduler
• PRAKTISK KINESIOLOGI – SUCCES I
KLINIKKEN
• SPECIFIK FØLELSESFORLØSNING
Og derudover tilbydes aftener med erfaringsudveksling med jævne mellemrum til alle mine
kursister.
Har du lyst til at deltage på et af kurserne?
- send mig en besked, så du kommer på et af
holdene.
På min hjemmeside www.karinshelseklinik.dk kan
du læse mere om kurserne.
Her vil jeg blot med disse helt fantastisk fine
tilbagemeldinger fra mine skønne kursister, lade
det tale sit eget sprog.
Tilbagemeldinger fra kursister:
Matrix-kurserne gav mig modet tilbage i forhold til
kinesiologi, fordi det er så dejlig nemt og ligetil
sammenlignet med mange af de andre metoder,
jeg har lært.
Man kan få så utrolig meget viden om klienten
meget hurtigt.

(Jeg startede på MATRIX kurserne efter at have
taget KA og 3 af modulerne fra Kommunikation
med den intelligente krop) Fra dag 1 tog jeg
MATRIX kurserne til mig og bruger proceduren i
alle mine kinesiologi behandlinger. Jeg har været
igennem alle 5 MATRIX kurser og de har alle
sammen været spændende og fantastiske hver for sig.
Hver eneste gang, jeg har en klient på briksen, så
tjekker jeg ALTID de 28 frekvenser og KRANIEKNOGLERNE. Kranieknogle ubalancer har i den
grad fanget min interesse, fordi jeg har set klienter,
som virkelig havde det dårligt i forhold til stress,
angst, depression og smerter i nakke/skulder og
som ved 1-2 behandlinger får det markant bedre.
Jeg kan varmt anbefale MATRIX kurserne til alle.
Kurserne er nemme og lige til at gå til. For nye
kinesiologi studerende er dette bare guf. For mig
personligt har kurserne betydet, at jeg med viden
fra MATRIX kurserne og Succes i Klinikken ret
hurtigt fik gang i min lille klinik, (selvom jeg var ret
ny i denne spændende kinesiologi verden, da jeg
startede på kurserne). Jeg oplever gang på gang,
at de klienter, som anbefaler mig til andre, har jeg
brugt en kombination af MATRIX / Succes i Klinikken proceduren. Hvis jeg skulle give stjerne for
kurserne – så er der 5 stjerne her fra mig *****
Jeg kan bestemt anbefale MATRIX og Succes i
Klinikken meget og har gode resultater. Både
MATRIX og Succes i klinikken er meget enkelt at
gå til p.g.a. verbal test. (alle de tossede andre test,
når bare man kan spørge verbalt) og det hele er
super struktureret. Stort set alle mine klienter skal
have prætest fra et af dine kurser – læs, jeg bruger
det meget mere end alt andet, jeg har lært.
På MATRIX kommer man omkring så mange
vigtige enkeltdele i den fysiske krop og på MATRIX
1 er der meget udenfor den fysiske krop, som jo er
super vigtigt. Det hele er let at gå til med den
samme fremgangsmåde /spørgsmål og super
struktureret.
Jeg synes, at det er så fantastisk at korrigere med
diverse frekvenser og jeg bruger næsten ikke
andet end frekvens korrektion (ok, selvfølgelig
også meget snak undervejs med årsag, hvad skal
jeg erkende mv.)
fortsættes side 18 .....
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Jeg har selv fået løsnet meget op i nakken og det
er en fantastisk følelse. Karin det er super flot, at
du som underviser opfordrer til, at vi kan stille
spørgsmål efterfølgende, det har jeg ikke tidligere
oplevet. Det er behageligt, roligt og hyggeligt, at
blive undervist af dig.

Jeg tilbyder de enkelte dele af Succes i klinikken
som noget af det første i min test, når målet er
defineret. Og der er ofte noget, som skal med.
Særligt test af ampuller, organreflekser samt reversering og toxiner popper ofte op. Så jeg har haft
stor glæde af kurset og benytter ofte dele derfra.

Selvfølgelig også en fantastisk introduktion til dit
og Jane Winther samarbejde med de hos mig
meget brugte CD`er.

Helt konkret har det jo betydet flere værktøjer i min
værktøjskasse. Især toxinudrensning og en
forholdsvis hurtig afbalancering af spændte
kæbemuskler er jeg og specielt mine klienter
vældigt glade for ☺

Efter at have deltaget på de fleste af Matrix-modulerne, har jeg nu mulighed for at teste helt specifikt
og meget målrettet på ubalancer i hele kroppen og
energisystemet.
Samtidig med undersøges der for om der kan ligge
noget følelsesmæssigt eller mentalt til grund for
ubalancerne. Ved også at teste tidspunkt for de
enkelte ubalancers opståen, synes jeg, at
Matrix-systemet når hele vejen rundt og får alt det
væsentlige bragt frem på en nænsom måde.
Den eneste ulempe er – endnu – at jeg bruger
mere tid, end jeg ellers plejer i mine behandlinger.
Til gengæld nås der en masse – og det nye for mig
har været, at det er muligt at arbejde med flere mål
på een gang. Så jo, det tager længere tid. Men jeg
når nok også rundt om mere, end jeg plejer.
Udfordringen er så, at få sat mine priser korrekt i
forhold til tidsforbruget.
Jeg kan helt klart anbefale Matrix kurserne til
andre. Hvis du kan lide at arbejde systematisk og
ned i detaljen er Matrix et must, tænker jeg. På en
måde bliver jeg forvandlet til en ”kroppens Miss
Marple” som undersøger og finder detaljer, for så
at slå til (altså afbalancere), når alt er lagt frem. En
sammenligning som også klienterne er helt med
på.
Og så har jeg en fornemmelse af at mine klienter
synes, at jeg arbejder systematisk, grundigt og
meget professionelt, når jeg bruger Matrix i min
test.
Fra Succes i klinikken er jeg specielt glad for
målsætning, korrektion af reversering og energitoxiner. Organreflekser og TMJ er ikke nyt for mig.
Årsagssammenhænge ikke nyt, men må sige at
det oftere kommer op nu og det passer super efter
organreflekser.

Jeg bruger helt sikkert Specifik Følelsesforløsning.
Jeg bruger det mest til at få afbalanceret fastlåste
følelser / problematikker. Det er en super nem
kinesiologi afbalancering, som giver resultat med
det samme.
Det er lidt sjovt at bruge Specifik Følelsesforløsning korrektionen, fordi når jeg beder klienterne
om at tænke på følelsen /problematikken efter
korrektionen, så kan de ikke fremkalde denne
igen. Jeg har brugt dette til klienter, som har været
kede af det, manglende anerkendelse og pres fra
en chef, misbrug i barndommen i form af alkoholiserede forældre og manglende anerkendelse. Et
eksempel, som jeg synes er lidt sjovt: min klient
bor ud til en stor vej og bliver irriteret over bilerne,
der kørte forbi på vejen. Klienten kunne gå og
blive noget så irritabel over lyden derfra. Jeg
brugte kinesiologi afbalanceringen fra Specifik
Følelsesforløsning og nu kan klienten igen være i
haven og klienten ænser ikke engang bilerne.
Jeg anvender Specifik Følelsesforløsning. Det gør
jeg ☺ Jeg har brugt det både som enestående
afbalancering – og som metode til at få løst op for
fastlåste situationer undervejs i min test.
Det fungerer bare. På få minutter kan angst og
voldsom stress ændre sig til at blive en neutral
konstatering af at ”sådan var det før”, men det er
OK nu. Fantastisk. Og klienterne elsker det ☺
Jeg håber, at jeg også kommer til at se dig på
et af mine kurser.

- din vej til sundhed, selvindsigt, udvikling og forståelse.
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Hjemmesidestatistik
Antal besøg

3519

3577

3445

3657

3723

3967

Sidevisninger

4187

4252

4527

4433

4256
3913

3657

3228

3096

1535

1529

1630

1672

1636

05.18

06.18

07.18

1864

1840

1857

2037

1902

1914

1869
1495

1413

1113

02.18

03.18

04.18

08.18

09.18

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

10.18

11.18

12.18

01.19

02.19

03.19

04.19

05.19

Ifølge Google Analytics, som leverer statistikken er
andel af nye besøgende på 80%.

Oversigt over medlemstal
Lidt information om medlemstallet pr. 30/04 2019:
Fordelt efter medlemsgrupper ser tallene således ud:
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5

20 medlemmer
187 medlemmer
40 medlemmer
50 medlemmer
34 medlemmer

Fordelt geografisk er medlemstallet fordelt således:
135 medlemmer
Sjælland
Fyn
41 medlemmer
Nordjylland
33 medlemmer
Midt- og Sydjylland 120 medlemmer
2 medlemmer
Udland
RAB-registrerede
Genvej til sundhed

82 medlemmer
33 medlemmer

Velkommen til:

Oversigten over nye medlemmer
er opgjort pr. 1.5.2019

Navn

By

Gruppe

Hanne Fuglsig Jensen
Lisa K. Pedersen
Gitte Nielsson
Bjarne Nordbjerg
Louise Bech
Jytte B. Poulsen
Michala Friborg Ravn
Pernille Dam
Lykke Holst Hoffbeck
Fiemaaj Schmidt
Cristin Anine Haarup
Victoria Volska Frøkjær
Lisbeth N. Callesen
Mette Wraa-Hansen
Berit Mikkelsen
Anette Fredsted
Anne Kjøng
Lene Sørensen

Haderslev
Haderslev
Bevtoft
Hvalsø
Ribe
Assens
København S
Roskilde
Charlottenlund
København S
Vojens
Gentofte
Sommersted
Kolding
Vojens
Vojens
Ballerup
Rødding

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

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

Tirsdag den 14. maj kl. 18.30 hos Ulla Thor-Jensen

Årsmødet 2020.
Næste år 14.-15. marts afholder Lokalafdeling
Sjælland årsmødet. Vi glæder os gevaldigt og er
allerede en gruppe på 7, som vil gøre vores
ypperligste for at få et fantastisk årsmøde.
Vi er Carina Olsen, Lisbeth Ingeman, Mette
Pedersen, Omaya Axø, Rikke Romijn, Susanne
Rud og undertegnede.
Vi har allerede mange forslag til foredrag/
workshops, men vil MEGET gerne have jeres
input, for at gøre dagene endnu bedre.

Juli ferie
Tirsdag den 13. august kl. 18.30 hos Ulla Thor-Jensen
Tirsdag den 10. september kl. 18.30 hos ? (Hvem
har lyst, Ulla er på kursus i Frankrig)
Tirsdag den 8. oktober kl. 18.30 hos Rikke de
Romijn, Rungsted
Tirsdag den 12. november kl. 18.30 hos Ulla
Thor-Jensen

Mange hilsner fra Ulla Thor-Jensen
Holistisk Sommerfestival

Kollega aftnerne
Vi holder Kollega aftner den 2. tirsdag i hver
måned. Invitation bliver udsendt en uge før.
Det er et dejligt fristed hvor vi kan tale om alt, og
have forskellige meninger. Rune havde taget sin
Guitar med. Det må han gerne igen. Tak.
Sidst var vi 17,
et flot fremmøde. Vi
håber at blive
lige så mange
næste gang.

Den 28. juni til 3. juli afholdes Holistisk Sommerfestival i Præstø. Nogle meget spændende
dage, hvor vi med stolthed kan sige at vi har 3
kinesiologer med.
På 3. dagen afholder Omaya Axø og Rikke
Bendixen: Bliv klogere på dit stressmønster
og slip fri.
Og senere samme dag har Vera Højmose:
Sjælshealing.
Gå ind på www.holistisksommerfestival.dk og se
mere.
Hilsen Ulla Thor-Jensen
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Nu nærmer tiden sig til Sjællandsafdelingens årlige
pinsefrokost, som traditionen tro afholdes i
Birkerød hos
Inge Harris, Soldraget 24, 3460 Birkerød
torsdag 20. juni kl. 17.00 – ca. 21.30.
Vi starter som sædvanlig med en gåtur til Sjælsø,
hvor vi indtager aftenens første drink på den lille
strand med skønt søkig, hvorefter vi indtager vores
medbragte retter i Inges have – hvis vejret tillader
det, men der er bestilt godt vejr!
Husk badetøj hvis du er frisk på en tur i Sjælsø!
pinsefrokost 2018

FORUM FOR STUDERENDE
Er du studerende og mangler at dele dine
oplevelser og spørgsmål med ligesindede?
Når vi er studerende har vi som regel ikke et
netværk endnu. Vi øver os derfor på alle der har
lyst at arbejde med os og får os derved en
masse erfaring. Det ville være dejligt at kunne
sparre med andre I samme situation. Derfor
starter jeg en gruppe op for studerende på
Sjælland.
Første møde:
Hos mig, I Rungsted: onsdag den 26/6 kl. 19.30
til ca. kl. 21.30.
Mål: at opbygge netværk for kinesiologistuderende
Har du lyst til at deltage eller har du spørgsmål
så kontakt mig, Rikke Kofoed de Romijn.
Mobil: 29 72 53 11
Email: rikke.cowfoot@gmail.com

Kom kl. 17 hvis du vil med en tur ned til Sjælsø.
Hvis du ikke kan komme kl. 17, så kom kl. 18.45, så
skulle vi være tilbage og klar til udsøgt middag.

Hvis du som studerende tilfældigvis er på
Sjælland den dag vi afholder møde så er du
osse velkommen, bare meld dig til.

Medbring en ret til fælles buffet, drikkevarer og
godt humør!
Meld tilbage om du kommer på returmail: mail@
ingeharris.dk eller ring eller sms til Inge på
28188467 senest 17.juni. Du kan også ringe på
mobilen, hvis du skulle være forsinket.
Håber vi ses!
Kærlige hilsner,
Inge
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NYT FRA
Formand Lone Thorup Nielsen

21.01.2019 startede vi året her på Fyn med vores
generalforsamling. Endnu engang var vi en lille
sluttet kreds på 4 bestyrelsesmedlemmer og 4
menige medlemmer.
Vi havde en hyggelig og givtig aften, hvor vi kom
omkring mange ting og fik gode input fra medlemmernes side. Ligeledes fik vi valgt en ny bestyrelse,
idet Lene Jespersen (tidligere formand) havde valgt
ikke at genopstille. Den nye bestyrelse består nu af
Lone Thorup Nielsen som formand, Carina Schmidt som kasserer og Marianne Secher Dahl som
menigt bestyrelsesmedlem.
Vi nød godt af Lones gæstfrihed og den lækre
mad, bestyrelsen havde sørget for. I den forbindelse var der flere, der efterlyste opskriften på
dessertkagen, så den følger her, sammen med
opskriften på kagen fra vores juleafslutning i 2018.
Vi er allerede kommet godt i gang med det nye år,
og havde vores første arrangement den 6. maj,
som var en kollegaaften hos Birgit Nielsen i Espe.
I skrivende stund her i slutningen af marts har vi et
arrangement med spirituel interfacer Helle Mirsbach fra Odder på tegnebrættet. Vi håber, at alt
falder i hak, så vi kan afholde dette i slutningen af
maj, og vi glæder os til at fortælle om aftenen med
Helle i næste nummer af Muskeltrykket.
Vi ønsker alle en god sommer.
Med venlig hilsen
Lone, Carina og Marianne

Hvis du vil vide, hvor uundværlig du er,
så stik fingeren i et glas vand, træk den
op og se, hvor stort hul den efterlader.
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Gateau Marcel med hvidchokolademousse
Kage: (kan med fordel laves dagen før servering)
200 g mørk chokolade (70 el. 85 %) (jo bedre chokolade
– jo bedre smager den)
200 g sukker (el. anden sødning - fx kokossukker,
Sukrin Gold/Birksød eller en blanding af disse)
200 g øko smør
4 æggehvider - 8 æggeblommer
Chokolade og smør smeltes sammen over vandbad og
køler af.
Æggeblommer og sukker piskes luftigt og vendes
forsigtigt i chokolademassen.
Hviderne piskes stive og vendes forsigtigt i.
Dejen kommes i en smurt springform ca. 20 cm i
diameter (gerne med bagepapir i bunden), og bages ved
175 grader i ca. 20-25 min (hold øje med den!).
Alternativ metode: Smelt chokolade, smør og sukker
ved lav varme i en tykbundet gryde. Rør æggeblommerne i når massen er kølet af og er lunken. Pisk
hviderne stive og vend dem forsigtigt i.
Mousse: (ønskes et tykkere lag, laves portionen blot
større)
100 g hvid chokolade (her er kvalitet meget vigtig)
1,5 g blade husblas
1 æggeblomme (evt. pasteuriseret)
25 g rørsukker (eller anden sødning)
2, 5 dl fløde
Læg husblas i blød i koldt vand i 30 min.
Smelt chokoladen over vandbad.
Pisk æggeblomme og sukker til en luftigt ”æggesnaps”.
Varm ca. 1 dl af fløden op til kogepunktet – tag gryden
af varmen og kom husblast i og rør grundigt rundt.
Pisk resten af fløden til skum.
Bland æggesnapsen i den lune fløde og tilsæt den
smeltede chokolade – rør godt med en fadskraber og
sæt på køl ½-1 time til den begynder at stivne let – tag
den ud og vend flødeskummet i.
Kom den hvide chokolademousse på den helt kolde
chokoladekage og pynt den efter ønske. Fx med
guldflager, friske bær, chokoladespåner el. friske
blomster.

NYT FRA
Formand Thomas Kjær

Vi har oprettet en Facebook gruppe som hedder
Danske Kinesiologer Nordjylland, hvor vi blandt
andet ligger datoer op om sparingsaftener. Hvor
man kan komme og øve behandlinger samt dele
erfaringer.

Der udover har vi et foredrag med Frank Frank,
som arbejder med Clairvoyance og afdøde kontakt.
Det bliver afholdt d. 26/6-2019 i Aalborg.
Mvh. Thomas Kjær

NYT FRA
Formand Karin Jensen

Kom på tur med UrteLisbeth
Tirsdag den 4. juni kl. 18 - 21.
Sted: Østerskovvej 47, 6100 Haderslev.
Pris for deltagelse: 150,- kr. betales ved tilmelding
Vi sørger for en let aftensmad samt kaffe/te/kage.
Medbring tæppe/klapstol, vandflaske, te/kaffe og
en kop. Vi spiser ude, hvis vejret tillader det.
Medlemmer af Danske Kinesiologer er velkomne.
Tilmelding pr. mail: midtjylland@kinesiologi.dk
senest den 1. juni –
Betaling ved tilmelding til konto 1681-3224688139.
Husker du Lisbeth fra årsmødet?

Denne aften tager Lisbeth os med på en lille tur i
skoven og i Lones have. Vi skal se på urter som
kan spises og bruges til bl.a. te. Lisbeth kommunikerer med planterne, og hun deler ud af den store
viden, som hun har om deres egenskaber.
Efter gåturen er der mulighed for at få blandet en
personlig te, hvor Lisbeth via clairvoyance giver en
besked og blander en te.
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X i kalenderen den 13.11 kl. 19.00 - 21.30.

Feng Shui og kinesiologi

Sæt

Mandag den 23.9. kl. 18 - 21 i Hedensted
(Sted oplyses senere)

Angelicca Ravn, Spirituel vejleder, healer, indretningsrådgiver og cand.mag. Angelicca er skaber
af de unikke Sjælsskåle i ler.

Pris for deltagelse: 250,- betales ved tilmelding
Spis hjemmefra eller tag en madpakke med. Vi
sørger for kaffe/te/kage.
Medlemmer af Danske Kinesiologer er velkomne. Der er plads til max. 20 deltagere, Midt/
Syd medlemmer har første ret til en plads.
Tilmelding pr. mail: midtjylland@kinesiologi.dk
senest den 18. september.
Betaling ved tilmelding til konto 16813224688139.
Lene Østergaard Hansen kombinerer muskeltest
og viden fra kinesiologi med Feng Shui indretning.
Forud for denne spændende aften udfærdiger
deltagerne en plantegning over egen bolig med
angivelse af verdenshjørner.
Mens Lene gennemgår teorien om Feng Shui og
de 5 elementer m.m., så skriver/tegner deltagerne på deres egen tegning.
Medbring blyant og lineal, A4 planche med de 5
elementer og evt. Stress 1 bogen.
Undervejs testes der med kinesiologi.

I 2009 gik Angelicca
i gang med at skabe
1000 skåle med
sine hænder. I et
rum hvor al kontrol
er sluppet og
fingrene får frit
råderum tilføres og
kanaliseres der
forskellige healings
frekvenser ned i
skålene. Derved er
alle skåle forskellige
både i form, farve
og healings frekvens.
Lydhealing med Sjælsskåle - healing til krop og
sjæl.
Oplev de healende Sjælsskåle skabt af Angelicca
Ravn og deres smukke healende lyde. Angelicca
fortæller om livet og arbejdet med de healende
skåle i ler. Hvordan de har ændret hendes liv totalt.
De healende Sjælsskåle er et unikt redskab til at
komme i kontakt med din sjæl og indre power.
Tonerne indhyller dig i healende vibrationer.
Dine chakraer bliver afbalanceret. Et pusterum
med indre ro og balance.
Lydene fra skålene og Angelicca skaber direkte
kontakt til dit indre. Du sanser lydene med hele
kroppen og du kommer i dyb kontakt med din sjæl.
Igennem en guidet meditation kommer du i kontakt
med din smukke indre stjerne, således kommer du
endnu dybere ind i dig selv.
Lokalitet oplyses senere, men i Vejle området.
Pris: kr. 150,Kærlig hilsen
Lokalafdeling Midt-og Sydjylland
Karin, Lone, Tanja og Vera
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UDDANNELSE
KINESIOLOGI - AKADEMIET ®
Dit centrum for spirituel udvikling og energimedicin.

•
•
•
•
•

På Kinesiologi – Akademiet kan du
finde spændende kurser, der kan tælle i din valgfrie del af uddannelsen til Kinesiolog RAB og videre til DKKinesiolog®
supplere en uddannelse indenfor andre alternative behandlingsformer
hvis du er Kinesiolog RAB, opdatere din RAB-registrering
tage enkelte kurser som led i din personlige udvikling
tage hele kinesiologidelen først til Kinesiolog RAB med afsluttende eksamen og videre til DK-Kinesiolog® som
afsluttes med speciale, skriftlig og mundtlig eksamen.

Kurser i 2019 Jylland - Fyn - Sjælland
Kropsafbalancering (KA)1-4 og Touch For Health 1-4
Metaforkursus
Holographic Touch for Health
Kommunikation med den intelligente krop Modul A-B-C-D
Farvefrekvenser, lyd og lys - Farvedufte
Shamakinese/ Shamanistisk Kinesiologi 1-4
Meridiankursus 1+2
Kinergetics 1-6
RESET
Kærlighed, Krystaller, Transformation
Lyskursus
Shamanistisk grundkursus
Psykologisk-Spirituelle redskaber Deep PEAT, Fingertipmetoden
Sommerkursus og retreat i Provence den 7.-14. september 2019
Tema: Meditation og chakra.
Se vores hjemmeside. Du er velkommen til at besøge os og se kursusbeskrivelser, priser og
tidspunkter for afholdelse af aktuelle kurser, du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, skrive på vores
blog m.m. Du er ikke bundet til at tage kurserne ét sted i landet. Se hvordan datoerne passer dig
og meld dig til i den afdeling, der passer bedst. Læg mærke til vores små Fyraftensworkshops.
www.kinesiologi-akademiet.dk
www.enhedsterapi.dk www.kinergetics-reset.dk

Mette Pedersen, 36 35 12 05, Birgitte Rasmussen, 46 18 68 38, Sjælland
Birgit Nielsen, 62 62 30 62, Odense. Kisser Bjerregård, 30 31 80 43, Jylland
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KINESIOLOGISKOLEN
I VEJLE

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

www.kinesiologiskole-vejle.dk
www.jamur.dk

KURSUSPLAN 2019

Jarle Tamsen (j),

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

OBLIGATORISKE KURSER UNDER KINESIOLOGIUDDANNELSEN
KURSUS
DATO
KURSUS
Basis 1/ KA 1 (e)
31 aug+1. sep 2019
Stressfrigørelse/Stress 1 (e)
1-2 feb 2020
Basis 2/ KA 2 (e)
28-29 sep 2019
Personlighedsmønstre/Stress 2 (j)
7-8 mar 2020
Basis 3/ KA 3 (e)
2-3 nov 2019
Homøopati 1 (j)
18-19 april 2020
Homøopati 2 (j)
Basis 4/ KA 4 (e)

DATO
16-18 aug 2019
1-3 nov 2019
9-10 mar 2019
6-7 apr 2019

4-5 maj 2019
23-24 nov 2019
16-17 maj 2020

Biokinesiologi 1 (j)

21-22 sep 2019

Biokinesiologi 2 (j)

26-27 okt 2019

Avanceret kinesiologi (e)

4-6 okt 2019

8 sep 2019

Indlæringskinesiologi 1 (e)
Indlæringskinesiologi 2 (e)

24-26 maj 2019
14-16 juni 2019

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

SUPPLERENDE KURSER
INSTRUKTØRKURSUS
i KA
KURSUS
Kurser i kost og
ernæring
Kursus i vægtkontrol
(e)
Indlæringskinesiologi 3 (e)
Fastløste følelser (e)
Smerte kontrol (e)

30. maj – 2. juni i Undervisere: Jarle og Edel. Læs nærmere om programmet og forudsætninger for at deltage
2019.
i kurset på vores hjemmesider.
DATO
KOMMENTARER
Underviser: Frede Damgaard(e). Disse kurser er et vigtigt supplement til
kinesiologikurserne, og de kan i fremtiden tages på WeCa i Christiansfeld, www.weca.dk,
og dihs i Allerød www.kinesiologiuddannelse.dk
30 nov-1 dec 19 Kursus i vægtkontrol baseret på Wayne Toppings materiale. Kursuspris 1800 inkl. materiale
15-17 nov 2019
7 sep 2019
Forår 2020

Overkomme modgang Forår 2020
(e)
TFT/EFT 1 (j)
29-31 aug 2019
TFT/EFT 2 (j)
4-6 okt 2019

Kursuspris 1900 kr. - kursus i de 7 dimensioner, der gør IK til et endnu stærkere redskab i
afbalanceringen.
Fokus på psykisk og massiv omvendthed, korrektion af fobier, tvangsbetinget adfærd,
depression og ængstelse m.m.
Kursuspris 1000 kr. inkl. manual på dansk. Forudsætning for at deltage KA og Stress I
Aftenkursus udviklet af Wayne Topping. Hvordan man bruger akupressur til at fjerne
smerter.
Edel underviser i Wayne Topping opdaterede version af dette kursus
Pris 1800 kr. pr. kursus. Lær denne enkle teknik, som går meget dybt.
TFT har vist sig at være særdeles effektiv ift. mange negative psykiske tilstande som f.eks.
depression, fobi og angst. Men også folk med fysiske smerter reagerer positivt på
behandling med TFT, fordi de er forbundet med psykiske blokeringer. Certificering mulig.

VIL DU VÆRE INSTRUKTØR I KROPSAFBALANCERING?

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

-

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

Kursuspris: 5000 kr. + udgifter til overnatning og forplejning
Læs mere om kurset på www.kinesiologiskole-vejle.dk

Kursuspriser er pr. weekend fra 1500 kr for kropsafbalancering. Kurser over 3 dage: 1800 kr.
FORLAGET KINESE tilbyder nu at du kan downloade en del af kursusbøgerne samt andet materiale. Tilmelding på www.jamur.dk
eller bestilling på 2095 4699.
Øveaftener med Edel Hovgaard, kl. 18.30-21.30. Næste øveaften kan altid ses på hjemmesiden.
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Ny kursusrække starter i 2019/20
KINERGETICS 1: 26.-27.oktober 2019 i Ringe og 2.-3. november i Aarhus

KINERGETICS 2: 23.-24.november 2019 i Ringe og 30.november - 1.december i Aarhus
KINERGETICS 3: 4.-5.januar 2020 i Ringe og 11.-12. januar i Aarhus

KINERGETICS 4: 1.-2.februar 2020 i Ringe og 22.-23. februar i Aarhus
KINERGETICS 5: 7.-8.marts 2020 i Ringe og 28.-29.marts i Aarhus
KINERGETICS 6: 18.-19.april 2020 i Ringe 25.-26.april i Aarhus

Master Class: maj/juni 2020 i Kværndrup på Midtfyn. Philip Rafferty underviser.

Jeg tilbyder gerne hold andre steder, f.eks. Aalborg eller København. Det kan måske blive weekender,
og ellers i hverdagene. Kontakt mig, hvis du er interesseret. Jo før, desto bedre, så det kan komme i
kalenderen. Det kræver 8 deltagere, som tilmelder sig hele kursusrækken, for at starte et hold op.
KINERGETICS-kurserne er relevante for alle, ligegyldigt hvor man er i sin uddannelse eller karriere,
fordi vi med Philips teknikker får nogle geniale genveje og indsigter, som gør afbalanceringerne dybere
og hurtigere, og hans metoder giver meget store resultater. Langt over 100 kursister har allerede fået
del i denne viden, så det taler næsten for sig selv. Det er virkelig et must-have-kursus, som let kan
integreres i det, du allerede kan.
RESET kræver ingen forhåndsviden, så her kan alle deltage. Vi tager også gerne ud og laver RESET
kurser hos dig. Max. seks deltagere. 3000 kr. for en aften. Nye datoer slås op på hjemmesiden.

BNT – Balancing Nutrition and Toxicity kræver ingen forhåndsviden, så her kan alle deltage. Det er
virkelig et must-have kursus for alle behandlere, ikke kun kinesiologer.
BNT: 21.juni 2019 i Kværndrup på Midtfyn med Philip Rafferty.

Find flere oplysninger – pris, sted m.m. på www.kinergetics-reset.dk

Tilmelding: Kinesiologi-Akademiet, Birgit Nielsen. Tlf. 2343 3662 / birgit@kinese.dk
JEG GLÆDER MIG TIL AT SE DIG
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Karins Helse Klinik – din vej til sundhed, selvindsigt, udvikling og forståelse
PRAKTISK KINESIOLOGI – Succes i Klinikken 7. og 8. september 2019 i Vejle
Kursus for dig, der gerne vil have mere 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

Kurset samler og giver overblik.

Matrix - Ny kursusrække starter op, når der er hold til det.
Kontakt mig, hvis du er interesseret i at deltage. Vi starter op, når der er nok til et hold (ca. 6 deltagere).
Lige nu er der interesserede, der venter på en opstart. Så vi venter på dig☺
På kurserne lærer du:
•
•
•
•
•
•

Om opbygningen og vigtigheden af vores helt basale grund-MATRIX – den energiform som alle
celler, organer m.v. er opbygget og reproducerer sig efter
Om celleenergi, dens betydning og hvordan den vedligeholdes
At korrigere chok og traumer fra undfangelsen og frem
At korrigere for påvirkninger fra forfædre, andre personer og områder
Udrensning af belastninger, toksiner, vaccinationer m.v.
Den vigtige betydning og korrektion af kranieknogler, ryg og bækken m.v.

Materialet fra disse kurser gør dig i stand til at klare stort set alle problematikker i din klinik og gør dig rigtig
godt kørende. Også super godt til børn og dyr☺
Se de fine udtalelser fra kursisterne om MATRIX kurserne på siden ”Nyt fra Karins Helse Klinik”.

Specifik Følelsesforløsning – afholdes når der er hold
Fantastisk teknik til meget effektiv og vedvarende forløsning af selv svære og dybe følelsesmæssige
problemer.
Med kinesiologien som grundelement lærer du, hvordan du på en hurtig, enkel og let måde kan korrigere
for selv dybe og traumatiske følelser og tilstande. Samtidig er det utrolig brugbart til smertebehandling,
personlig udvikling, for at opnå bedre resultater, fjerne afhængighed og opnå bedre selvværd m.m.m. –
Vi finder den nøjagtige nøgle til låsen!
Teknikkerne er flittigt anvendt og rost af de tidligere deltagere, men ikke godkendt af Danske Kinesiologer.
Kurserne afholdes som udgangspunkt i Rimahus, Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø, nu hvor jeg igen fra
1. juni får adgang til et større mødelokale, men jeg kommer gerne andre steder f.eks. til Sjælland. Jeg kan
både weekend og hverdage, hvis jeg ved det i god tid, og det bliver sat i kalenderen.
Se mere om kurserne på min hjemmeside www.karinshelseklinik.dk under kurser.
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INDLÆRINGS-KINESIOLOGI 

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

Værløse

20 + 20 timer
+ 5 timers supervis. træning

Hanne Freil
DK-kinesiolog® RAB

2 * 2.500 kr.

kroplivoglaering@gmail.com

Annoncepriser
Annonce 1/1
Bredde: 16,6 cm
Højde: 24,6 cm
Pris kr. 1.750,-

Bredde: 16,6 cm
Højde:
7,9 cm
Pris kr. 800,-

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

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

Annonce 1/4 tværs

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

Bredde: 16,6 cm
Højde:
5,9 cm
Pris kr. 610,-

Annonce 1/6 høj

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

Annonce 1/3

Bredde: 5,3 cm
Højde: 12,1 cm
Pris kr. 420,Hvis du har ønske om en anden størrelse er
du velkommen til at kontakte sekretariatet,
så prøver vi at finde en løsning.

Her kunne der have været en spændende annonce
om dine eller din skoles kurser.
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Muskeltrykket

Kontaktpersoner

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

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

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

Elevrepræsentanter i instruktørkredsen:
Dorthe Starberg Poulsen

Deadline:
Ultimo 2 måneder før udgivelsesmåneden.
Tryk:
Hellas Grafisk A/S, Islandsgade 28 - 30
4690 Haslev · Oplag: 400 stk.
Redaktionelle indlæg:
Bedes afleveret i wordformat via E-mail.
Annoncer Leveres fuldt opsat
1/1 side - 1750,- kr.
1/2 side - 1050,- kr.
1/3 side - 800,- kr.
2/3 side - 1400,- kr.
1/4 side - 610,- kr.
1/8 side - 400,- kr.
Grp. 3, 4 og 5 medlemmer får 40% rabat.
Bemærk at DK ikke er momsregistreret.

KONTINGENTSATSER:
Kontingentåret løber fra 1. april til 31. marts. Ved
indmeldelse i løbet af året gradueres kontingentet
forholdsvis. Medlemsskabet løber videre til det
skriftligt opsiges, eller medlemmet er i over
3 måneders betalingsrestance.
Årskontingent
Grp. 1 Støttemedlem
kr. 700,Grp. 2 Studerende(ved opstart af uddannelse.
gratis kontingent i 2 år) - derefter
kr. 700,Grp. 3 Kinesiolog (med ret til RAB)
kr. 2.400,Grp. 4 DK-Kinesiolog (evt. RAB godkendt) kr. 2.400,Grp. 5 Instruktør (evt. RAB godkendt)
kr. 2.800,Kontingent for grp. 1 + 2 opkræves 1/4 eller 1/5.
Kontingent for grp. 3, 4 & 5 opkræves ad 2 gange,
1/4 eller 1/5 og 1/10.
Ovennævnte satser er gældende indtil den 31/3 2020.
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Kontaktperson i I-ASK:
Inge Harris, tlf. 4581 8156 / 2818 8467
E-mail: mail@ingeharris.dk

Salg af hæfter og PINs:
Sekretariatet
E-mail: sekretariat@kinesiologi.dk eller på
tlf. 2928 9723
Tovholder for instruktørkredsen:
Birgit Nielsen, Tlf. 62 62 30 62
E-mail: birgit@kinese.dk
Uddannelsesvejleder:
Birgit Nielsen, Tlf. 62 62 30 62
træffetid torsdag 18 - 19, eller læg en besked
E-mail: uddannelsesvejleder@kinesiologi.dk

Danske Kinesiologers Etiske råd:
formand:
Solveig Rasmussen. tlf. 7542 2416
E-mail: kinesiologi.billum@gmail.com
næstformand:
Lisbeth Ingeman Sørensen, tlf. 2947 5619
E-mail: lisbethingeman@gmail.com
Helle Lyngholm, tlf. 2175 7417
E-mail: helle.lyngholm@mail.dk
Susanne Rud, tlf. 4615 2209
E-mail: mail@susannerud.dk
Zidsel Rosing, tlf. 5155 9199
E-mail: zidsel.kinesiolog@gmail.com

Forretningsudvalg & Lokalafdelingsformænd
Formand
Vibeke Rønne Sørensen
Nøddekrigevej 2
9800 Hjørring
Tlf. 5198 9391
Mail: vibeke@vienergi.dk
Næstformand
Jette Larsen
Kragemosevej 17
5683 Hårby
Tlf. 20122494
Mail: jette@kinesiologi-i-halmhuset.dk

Medlem
Susan Lunddahl
Dr. Tværgade 34, 3. -4
1302 København K
Tlf. 6060 7777
Mail: susan@velfungerende.dk
Suppleant
Jette Hiltmar
Tornballevej 105
8381 Tilst
Tlf. 3090 7815
Mail: jette@hiltmar.dk
Suppleant
Rikke de Romijn
Vallerødgade 15 C
2960 Rungsted Kyst
Tlf. 2972 5311
Mail: rikke.cowfoot@gmail.com

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

Tlf. 51 98 93 91 eftermiddag og aften

Lokalafdeling Nordjylland
Thomas Kjær
Hasselvej 4
9700 Brønderslev
Tlf. 2218 0651

Mail: thomas@menneskeriharmoni.dk

Lokalafdeling Midt- og Sydjylland
Karin Jensen
Myntevej 22
8722 Hedensted
Tlf. 4046 1356
Mail: karin@karinshelseklinik.dk

Lokalafdeling Fyn
Lone Thorup Nielsen
Bjerggårds Allé 15 A
5240 Odense NV
Tlf. 25314 4625
Mail: lonetn@hotmail.com

Lokalafdeling Sjælland
Ulla Thor-Jensen
Strandvejen 308 B
2930 Klampenborg
Mail: ullathor@skovshoved
klinikken.dk

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

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

Returneres ved varig adresseændring

Natur Energi introducerer
en helt ny livsstilsserie fra KAL

Natur Energi sælger mere end 100 forskellige kosttilskudsprodukter fra Solaray og KAL. Alle produkter fra Natur Energi er registreret i Danmark.
Mere Livskvalitet med omtanke på www.solaray.dk. Sælges i din lokale Matas, Helsekostbutik, Helsemin, Netbutikker samt apoteker.

