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Kære læser.

Så kom sommeren - en mere traditionel dansk en af 
slagsen efter sidste års meget varme og tørre 
sommer.
Men selv i sommervarmen er der mange kursister 
på skolerne og hos instruktørerne, som udbyder 
enkeltkurser.

Vores tiltag med 2 års gratis medlemskab til nye 
sturderende har givet en pæn medlemsfremgang, 
og vi kan glæde og over, at en del af disse med-
lemmer fortsætter som ordinære medlemmer efter 
fri-periodens udløb, men der er naturligvis også 
nogle som vælger at sige tak for denne gang.

Jarle og Edel har allerede kørt 2 hold igennem i 
den nye instruktøruddannelse i K.A.

Flere medlemmer har bestået eksamen og kan nu 
kalde sig Kinesiolog med ret til RAB og en stor del 
af disse har heldigvis valgt at blive behandlermed-
lemmer og RAB-registreret.

Det tegner godt for fremtiden at så mange nyud-
dannede vælger at  starte klinik umiddelbart efter 
bestået eksamen.

Vi ønsker jer alle Held og Lykke.

Redaktøren.

Deadline for stof til december nummeret af 
Muskeltrykket er den 31. oktober 2019.

  Synspunkter og meninger i artikler og  annoncer er skribentens og ikke nødvendigvis 
udtryk for foreningen Danske Kinesiologers meninger og  holdninger.
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 Nyt fra Forretningsudvalget (FU)

Næstformand
Jette Larsen
Kinesiolog RAB

Intet er som den danske sommer, når den viser sig fra 
sin bedste side. Vi håber virkelig, I har nydt sommeren 
og har fået ladet batterierne op til gavn for jer selv og 
kinesiologien.

I sidste nummer skrev vi om kinesiologiens dag. Vi har 
ingen tilbagemeldinger fået fra lokalafdelingerne, så vi 
håber, I har taget imod opfordringen.  Vil I gerne have et 
samspil med os i FU, så sig endelig til. Vi står gerne 
parat.

Hvad går vi så lige og laver i FU her i sommervarmen. Vi 
holder som alle andre ferie ☺ Men vi arbejder også med 
vedtægtsændringer, hjemmeside, opdatering af forenin-
gen til 2020 osv. 

Vi har også et samarbejde i gang med instruktørerne i 
forhold til hvilke krav, der bør være for at blive instruktør 
i Danske Kinesiologer. Vi skal jo sikre de studerende 
gode kurser med gode instruktører. Vores forening skal 
følge med tiden og vores uddannelse/kurser skal 
opfylde de studerendes ønsker og krav. 

Nu er der gået 2 år siden vi indførte 2 års gratis med-
lemskab for studerende. De første medlemmer, som 
kom med i ordningen, har nu fået deres første alminde-
lige kontingentopkrævning og selvfølgelig har der været 
medlemmer, som ikke længere ønskede medlemskab, 
fordi de er stoppet deres uddannelse til kinesiolog. Det 
var jo forudsigeligt. Men i FU er vi så glade for hver 
måned at kunne byde nye studerende velkommen.  Vi 
ser ordningen som et gode for foreningen.

I FU får vi mange spørgsmål og kommentarer, og til DE 
NYE MEDLEMMER kan vi kun sige, sørg for at få et 
login til hjemmesiden, det åbner for medlemssiden og vil 
give jer svar på mange af jeres spørgsmål.

Flere studerende har ytret, at de mangler hjælp til at 
komme i gang med kinesiologien, når de er færdige med 
uddannelsen til kinesiolog. Her vil vi anbefale jer at 
spørge i jeres egen kommune om et iværksætterkursus, 
som vil give jer indsigt i mange forhold omkring at drive 

egen virksomhed. Mange kommuner tilbyder netop 
ivæksætterkurser enten gratis eller meget billigt, for de 
er jo også interesseret i flere iværksættere.

Når du er RAB-registreret, kan du tilmelde dig vores 
sundhedsordning genvej til sundhed. Denne ordning gør, 
at du kan tilbyde firmaer i alle størrelser, at deres 
medarbejdere kan få behandling hos dig, hvis de har en 
specifik arbejdsbetinget skade/sygdom. Virksomheden 
har fuld fradragsret for udgiften til behandlingen og 
behandlingen er skattefri for medarbejderen.

Når du har meddelt sekretariatet, at du gerne vil være 
med i ordningen og underskrevet aftalen herom, giver 
det dig ret til at opsøge virksomheder og indgå sund-
hedsordninger med dem. Virksomhedens størrelse er 
underordnet, dvs. det kan også være et enmandsfirma. 

Måske vil du møde virksomheder, som allerede har en 
sundhedsordning, men nok ikke en sundhedsordning 
indenfor det alternative og vores aftale kan sagtens 
tegnes, selv om virksomheden allerede har en sund-
hedsordning med fysioterapeut, kiropraktor, psykolog el. 
lign. Det fantastiske ved vores ordning er, at det er gratis 
at indgå aftalen og være med i den. Først når en 
medarbejder benytter sig at tilbuddet, er det en udgift for 
virksomheden. 
Som nyetableret kinesiolog kan det være hårdt arbejde 
at skaffe klienter nok, men med denne virksomhedsord-
ning kan du trygt starte dit salgsarbejde. Foreningen har 
lavet benarbejdet overfor Skat, så det er en meget billig 
sundhedsordning for virksomheder. Du kan læse mere 
her www.genvejtilsundhed.dk

Til DE NYE MEDLEMMER vil vi også sige husk nu at 
deltage i din lokalforenings arrangementer. Her møder 
du både nye og garvede kinesiologer. Det er her, du 
finder dit netværk, som er klar til at hjælpe dig videre. Vi 
har en mentorordning, og måske møder du netop til en 
kollegaaften en anden kinesiolog, som gerne vil være 
mentor for dig eller nogle, du kan sparre med. Hold dig 
endelig ikke tilbage, vi er alle blot almindelige menne-
sker, der vil kinesiologien – og hinanden ☺

Formand
Vibeke Rønne Sørensen
Kinesiolog RAB

Medlem
Susan Lunddahl
DK-Kinesiolog RAB
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Én-dags konference med fokus på livet som behandler
Arrangeret af Æskulapfonden i samarbejde med Foreningen Alma

Program

9.30 – 10.00 Ankomst og kaffe

10.00 -12.00  Velkomst v/ Finn Madsen, Bestyrelsesformand i Æskulapfonden

Åbning og program ved dagens værter Lotte Juul Lauesen og Sven Ole Schmidt

Oplæg v/ Lotte Juul Lauesen, Inter-Mezzo

Møde i bevægelse

12.15 - 13.30 Frokost og networking. Mulighed for at møde Alma´s rådgivere

13.30 - 15.00 Musikalsk inspiration v/ Steen Sonne

Oplæg v/Jesper Hollensberg, TerapeutForum

Refleksion og samtale

15.00 - 15.30 Kaffe og kage

15.30 – 17.00 Oplæg v/ Lars Muhl, forfatter og terapeut

17.00 Tak for i dag

Hvordan holder du motivationen 
– for både dig selv og dine patienter?

Med afsæt i temaet ”Hold gejsten som behandler”, udforsker vi på dette års 
behandlerkonference, hvordan vi motiverer. 

Pris og tilmelding
Få denne dag i selskab med inspirerende undervi-
sere og gode kolleger, inklusive frokost, te og kaffe 
fra HUSETS økologisk baserede køkken for 1250 kr. 
(medlemspris: 1062,50 kr.*)

Tid og sted
Onsdag den 30. oktober kl. 9.30 –17.00 

HUSET, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart

*Gælder for medlemmer af Foreningen Alma, som får yderligere 15 % rabat på konferencen.

Køb billet i kursuskalenderen på Almas hjemmeside www.alma-info.com

Læs mere i kursuskalenderen på Almas hjemmeside www.alma-info.com
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FRA KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
ULYKKER BLIVER TIL - BALANCE OG VIDEN
3 af mine større ulykker set i forhold til kinesiologi

FØRSTE ulykke.  Høsten 1979 kører en modkørende 
bilist over i mit felt, og min første erindring er ca 10 dage 
senere, hvor diætisten spør: Hva vil du spise? - Jeg får 
et indre klart hørt svar fra mit hjerte: UNDGÅ KØD! - 
«Jeg er vegetar», er mit svar.  Det blev dermed fakta.

Et halvt år senere går jeg til et foredrag om vegetarisme 
og ..  Det viser sig at være om vegetarisme og et positivt 
verdensbillede, hvor jeg får en logisk kærlig forklaring på 
sammenhængen mellem kødspisning og fx bilulykker.

Jeg fungerer ikke optimalt efter denne ulykke og ca 16 
år senere blir jeg prøveperson for en ven, der studerer 
kinesiologi. På kort tid findes årsagen (dårlig hjerne-
brofunktion), tidspunktet (vi kom tilbage til 1979 datoen) 
og behandlingen:  3 min morgen og aften sku jeg i 
hovedhøjde lave et stort fladt liggende 8-tal, som sku 
følges med øjnene, uden at bevæge hovedet. - Det 
virket. Efter 3 måneder ku jeg mærke meget mere liv i 
det mest skadede ben, det venstre.

Dermed blev jeg ført ind på alternativ behandling, incl 
kinesiologi. Jeg blev raskmeldt slut på året 1999 af min 
spirituelle behandler og ku jobbe fuldt. Også for meget, 
så da jeg blev overbelastet, havde jeg gavn af kinesiolo-
gien, hvor jeg fik kroppens svar på, hvor mange timer 
jeg højst burde arbejde pr uge.

ANDEN ulykke.  2012 rejste jeg til Norge, med en 
arbejdsevne på 22 timer pr uge. Det gik bra. 2014 sker 
næste ulykke på brat græsmark, som viser sig forræde-
risk glat. Mig og en traktor. - Jeg blev hjemskrevet efter 
4 dage fra sygehuset med 4 inoperable brud. 

Efter ca 2 mdr var jeg raskmeldt og årlig kinesiologi-tjek 
viste, at nu ku jeg jobbe - 35 timer pr uge. Det er fuld tid 
i Norge. - Jeg blev ordentlig banket på plads!
Før og efter 2014 arbejdet jeg ca henholdvis 50% og nu 
75% av fuld stilling. - Der er tid og overskud til privatlivet 
- og fx en stor have.

TREDIE ulykke.  Start 2019 sker en ulykke, en «ale-
ne»-ting, heldigvis - mig og en bil og et vejtræ..  Jeg 
kommer til legen samme dag, men intet unormalt findes. 
- Et hæmatom dukker kort efter op nær halsen (sele-ste-
det). Den svinder langsomt - er nu som stor ært.

Jeg studerer, siden 2017, kinesiologi og laver nogle 
afbalanceringer på nakken, og på et par kurser får jeg 
hjelp, både til nakken (januar 19) og - til ryggen (marts 
19). Det viser sig, at ryggen er blevet blokeret. Nogle 
brysthvirvler er sikkert skubbet nogle mm bagud…. 
Tilbage-i-tid måling viser, at min rygs energi-balance var 
33% og dens styrke bare 22% lige efter ulykken.

Jeg går straks i gang med kinergetics (unit 1-4), og på 
små 3 uger får jeg optimal energi-balance i ryggen. Det 
tog 25 timer, hvoraf de 8 timer var Univers-bidrag - hvor 
jeg bad om hjælp, med bøn. Jeg ku måle at det var ca 
lige så effektivt som kinergetics behandlinger. 

Fra de mange kinergetics behandlinger dukket 3 
affirmationer op, som jeg sku sige til den 7. april 2019. 
Der var en lille skevhed mellem brysthvirvel 8 og 9. Det 
var lidt under en halv grad ifølge test 7. april, og kroppen 
ønsket nogle behandlinger på dette. Neste dag, under 
morgen-yogaen - smekket den sidste hvirvel-forbindelse 
på plads - smertefrit. - Når energien er optimal, så falder 
de fysiske ting på plads ...

At jeg bruger bøn - lidt modvilligt som ikke-medlem af 
Folkekirken - skyldes, at jeg indser, at der må ha vært 
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FRA KINESIOLOG TIL KINESIOLOG
englevakt eller -hjælp ved mine ulykker. - Det er 
mirakuløst, at jeg har overlevet dem alle sammen..

Et par måneder senere får jeg ryggens styrke op til 
normal fuld højde, og stress ned til et minimalt niveau. 
Igen via kinergetics (unit 1-6) og Universel Healing. 

Totalt har jeg brugt ca 40 timer ialt på behandling af min 
ryg.  Det består af i alt ca 90 kinergetics behandlinger 
og 45 Univers-healing-bidrag. 

15 timer er direkte bidrag fra Universet, hjulpet av evt 
forudgående fast fix (kinergetic-metode) med relevant 
pauselås-indhold, som et muligt tema for Univers-healin-
gen.

Og jeg har nu, siden 10. Juni 2019, en bedre ryg, end 
lige før ulykken i år. - 

TAK til Universet, inkl. Kinesiologien, og dens mange 
metode-muligheder.  

Mvh Willow Peo Hansen
peokinesiologi@gmail.com

Tast din kassekladde ind via nettet 
- og lad os, dit revisions�rma, om 
resten. Vi laver dine kvartalsregnskaber 
og dit årsregnskab som en “pakke” til en 
fordelagtig medlemspris på 410 kr. + moms 
om måneden.

Start gerne her og nu - med regnskabet fra den 1. januar 
2013. Der er ingen startomkostninger - og det koster intet at 
skifte revisor.

Ring til revisor Bjarne Nybo og få en uforpligtende snak om 
dit regnskab, eller send en e-mail, så kontakter jeg dig.

www.rabrevision.dk

- unikt regnskabskoncept
til behandlere

LØ NSUM

SKAT
CVR

MOM S

?

www.rabrevision.dk  Udsigten 17  Uggelhuse  8960 Randers S Ø
e-mail: bn@rabrevision.dk  telefon 8649 6595 eller 4046 1380

“Lov dig selv:

At være så stærk at ingenting
kan forstyrre din sindsro.
At tale helbred, lykke og velstand
med alle mennesker du møder.
 
At lægge fortidens fejltagelser bag dig
og presse på de større fremtidige bedrifter.
Altid at have et glædefuldt ansigtsudtryk
og smile til ethvert levende væsen du møder.
 
At give dig selv så meget tid til selvforbedring
at du ikke har tid til at kritisere andre.
At være for stor til bekymringer, for ædel til vrede, for 
stærk til frygt,og for lykkelig til at tillade problemers 
tilstedeværelse.
 
At tænke godt om dig selv og proklamere dette 
faktum til verden, ikke i store ord men i storslåede 
dyder.
At leve i troen på at hele verden er på din side
så længe du er tro mod det bedste, der findes i dig.
 
- Christian D. Larson (fra bogen Your Forces and 

How to Use Them)
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Karen Buur - Kinesiolog med ret til RAB

Beinta Bach - Kinesiolog med ret til RAB

Lisbeth Holm - Kinesiolog med ret til RAB

Mette Elkær - Kinesiolog med ret til RAB

Morten Kyed - har bestået kinesiologi-delen

 TILLYKKE TIL NYUDDANNEDE KINESIOLOGER

 som alle har bestået eksamen hos Kinesiologi - Akademiet.

Også et stort tillykke fra
Danske Kinesiologer.

Vi glæder os til at se jer alle som 
behandlermedlemmer i foreningen
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S tafet ten
Aller først tusind tak til Jette Larsen for stafetten.
 
Jeg har arbejdet med kinesiologien siden 1985, og 
det er et fantastisk redskab.
Jeg har været på en masse kurser i tidens løb 
inden for kinesiologien.
Jeg har også været på mange selvudviklings 
kurser i tidens løb.
Også TFT og familieopstillings kurser, som jeg 
bruger rigtig meget i mine behandlinger.
Det er en stor gave for mig, som jeg er dyb tak-
nemlig for.
Jeg lærer også meget af mine klienter.
Ja, det er faktisk dem, der indimellem vejleder mig 
til nye metoder.
 
Jeg har lyst til at fortælle, hvordan jeg arbejder.
 
 Jeg syntes stadig kropsafbalancering er fantastisk,
og jeg bruger rigtig meget de 14 muskler.
Også de hel grundlæggende teknikker.
Mit speciale er traumebehandlinger.
Jeg arbejder rigtig meget med barndommen, men 
også en gang imellem tidligere liv.
 
Jeg starter altid med at teste om klienten er 
livsreversert, det vil sige om batterierne vender 
rigtig.
Hvis de vender forkert, tester jeg altid kimtidspun-
ket hvornår ubalancen startede -
for det meste er det som foster eller lige efter 
fødslen eller de første 6 - 7 år.
Min oplevelse er, at klienterne kan gå nok så 
meget i terapi, hvis de er livsreverseret.
 
Det er utroligt hvad mine klienter beretter efter 
denne afbalancering.
Der var en klient som fortalte, at hun skulle til at 
lærer sig selv at kende på en hel ny måde.
En anden fortæller, at hun kan mærke meget mere 
glæde i livet.
Ja, jeg kunne blive ved med rigtig mange gode 
tilbagemeldinger
 
Jeg tester også altid om sjælen befinder sig i 
hjertecharkeret selv om den er i alle chakre .
Men den har hovedsæde i hjertecharet.

Hvis sjælen befinder sig i et andet chakra, finder 
jeg altid kimtidspunket.
Så tester jeg mig frem til den metode klienten har 
brug for at blive afbalanceret.
 
Jeg spørger også altid om ubalancen tilhører 
klienten. 
Hvis ikke – er det tit en fra familien, evt. en af 
forfædrerne.
Så bruger jeg familieopstilling eller TFT, som jo 
blev skabt ud fra meridianernes følelser.
Det er utroligt, hvad der kan ske.
 
Hvis vi skal tilbage til et tidliger liv,
tester jeg hvor lang tilbage vi skal, og beder så 
klienten om at stille sig der.
Det kan evt. være i 1700-århundretallet.
Nogen mærker lidt, andre meget, andre får billle-
der.
Jeg bruger for det meste TFT til at afblancer 
klienten.
 
De 5 kærlighedsprog bruger jeg også indimellem.
 
Jeg er for flere år siden begyndt at tage mellem- og 
efternavn med i min testning.
Især efternavnet kan der være meget ubalance.
Det kan være en af forældrene eller en af forfædre-
nes ubalance.
For det meste tilhøre det en af forfædrene.
Der bruger jeg famileopstilling sammen med TFT.
 
Jeg vil gerne fortælle en sød historie.
Jeg har en dreng som er kommet hos mig siden 
han var baby.
Han plejer nu selv at sige til, når han har brug for 
en afbalancering.
Men denne gang havde han modstand på at 
komme.
Familien kunne ikke kende ham, han var gal og på 
tværs hele tiden.
Det viste sig, han ikke var sig selv, han havde taget 
ubalancen fra en dreng fra klassen,
som havde det meget  dårligt - ind i sit system.
Jeg brugte den meget enkle teknik “Jeg er [navn]... 
og kun mig osv.”
Så blev han sig selv igen.
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Moren sendte mig en SMS bagefter.
På vej ud til bilen havde han sagt: 
Det er som hele min krop smiler over det hele 
indeni,  jeg har sådan lyst til at grine højt.
 
Jeg bruger også rigtig meget syngeskåle i mine 
behandlinger.
Det har en meget stor effekt, at sætte dem på et 
eller to af chakrane.
Jeg bruger også meget programmet fra Dawson, 
som jeg har på en CD. 
Hans lyde er fantastiske, for mig er det urlyde.
Også vindklokker sammen med ottetaller elsker 
mine klienter. 
Jeg bruger dem for det meste, når vi ved at slutte 
behandlingen.
Jeg beder dem om at fylde sig med al det dejlige i 
livet,
eller hvad der er vigtig for dem, alt imen jeg laver 
ottetaler på hele kroppen.

 
Jeg er dyb taknemlig for at have arbejdet for 
lokalafdelingen Midtjysk.
Det har været et fantastisk samarbejde med Lene, 
Karin og Edel.
Jeg kan ind imellem savne alle de fantastiske 
møder og ture, vi har haft.
 
Nu er der kommet nye krafter til, ud over Karin 
som stadig gør et fantastisk arbejde,
sammen med de andre 3 nye
 
Det er med stor glæder jeg 
giver stafetten videre til 
Edel Hovgaard.
 
Tove Solveig Nielsen

 TILLYKKE TIL NYUDDANNEDE INSTRUKTØRER
Et stort tillykke til de nye instruktørkolleger i KA
Den største og vigtigste begivenhed her i år har 
for Jarle og jeg været, at vi i slutningen af maj og 
begyndelsen af juni fik uddannet et superhold på 
seks til at undervise i den danske model i KA.

Et kæmpe tillykke til jer alle.

Det var en fornøjelse at have jer på kursus, og vi 
ser frem til at opleve jer som nye dygtige instruk-
tørkolleger, der kan bidrage til, at KA kommer ud 
til endnu flere mennesker.

Vi havde fire meget hyggelige og lærerige dage 
sammen på et dejligt yogacenter tæt ved Egtved 
med udsøgt forplejning, gode overnatningsmulig-
heder, en smuk natur omkring os og et hold, der 
virkelig arbejdede ihærdigt for sagen både dag og 
aften. Der blev forberedt præsentationer af 
udvalgte dele af KA bogen, som på mesterlig vis 
blev præsenteret for og evalueret af resten af 
holdet. Der var uddybende teori på nogle af 
bogens emner, alle fik en personligheds test, vi fik 
arbejdet med energiøvelser og meget mere. Vi 
havde det faktisk også sjovt!

Bagerste række mellem Jarle og Edel: Laila fra Ikast, Grethe 
fra Kongens Lyngby og Christina fra Kerteminde

Forreste række: Sylwia fra Åbyhøj, Søren fra Anslet v. 
Haderslev og Jannie fra Vejle

Vi har allerede bestilt det 
samme kursussted til 
næste år, hvor vi gentager 
KA-instruktørkurset fra 
21-24. maj 2020.

Jarle og Edel
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UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME
Det kan være et ganske udmærket supplement til 
din uddannelse, men det kan ikke tælle timer, så 
her må du vælge, hvad du vil bruge penge på, og 
hvad du vil opnå.

Hvis du er den mindste smule i tvivl, så kontakt 
mig. Det er også et af mine arbejdsområder som 
uddannelsesvejleder, og jeg hjælper dig gerne, så 
du ikke kommer til at stå med et kursus, som ikke 
kan tælle med i din uddannelse. 

God kursussæson. 

Smøg ærmerne op og kom i gang. 

Der er brug for jer derude. 

Birgit Nielsen
Uddannelsesvejleder

Så starter kursussæsonen igen, og der sendes 
flittigt nyhedsbreve rundt fra instruktører og skoler, 
som er medlem af Danske Kinesiologers instruk-
tørkreds, og de kurser, de udbyder, er godkendt af 
Danske Kinesiologers Meritudvalg.

Begge dele er absolut værd at hæfte sig ved.

Hvis du som studerende har fundet et kursus, som 
du bare må have, skal du først sikre dig, at kurset 
er godkendt, og at instruktøren er medlem af 
Danske Kinesiologers instruktørkreds. Ellers kan 
kurset nemlig ikke tælle med i din uddannelse eller 
opdatering i forbindelse med RAB.

Der udbydes i dag utallige kurser på internettet. 
Her skal du også være på vagt. Man kan nemlig 
ikke tage en uddannelse til Kinesiolog på nettet. 
Det er en hands-on uddannelse, så dine 250 
kinesiologi-timer skal være timer med personligt 
fremmøde.

Vi opfordrer alle Lokalafdelinger til i god tid at holde 
et fælles møde med Kinesiologiens Dag på dagsorde-
nen 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

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 nyuddan-
nede 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.



Muskeltrykket nr.  155  11

  
  

  
Hanne Freil                           30 24 56 62 

DK-kinesiolog® RAB    
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Den nye kursussæson går snart i gang, og jeg udbyder igen i år kurserne Indlæringskinesiologi og 
Pædagogisk Kinesiologi. 
 
 

 
 

 
 
 
 
. 
 
 

Nyhedsbrev  
 
 

Indlæringskinesiologi 
Indlæringskinesiologi er et yderst relevant kinesiologikursus for alle, der på afgørende vis ønsker at 
hjælpe børn og voksne med indlæringsproblemer. 
Med dette kursusmateriale i hånden har du en samling af meget brugbare funktionstests, super effektive 
afbalanceringer og et bredt spekter af hjernetræningsøvelser, der tilsammen kan fremkalde markante 
fremskridt for personer, der føler sig udfordret i forhold til læring. 
 
Kursus i Paul Dennisons meget effektfulde indlæringskinesiologi finder sted i september og oktober.  
Kurserne IK 1 og IK 2 strækker sig over 20 + 20 timer og foregår fredag eftermiddag og aften samt 
lørdag/søndag i dagtimerne. 
 
Deltagerforudsætninger: Kropsafbalancering eller Touch for Health 
 
 

 
 

Pædagogisk Kinesiologi 
Pædagogisk Kinesiologi er et meget væsentligt grundkursus for alle!  
Kernen i Pædagogisk Kinesiologi er Three In One Concepts’ Adfærdsbarometer, der er et genialt værktøj 
til at få adgang til de emotionelle faktorer, der ligger bag fysiske, mentale og emotionelle problemer.  
Da følelsesmæssige faktorer ofte spiller en stor rolle i de problematikker, som mine klienter dukker op 
med, hører Adfærdsbarometeret til blandt mine allervigtigste redskaber i mit virke som kinesiolog. 
 
Indholdet i Pædagogisk Kinesiologi spænder meget vidt med virkningsfulde afbalanceringer inden for de 
grundlæggende energiområder. Efter afslutning af dette spændende - og vidtspændende - 
kinesiologikursus har du et utal af grundlæggende, varierede og væsentlige afbalanceringer til rådighed i 
din kinesiologiværktøjskasse. 
PK 1 og PK 2 udgør en helhed. PK1 (25 timer) kan imidlertid tages som et selvstændigt kursus uden 
deltagelse i det videre forløb. PK 2 (3*25 timer) er et samlet hele, der kan tages i forlængelse af PK 1.  
Kurserne foregår over fire forlængede weekends i januar – april; torsdag/fredag eftermiddag og aften 
samt lørdag/søndag i dagtimerne. 
 
Deltagerforudsætninger: Kropsafbalancering eller Touch for Health kan være en fordel, men der er reelt 
ingen kursusforudsætninger for deltagelse i Pædagogisk Kinesiologi. 
 

Datoer, pris og nærmere detaljer kan ses på hjemmesiden kroplivoglaering.dk. 
 
 
 

 
 

 
Med ønsket om en rigtig dejlig eftersommer, 
Hanne Freil 
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NYT fra… 
 

DIHS House of Kinesiologists Since 1987 

Den Internationale Holistiske Skole  
 

   
 
 
I skrivende stund er ferien endnu ikke slut for os. Vi starter først op igen på mandag, efter 6 ugers 
sommerferie. Det føles som om, at det har været tiltrængt og ugerne er gået virkelig hurtigt. 
Mange varme solskinstimer er blevet nydt og adskillige bøger er læst, både til inspiration og 
fornøjelse. 
 
En af de bøger der hænger ved er: Bryd vanen af Torben Wiese. Han har nogle tankevækkende 
anbefalinger om, hvordan du selv er ansvarlig for dit liv! ….Ikke din partner, ikke dine børn, ikke 
dine omgivelser eller din arbejdsplads, men helt bestemt dig selv. Det gælder både i privaten og i 
din karriere.  
Der er intet nyt ved det, men det er der ved at læse en hel bog om det - 
sort på hvidt. Det rykker ved noget og sætter tanker i gang, om ikke 
andet, så kommer du i tanke om noget du allerede vidste, igen! Hermed 
er en anbefaling givet videre. 
 

 
 
 

Dette er ikke anbefalings-nyt, men hvad vi bl.a. gør, når vi ikke er på skolen. 
 
 
 
 
Anbefaling om at se og høre Eske Willerslev, det giver vi også meget gerne. Hans foredrag om hans 
år i Sibirien, samt hans syn på det nutidige danske uddannelsessystem er bestemt interessant og 
går helt i tråd med de holdninger vi har på vores skole. Spændende måde at tænke ledelse på, 
kom tydeligt og inspirerende frem. 
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Lige før ferien havde vi besøg af seks udenlandske kursister og 10 
danske, i anledning af at Bora underviste et K-power® kursus. Når 
Bora kommer til juni 2020 er kurset allerede udsolgt, da alle (på nær 
en) deltagerer har meldt sig til igen. Derfor har vi oprettet en 
venteliste da vi forventer at lave to hold med præcist det samme 
kursus – lige nu har vi seks på listen og vi tager max. 16 kursister på 
holdet. 
 
Kommunikation med en kinesiolog, som var ny kursist i Bora-regi: 
”hvorfor har I ikke sagt han er så god?” 
”det har vi skrevet….” 
”nå ja, men det skriver I jo om mange” 
”måske, men kun når vi mener det….. ”. 
 
 
 
Nu glæder vi os til at komme i gang med efterårets program, som starter midt i august med TFH og 
herefter Pædagogisk Kinesiologi 1 & 2.  
Det plejer at betyde vi får en ny ”familie,” da vi er sammen 120 timer fordelt over efteråret. 
Pædagogisk Kinesiologi er for alle, ikke særligt for pædagoger og lærere. Det er et omfattende 
grundlæggende kursus, hvor der fremtestes en følelse til hvert dilemma, hvad enten dilemmaet er 
på kropspolaritet, det strukturelle, ernæringsmæssige, emotionelle, elektriske eller reaktive 
område.  
Vi arbejder med det fantastiske Adfærdsbarometer hele tiden og får pillet mange ”lag af løget”, 
når vi supplerer med chakraer, blomsterremeider, og helt specifikke afbalanceringer bl.a. til 
binyre stress, Ileocoecal klappen & Huston folderne, CIA, Dominansforhold og meget meget mere. 
 
Du kan nå det endnu, men du skal være hurtig, når dette blad udkommer, for så er vi på vej til at 
skulle i gang med PK 2. 
 
 

 
 
Kom med på Edels kursus om test af kost og vitaminer.  
 
 
 
     

Edel Hovgaard kommer og underviser et to dagskursus med test af kost og vitaminer d. 5. & 6. 
september.  
Her arbejdes med Wayne Toppings nulstillingstest. Vi glæder os til at se Edel på skolen igen – og 
med et program hun har sat samme specielt til os, sammen med Wayne der bl.a. omhandler: 

Punkttest af forskellige typer af væv, og hvordan man kan finde ud af, om ubalancerne er 
relateret. 

Der indgår en specifik respons test, som viser, hvordan man kan finde det mest gavnlige 
kosttilskud til en given ubalance og en BRT (en hjerne respons test), som viser, om man kan 
håndtere det, der er testet som gavnligt for en ubalance. 

På kurset arbejdes der med, hvordan man kan bruge organreflekspunkter til at bestemme 
kosttilskud, man lærer at bruge en prioriterings screenings test, som i slutningen af testen kan 
vise, om kroppen både kan håndtere og have gavn af de fundne kosttilskud. 
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Der indgår materiale om belastning af toksiner, test for sensitivitet, test af luftkvalitet, en 
doseringstest og en prioriteringstest for, hvordan man finder det bedste tilskud af f. eks 
Calcium eller B-kompleks, når der gives flere muligheder inden for den samme kategori. 

Se annonce andet sted i Muskeltrykket. 
 
 
Vi har lagt planer om, at Kathie Guhl kommer til februar 2020 og underviser Hjernen 2 og Seeing 
Things Differently. For at være med på Hjernen 2 skal du have taget Hjernen 1, som løber af 
stablen midt i september 2019.  
 
 
I kursusrækken om Hjernen, går du dybere og dybere ind i 
hjernen for hvert kursus og får afbalanceret alle lagene på 
vejen i dybden, ganske som at skrælle et løg, bare meget 
mere interessant….  
 
  
 
 
 
Vi må indrømme, at vi har taget fejl….  
Sylvia Marina kommer igen i midten af november 2019! 
Vi var overbevidste om, og havde fået at vide af hende selv, at pga. sygdom i familien var det 
hendes sidste tur i 2018, men situationen er lysnet og det lader til, at hun ikke kan undvære os. 
 
De kurser hun kommer og underviser er for alle, så de er begge et af de kurser hvor du kan tage en 
ven/inde, ægtefælle eller kollega med under armen, og opleve noget helt særligt – sammen! 
Getting the LOVE you want – 7 trin til at få den kærlighed du ønsker dig. 
Breaking the grip of past loves – sæt dig selv fri af tidligere forliste forhold, så du kan komme 
godt derudaf! 
 
Vi underviser selv et af Sylvias kurser i efteråret, Transforming DNA memories. 
 
Læs meget mere om kurserne - og om mange flere kurser - vi holder på skolen det sidste halve år 
af 2019, så du kan følge med i hvad røre sig. 
 
 
Med ønsket om et berigende efterår 
 
Vi ses på skolen   
Carina & Dorthe 
 
 

Erhvervsansvarsforsikring

Foranlediget af en konkret henvendelse fra 
et medlem har vi været i diglog med vort 
forsikringsselskab omkring vores kollektive erh-
vervsansvarsforsikring og følgende er slået fast 
i forhold til dækning:

Forsikringen dækker kun såfremt man er bo-
siddende og praktiserer i Danmark. Derfor vil 
den ikke dække såfremt man er bosiddende 
og praktiserer i f.eks Norge - eller et andet 
land.

Der skal man sørge for at tegne en forsikring 
i det pågældende land, hvor man er bosid-
dende og praktiserer
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Se mere på min hjemmeside karinshelseklinik.
dk under kurser/workshop.   
Selvfølgelig tilbydes som vanligt de 3 kurser 

• MATRIX – nyt hold starter nu i september 
eller oktober 

• SUCCES I KLINIKKEN - 7. og 8. september 
• SPECIFIK FØLELSESFORLØSNING   
• 
Datoer for Matrix kurserne og Specifik Følelsesfor-
løsning aftales med de interesserede deltagere. 
Hvis du tilkendegiver at du er interesseret, vil du 
blive kontaktet angående datoer.    

Det glæder mig at undervise – og jeg er så glad 
for, at den succes jeg har haft med mine 
klienter, nu finder vej til mine kollegaer, der 
anvender materialet fra mine kurser. Skønt at 
se, at nye kinesiologer får succes i deres klinik 
☺
Derfor er jeg rigtig glad for disse tilbagemel-
dinger fra kursister om de forskellige kurser ☺

• 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 Klinik-
ken proceduren. Hvis jeg skulle give stjerne for 
kurserne – så er der 5 stjerne her fra mig *****  

• 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 bruger det meget mere end alt andet, jeg 
har lært.
• 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. 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.

Nu banker efterårssæsonen på, og jeg er klar til 
nye kurser☺Er du?
Jeg udbyder en NY WORKSHOP ”Fra drøm til 
virkelighed”.  

Baggrunden for workshoppen er, at jeg i den tid 
jeg har afholdt mine kurser, har fået mange 
spørgsmål og mødt en del usikkerhed i forhold til, 
hvordan man forholder sig, og om man tør tage 
springet, eller hvordan man seriøst kommer i gang 
som kinesiolog, eller om man evt. kan slippe sit 
hidtidige arbejde og gå ”all in” som kinesiolog. 

Det kan være et ønske om - og mulighed for at 
starte sin egen klinik eller på anden måde få 
integreret kinesiologien i sit fremtidige virke, men 
det kan også være en helt anden drøm, der banker 
på. Uanset hvad det er, kan du arbejde med det på 
workshoppen.

Det bliver et koncentreret forløb med flere works-
hops med 3-5 ugers mellemrum, så deltagerne 
indimellem kan arbejde med sine mål. Antal 
workshops afhænger af målet og den enkelte 
deltager. Hver workshop vil typisk være 4-5 timer 
og f.eks. fra 17.00 – 21.30 på hverdage eller 
samme antal timer en lørdag formiddag og dato-
erne aftales med de tilmeldte deltagere. Antallet af 
workshops afpasses efter emnerne for de mål og 
drømme der arbejdes med. 

På disse workshops vil du få hjælp og coaching til 
at nå din drøm. Arbejdet er meget personligt og 
veksler mellem gruppearbejde, individuel 
coaching, coaching i gruppen, personligt arbejde, 
energiarbejde og forskellige test og afbalancerin-
ger, som helt afhænger af, hvor du og de øvrige på 
holdet er i forhold til jeres ønsker, og hvad der skal 
til for at nå disse.   
 
Workshoppen tæller ikke til uddannelse eller 
RAB-opdatering. Det er personligt arbejde og da 
jeg på forhånd ikke kan vide, hvad vi skal arbejde 
med, er der ikke søgt om godkendelse for works-
hoppen.
Jeg synes selv, at jeg har god succes og har en 
del viden og relevant uddannelse, som kan komme 
andre til gode. Derfor tilbyder jeg inspiration, 
motivation og reelt arbejde, der kan få dig på rette 
vej til at nå dine drømme. 

       NYT fra Karins Helse Klinik                                       
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• Tusind tak for en fantastisk weekend og kursus 
(Succes i klinikken :-)) Jeg er meget begejstret for 
dit kursus det samler de kurser jeg også har været 
på og essensen af det der flytter noget samlet.

• Jeg har haft stor glæde af kurset Succes i 
Klinikken. En kombination af viden fra dette kursus 
og MATRIX modulerne har gjort, at jeg føler mig 
sikker og ”ret godt påklædt” til at klare mange 
klient udfordringer.

• Jeg anvender Specifik Følelsesforløsning ☺ 
Jeg har brugt det både som enestående afbalan-
cering – og som metode til at få løst op for fastlå-
ste 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 bruger helt sikkert Specifik Følelsesforløs-
ning. 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 Følelsesforløs-
ning korrektionen, fordi når jeg beder klienterne 
om at tænke på følelsen /problematikken efter 
korrektionen, så kan de ikke fremkalde denne 
igen.

Skal du være med på et af kurserne?
Er I flere, der ønsker et kursus eller workshop i en 
anden del af landet og har lokale til det, laver jeg 
gerne en aftale med jer.

- din vej til sundhed, selvindsigt, udvikling og forståelse.
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Lidt information om medlemstallet pr. 31/07 2019:

Fordelt efter medlemsgrupper ser tallene således ud:

Gruppe 1         20 medlemmer
Gruppe 2       182 medlemmer
Gruppe 3         41 medlemmer
Gruppe 4         52 medlemmer
Gruppe 5         33 medlemmer

Fordelt geografisk er medlemstallet fordelt således:

Sjælland                    134 medlemmer
Fyn                             39 medlemmer
Nordjylland                 33 medlemmer
Midt- og Sydjylland    120 medlemmer
Udland                          2 medlemmer

RAB-registrerede       85 medlemmer
Genvej til sundhed      35 medlemmer

Velkommen til:  

Navn       

Berit Terp Østergaard
Lone T. Poulsen
Hanne Lauridsen
Jette Dahl Nørgaard

                                        

By

Haderslev
Bylderup-Bov
Birkerød
Vejle

Gruppe

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

Oversigt over medlemstal

Besøgstallene på hjemmesiden har desværre 
været faldende over de seneste måneder. Ifølge 
vort EDB-firma kan det hænge sammen med, at 
Google har opprioriteret trafikken fra mobile enhed-

er, og det er det tema vor hjemmeside er bygge på 
tilsyneladende ikke optimeret til. Vi har igangsat 
at analsearbejde for at finde gode og prismæssig 
fornuftige tilretningsløsninger.

Medlemstilgangen har været præget af 
feriesæsonen. Håber der rettes op på det når 
skolerne starter op igen efter sommerferien.

Oversigten over nye medlemmer 
er opgjort pr. 1.8.2019
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Hjemmesidestatistik
Antal besøg Sidevisninger
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NYT  FRA 
  

Formand Ulla Thor-Jensen

Årsmødet 2020.

GF 2020 udvalget her på sjælland arbejder stødt 
og godt og har næsten det hele på plads, så vi 
får en fantastisk GF-Weekend igen næste år.

Indkaldelsen vil blive offentliggjort senere.

Mange hilsner fra Ulla Thor-Jensen

Kollega aftnerne

Vi holder Kollega aftner den 2. tirsdag i hver 
måned. Invitation bliver udsendt en uge før. 

Tirsdag den 10. september kl. 18.30 hos Rikke 
Bendixen.

Tirsdag den 8. oktober kl. 18.30 hos Rikke de 
Romijn, Rungsted

Tirsdag den 12. november kl. 18.30 hos Ulla 
Thor-Jensen

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 har 
jeg startet en gruppe for studerende på Sjæl-
land. 

Første møde:
Hos mig, I Rungsted ; den 25. september kl 
19.00 til ca kl 21.30.

Mål: at opbygge netværk for kinesiologistude-
rende

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

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

Sund Livsstil Messe

Messeudvalget arbejder også hårdt på at få en 
succesfuld messe.

Vi mangler hænder, og opfordrer alle medle,,er 
til at given en hånd med. Messen er 27., 28. og 
29. september

Mange hilsner fra Ulla Thor-Jensen
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NYT FRA 

Formand Lone Thorup Nielsen

Den 6. maj var vi 12 kinesiologer samlet hos Birgit 
Nielsen i Espe.

Birgit havde lavet et spændende program med 
udgangspunkt i bogen The Song of the Spine. 
Bogen handler om samspillet mellem ryggens 
forskellige hvirvler og tonerne i en oktav. Bogen 
forklarer, hvorledes det er muligt at afbalancere 
ubalancer i kroppen ved hjælp af forskellige 
frekvenser. Efter et kort oplæg installerede vi en 
frekvens-app på vore telefoner, som vi herefter 
brugte til at skabe de rette frekvenser, som vi 
havde testet frem på hinanden. Der blev bl.a. 
behandlet bihulebetændelse og iskias-problematikker. 

Derudover spiste vi dejlig suppe og kage. 

Vi takker Birgit for at stille sit behandlerhus til 
rådighed og for den gode opbakning fra medlem-
merne. 

Torsdag den 23. maj mødtes nogle af os allerede 
igen til en spændende aften med Spirituel Interfa-
cer Helle Mirsbach. Helle fortalte levende om 
hendes møde med og vej ind i den åndelige 
verden, som startede med hendes møde med det 
brasilianske medie Florencio Anton, som i trance 
maler kopier af kendte kunstners værker på få 
minutter. Helle fortalte også, hvorledes samarbej-
det med de åndelige læger opstod, da afdøde læge 
Dr. Fritz tog kontakt til hende efter en demonstra-
tion af healingskirugi i Brasilien. Som afslutning på 
aftenen lavede Helle en guidet meditation til det 
åndelige lægehus, hvor vi hver især modtog 
individuel behandling fra de åndelige læger. 

Her i september afholder vi arrangement med 
Urte-Lisbeth, som de fleste af jer nok kan huske fra 
årsmødet. 

Det kommer til at foregå torsdag den 26. septem-
ber kl. 18-ca. 21.30 på Dalumvej 95B, 5220 
Odense SV. Der er mulighed for tilmelding indtil 
den 20. september på mail kinesiologifyn@gmail.
com med samtidig betaling til konto 0828-
000471631. Se opslag i Danske Kinesiologers 
gruppe på Facebook. Det er vigtigt, at tilmelding 
sker på mail. 
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NYT FRA 
   

Formand Thomas Kjær

Inget nyt fra Norjylland i denne omgang

NYT FRA 
  

Formand Karin Jensen

Tidligere afholdte arrangementer:

En dejlig 
sommeraften 
den 4. juni 
havde vi en 
spændende 
aften med 
UrteLisbeth. I 
de skønne 
omgivelser 
ved Lone (i 
haven, ved skoven og ved Lones nyanlagte urte-
bed) fik vi urtemad, urtetur og urteteer blandet med 
clairvoyance og hygge. 

  Vi nød noget   
  meget lækkert 
  mad, som Lone 
  og Line (Lones 
  datter) havde 
  fremtryllet. 
  Skønne tærter 
  og pestoer 

indeholdende forskellige urter. Det var super 
lækkert og sundt. 

Og så havde vi besøg af Carina, der kom helt fra 
sjælland☺. Flot.

UrteLisbeth gennemgik i haven alle urter og kom 
med et budskab fra urterne/planterne til de forskel-
lige deltagere. 

Derefter blandede hun teer og gav clairvoyance til 
alle, mens vi nød en skøn kage og lidt te/kaffe. En 
dejlig og hyggelig aften.



Muskeltrykket nr.  155  21

Feng Shui og kinesiologi 
Mød op til en spændende aften 

Mandag den 23.9. kl. 18-21

Væxthuset, Kildeparken 12, 8722  Hedensted
(lige ved afkørsel Hedensted ved motorvejen)

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 vel-
komne. 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 1681-
3224688139.

Lene Østergaard Hansen kombinerer muskeltest 
og viden fra kinesiologi med Feng Shui indret-
ning. 

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 delta-
gerne på deres egen tegning. 

Medbring blyant og lineal, A4 planche med de 5 
elementer og evt. Stress 1 bogen.

Undervejs testes der med kinesiologi. 

Sæt X i kalenderen den 13.11 kl. 19.00 - 21.30.  

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

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 fre-
kvens.

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
 

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

KINESIOLOGISKOLEN 
I VEJLE 

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

KURSUSPLAN  2019-2020 

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

 
OBLIGATORISKE KURSER UNDER KINESIOLOGIUDDANNELSEN 

KURSUS DATO  KURSUS DATO 
Basis 1/ KA 1 (e) 31 aug+1. sep 2019 

1-2 feb 2020 
5-6 sep  2020 

Stressfrigørelse/Stress 1 (e) 16-18 aug 2019 
10-12 jan 2020 
14-16 aug 2020 
 

Basis 2/ KA 2 (e) 
 

28-29 sep 2019 
7-8 mar 2020 
3-4 okt 2020 

Personlighedsmønstre/Stress 2 (j) 1-3 nov 2019 
6-8 nov 2020 

Basis 3/ KA 3 (e) 2-3 nov 2019 
25-26 april 2020 
31 okt-1 nov 2020 

Homøopati 1 (j) 25-27 sep 2020 
 

Homøopati 2 (j) 23-25 ok 2019 

Basis 4/ KA 4 (e) 23-24 nov 2019 
16-17 maj 2020 
28-29 nov 2020 

Biokinesiologi 1 (j) 21-22 sep 2019 

Biokinesiologi 2 (j) 26-27 okt 2019 

Avanceret kinesiologi (e) 4-6 okt 2019 
9-11 okt 2020 

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

 8 sep 2019 
1 mar 2020 
15nov 2020 

Indlæringskinesiologi 1 (e) 27-29 mar 2020 
 

  

Indlæringskinesiologi 2 (e)  1-3 maj 2020 
 
SUPPLERENDE KURSER 
INSTRUKTØRKURSUS i 
KA 

21- 24 maj 2020. Undervisere: Jarle og Edel. Læs nærmere om programmet og forudsætninger for at 
deltage i kurset på vores hjemmesider. 

KURSUS 
Kurser i kost og 
ernæring  

DATO 
  

KOMMENTARER 
Underviser: Frede Damgaard(e). Disse kurser er et vigtigt supplement til 
kinesiologikurserne, og de kan i fremtiden tages på WeCa i Christiansfeld, www.weca.dk, 
og dihs i Allerød www.kinesiologiuddannelse.dk 

Kursus i vægtkontrol (e) 30 nov-1 dec 19 
21-22 nov 2020 

Kursus i vægtkontrol baseret på Wayne Toppings materiale. Kursuspris 1800 inkl. 
materiale 

Indlærings- 
kinesiologi 3 (e) 

15-17 nov 2019 
 

Kursuspris 1900 kr. - kursus i de 7 dimensioner, der gør IK til et endnu stærkere redskab i 
afbalanceringen. Kursusmateriale 200 kr. 

Fastløste følelser (e) 
 

7 sep 2019 
29 feb 2020 
14 nov 2020 

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

Smerte kontrol (e)   
 

Forår 2020 Aftenkursus udviklet af Wayne Topping. Hvordan man bruger akupressur til at fjerne 
smerter. 

Overkomme modgang  21-22 mar 2020 Edel underviser i Wayne Topping opdaterede version af dette kursus 
TFT/EFT  1 (j)  
TFT/EFT  2 (j) 
 

29-31 aug 2019 
4-6 okt 2019 

Pris 1800 kr. pr. kursus. Lær denne enkle teknik, som går meget dybt. 
TFT har vist sig at være særdeles effektiv ift. mange negative psykiske tilstande som 
f.eks. depression, fobi og angst. Men også folk med fysiske smerter reagerer positivt på 
behandling med TFT, fordi de er forbundet med psykiske blokeringer. Certificering mulig. 

VIL DU VÆRE INSTRUKTØR I KROPSAFBALANCERING?  
Vores næste instruktørkursus i KA er 21. – 24. maj  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: 6.-7.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: 5.juni 2020 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. 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. 

NY Workshop - ”Fra drøm til virkelighed” 

I forbindelse med afholdelse af mine kurser har der fra kursister været en del spørgsmål, og ønsker om mere viden i 
forhold til mulighed for at starte sin egen klinik eller på anden måde få integreret kinesiologien i sit fremtidige virker. 

Går du med en drøm, som meget gerne må blive til virkelighed?     -    se mere om disse workshops her i bladet under 
”Nyt fra Karins Helseklinik.” 

Kurserne afholdes som udgangspunkt i Rimahus, Karl Bjarnhofs Vej 13, 7120 Vejle Ø, men jeg kommer gerne andre 
steder. 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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DIHS House of Kinesiologists Since 1987 

Den Internationale Holistiske Skole  
Program for resten af 2019 
 

 
August 

Touch for Health 1 & 2 d. 15. - 18. august, undervisere: Dorthe & Carina 
3.700,- kr. + 500,- kr. til dansk materiale, til brug for alle fire moduler. Kurset er for alle. 
Pædagogisk Kinesiologi 1 d. 22. - 25. august, undervisere: Dorthe & Carina  
3.125,- kr. + 200,- kr. til dansk materiale. Kurset er for alle. 
Åbent Hus d. 27. august. 
50,- kr. undtaget studerende på DIHS. 
 
September 

Stress 1 d. 5. september, underviser: Edel Hovgaard 
1.500, - kr. inkl. materiale. 
Test af kost og vitaminer d. 6. september, underviser: Edel Hovgaard 
1.000, - kr. 
Kinesiolog som indlæringsmetode d. 7. & 8. sept., undervisere: Dorthe, Carina & Annemarie Goldschmidt 
3.175, - kr. inkl. materiale.  Kurset er for alle. 
Hjernen 1 d. 12. - 15. september, undervisere: Dorthe, Carina  
4.600, - kr. + 350,- kr. til dansk materiale.  
Pædagogisk Kinesiologi 2 del 1 d. 26. - 29.september, undervisere: Dorthe & Carina 
9.375,- kr. for alle tre moduler + 450,- kr. til dansk materiale, til brug for alle tre moduler. 
 
Oktober 

Touch for Health 3 & 4 d. 3. - 6. oktober, undervisere: Dorthe & Carina 
3.700, - kr. 
Pædagogisk Kinesiologi 2 del 2 d. 24. - 27. oktober, undervisere: Dorthe & Carina 
 
November 

Transforming DNA Memories d. 7. - 10. november, undervisere: Dorthe & Carina 
4.850, - kr. inkl. dansk materiale. Kurset er for alle. 
Getting the Love, you Want d. 14. & 15. november, underviser: Sylvia Marina 
2.500,- kr. + 300,- kr. til engelsk materiale. Kurset er for alle. 
Breaking the grips of past loves d. 16. & 17. november, underviser: Sylvia Marina 
2.500, - kr. + materiale, endnu ukendt pris. Kurset er for alle. 
Pædagogisk Kinesiologi 2 del 3 d. 21. - 24. november, undervisere: Dorthe & Carina 
Åbent Hus d. 26. november. 
50,- kr. undtaget studerende på DIHS. 
 
2020 

Holografisk Touch for Health 1 d. 11. & 12. januar, undervisere: Dorthe & Carina 
2.225,- kr. + 200,- kr. til dansk materiale. 
Blueprint 1 d. 30. januar - 02. februar, undervisere: Dorthe & Carina 
4.550,- kr. + 280,- kr. til dansk materiale. 
Hjernen 2 d. 22. - 25. februar, underviser: Kathie Guhl  
4.600, - kr. + 350,- kr. til dansk materiale.  
 

TILMELD DIG OG LÆS OM KURSERNE PÅ: www.dihs.dk 
 

DIHS House of Kinesiologists Since 1987  
Den Internationale Holistiske Skole  
Stationspassagen 6c,3450 Allerød  
2242 8696 eller 4050 6675    
E-mail: dihs@dihs.dk 
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KINESIOLOGI - AKADEMIET ®    
 

Dit centrum for spirituel udvikling og energimedicin. 
                   

På Kinesiologi – Akademiet kan du 
 

• finde spændende kurser, der kan tælle i din valgfrie del af uddannelsen til Kinesiolog RAB og videre til DK-
Kinesiolog®  
 

• 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 

 
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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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.

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

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

Deadline: 
Ultimo 2 måneder før udgivelsesmåneden.

Tryk:  
GSB Grafisk, Tonsbakken 16-18
2740  Skovlunde · Oplag: 400 stk.

Redaktionelle indlæg:  
Bedes afleveret i wordformat via E-mail.

Annoncer -  
Leveres fuldt opsat
1/1 side -  1750,- kr. 
1/2 side - 1050,- kr.   
1/3 side -  800,- kr.  
2/3 side -  1400,- kr.   
1/4 side -  610,- kr. 
1/8 side - 400,- kr.  
Grp. 3, 4 og 5 medlemmer får 40% rabat.

Bemærk at DK ikke er momsregistreret.

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

Elevrepræsentanter i instruktørkredsen:
Dorthe Starberg Poulsen

Kontaktperson i I-ASK:
Inge Harris, tlf. 4581 8156 / 2818 8467
E-mail: mail@ingeharris.dk

Salg af hæfter og PINs:
Sekretariatet  
E-mail: sekretariat@kinesiologi.dk eller på
tlf. 2928 9723  

Tovholder for instruktørkredsen:
Birgit Nielsen, Tlf. 62 62 30 62
E-mail: birgit@kinese.dk 

Uddannelsesvejleder:
Birgit Nielsen,  Tlf. 62 62 30 62
træffetid torsdag 18 - 19, eller læg en besked
E-mail: uddannelsesvejleder@kinesiologi.dk

Danske Kinesiologers Etiske råd:

formand:
Solveig Rasmussen. tlf. 7542 2416
E-mail: kinesiologi.billum@gmail.com

næstformand:
Lisbeth Ingeman Sørensen, tlf. 2947 5619 
E-mail: lisbethingeman@gmail.com

Helle Lyngholm, tlf. 2175 7417
E-mail: helle.lyngholm@mail.dk

Susanne Rud, tlf. 4615 2209
E-mail: mail@susannerud.dk

Zidsel Rosing, tlf. 5155 9199
E-mail: zidsel.kinesiolog@gmail.com
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Naturens guld 
- til din krop

All Omega indeholder fiskeolie, kæmpenatlysolie 
og hørfrøolie som understøtter dit hjerte, din hjerne 
og dit syn med Omega 3 og fedtsyrerne Epa/Dha. 
Mere information på www.solaray.dk

All Omega indeholder fiskeolie, kæmpenatlysolie og hørfrøolie. Mere Livskvalitet med omtanke på www.solaray.dk. 
Sælges i din lokale Matas, Helsekostbutik, Helsemin, Netbutikker samt apoteker. 

Forretningsudvalg & Lokalafdelingsformænd

Sekretariat
Henvendelse vedr. kinesiologi:

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

Tlf. 51 98 93 91 eftermiddag og aften

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

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

Formand
Vibeke Rønne Sørensen
Nøddekrigevej 2
9800  Hjørring
Tlf. 5198 9391

Næstformand
Jette Larsen
Kragemosevej 17
5683  Hårby
Tlf. 20122494

Suppleant
Jette Hiltmar
Tornballevej 105
8381  Tilst
Tlf. 3090 7815
Mail: jette@hiltmar.dk

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

Lokalafdeling Nordjylland
Thomas Kjær
Hasselvej 4
9700  Brønderslev
Tlf.  2218 0651
Mail: thomas@smerte-behandling.nu

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

Suppleant
Rikke de Romijn
Vallerødgade 15 C
2960  Rungsted Kyst
Tlf. 2972 5311
Mail: rikke.cowfoot@gmail.com



AFSENDER:
Danske Kinesiologer
Sekretariatet
Myntevej 22
8722  Hedensted

Returneres ved varig adresseændring

D
es

ig
ns

pa
ce

.d
k

Naturens guld 
- til din krop

All Omega indeholder fiskeolie, kæmpenatlysolie 
og hørfrøolie som understøtter dit hjerte, din hjerne 
og dit syn med Omega 3 og fedtsyrerne Epa/Dha. 
Mere information på www.solaray.dk

All Omega indeholder fiskeolie, kæmpenatlysolie og hørfrøolie. Mere Livskvalitet med omtanke på www.solaray.dk. 
Sælges i din lokale Matas, Helsekostbutik, Helsemin, Netbutikker samt apoteker. 


