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Kære læser.

Tusind tak for alle jeres bidrag, det er helt 
fantastisk.

I forhold til prisen hos Trykkeri og siden 
udbringelse af Postnord, skal bladet 
begrænses til 40 sider. Ja, I læste begræn-
ses, for denne gang er bladet på 40 sider!-
Derfor meget tekst og få billeder.

I FU har vi valgt ikke at bringe årsregnskab 
og budget på grund af pladsmangel. Det får 
I senere.

Vi har budt velkommen til 16 nye stude-
rende, der er trådt nye medlemmer ind i 
bestyrelserne i lokalafdelingerne, der bliver 
udbudt masser af spændende kurser. Jo, 
der er udvikling i vores forening, og det er 
så dejligt.

Deadline for stof til juni nummeret af 
Muskeltrykket er den 30. april 2020.

  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

Formand
Vibeke Rønne Sørensen
DK-Kinesiolog RAB

Medlem
Susan Lunddahl
DK-Kinesiolog RAB

Januar måned kan for nogle selvstændige 
være sej at komme igennem. Vi kinesi-
ologer starter på et nyt budget, der skal 
opfyldes, men danskerne er gode til at 
bruge for mange penge på julegaver, så 
nu skal der spares. Men det er betingels-
erne som selvstændig. Nogle måneder er 
rigtig gode og andre mindre gode.

I FU har vi ikke haft nedgang i arbejds-
presset. Vi har haft nok at se til!
Vi er kommet længere ind i sekretaria-
tets arbejde, men som ethvert job med 
mangeartede opgaver, skal vi igennem 
et helt år inden vi kan sige, at nu har vi 
været igennem alle de forskellige arbejd-
sopgaver. 

I november blev vi pålagt en ekstra op-
gave, idet Styrelsen for Patientsikkerhed 
krævede dokumentation for følgende:

•ændringer i vedtægter 2018-2019

•ændring i materiale, som lå til grund for 
godkendelse af foreningen i henhold til 
RAB-bekendtgørelsen

•ændringer i regelsæt for god klinisk prak-
sis

•regelsæt for klageorganets sagsbehan-
dling og sammensætning

•beskrivelse af krav til medlemmers ud-
dannelse og eksamen. 

• Kopi af referater for generalforsamlinger i 
2018-2019

•Dokumentation for medlemmer i 2018-
2019 har vedligeholdt deres faglige viden

I januar fik vi svar retur, at Styrelsen for 
Patientsikkerhed har gennemgået vores 
materiale og i den forbindelse ingen be-
mærkninger har til materialet. Stort til 
lykke til os som forening, fordi vi har styr 
på lovgivningen.

Fremover skal vi hver sommer lave 
samme opgørelse.

Det er første gang siden vi i 2005 blev 
godkendt til at RAB-registrere, at vi er ble-
vet bedt om at indsende dokumentation. 
Vi kan spørge os selv, om dette kommer 
i kølvandet på det store pressefokus der 
har været på alternative behandlere det 
sidste halvandet år. 

Vi kan kun glæde os over, Styrelsen for 
Patientsikkerhed kræver denne dokumen-
tation, for så kan ingen skyde os i skoene, 
at vi ikke har styr på reglerne.

I november måned blev vi inviteret til et 
dialogmøde med alle andre branche-
foreninger, der kan RAB-registrere. Vi 
mødte 19 ud af 21 foreninger og fik vendt 
mange emner. Mødet kom i stand for at 
se, om og evt. hvordan vi kunne mødes i 
et stærkt netværk, for ingen vidste, hvad 
den store presseomtale ville bringe med 
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sig af evt. forringelser af RAB-ordningen. I 
januar mødtes vi igen, og der blev nedsat 
en arbejdsgruppe, som arbejder videre.

I november havde vi også møde med 
instruktørgruppens FU, hvor vi bl.a. dis-
kuterede uddannelsesmodel og krav for 
at blive instruktør. Det var meget givtigt at 
mødes på tværs og få vendt nogle emner.

Når et medlem på den lukkede face-
bookside beder om råd eller sparring på 
et konkret problem vil vi gerne sige tak 
til alle, der giver sig tid til at svare. Det er 
så glædeligt, at vi kan hjælpe hinanden. 
Men.. så kommer den løftede pegefinger. 
Selv om I skriver i en lukket gruppe, så er 
facebook piv åben. 

Vi oplevede det i efteråret, hvor en læge 
på en lukket facebookside havde skrevet 
om en patient med en udførlig beskrivelse 
af patienten. Pludselig lå denne viden til 
offentligt skue, og patienten kunne gen-
kende sig selv. Det må ikke ske, men det 
sker! 

Derfor når I skriver om jeres klienter, så 
gør det i brede vendinger, så personen 
ikke kan genkende sig selv. 

Der skal vælges en formand og medlem til 
FU. Vibeke Rønne Sørensen genopstiller 
som formand og Jette Larsen genopstiller 
til FU. Der skal vælges 2 suppleanter til 
FU Jette Hiltmar genopstiller ikke, Rikke 
de Romijn genopstiller.

I Etisk Råd er Susanne Rud og Helle Lyn-
gholm på valg, de genopstiller. 

Vil du gerne være med til at gøre et stykke 
arbejde for foreningen skal du absolut ikke 
holde dig tilbage. Mangler du information, 
så kontakt endelig et medlem i FU og lad 
os få en snak.

På generalforsamlingen er der altid 
mulighed for at opstille til de poster, der er 
valg til, uanset om et medlem genopstiller.

Vi ønsker alle et godt årsmøde og en 
god generalforsamling. 

I det sene efterår blev siden www.SRAB.
dk nedlagt. Når man søger på SRAB 
kommer man i stedet til Styrelsen for 
patientsikkerhed. Her kan stadig læses 
om RAB-ordningen, men alle oplysninger 
om de forskellige alternative behandlinger 
er fjernet, idet det kunne tolkes som om 
Styrelsen lovpriste de forskellige behan-
dlingsformer.

Sjællandsafdelingen står i år for årsmødet. 
Vi bliver næsten 50 deltagere i år, det er 
så flot. Tak for opbakningen til Sjælland-
safdelingens arbejde.

Nu nærmer endnu en generalforsamling 
sig med valg til forskellige poster.

Kinesiologishoppen er åben
SPAR PORTOEN og gør en god han-
del på årsmødet.

Magler du brocurer til uddeling eller 
hjernegymnastikbøger til videresalg i 
klinikken, så husk at fylde lageret op.

Skal du have en hel kasse(r) brochurer 
så skriv til sekretariatet inden årsmødet, 
så er du sikret, vi har det bestilte klar til 
dig.
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ÅRSMØDE 14. OG 15. MARTS 2020
Årsmødet afholdes i KORSØR, på MUSHOLM konferencecenter, 

Musholmvej 100, 4220 Korsør. 
Vi glæder os til at byde jer velkommen på Musholm. Musholm drives af Muskelsvind-
fonden og er en socialøkonomisk virksomhed, der beskriver sig selv som havende højt 
til loftet i enhver forstand. Et kursuscenter, der geninvesterer indtægterne til at skabe 
flere attraktive og inkluderende oplevelser for mennesker med alle typer handicap. Det 
vil vi gerne støtte!
Programmet ser således ud:

Lørdag d.  14. marts.

8:30-9:30: Ankomst og morgenbuffet.
9:30-12.00: Foredrag vedArvin Larsen "Mind 
OVER body" desorganiserer følelser og 
organer.
12-12:45: Stor dejlig frokostbuffet
13-16.30 Generalforsamling med indlagt kaf-
fepause og kage/frugt
17-18.00 Qigong v. Vibeke Framling

19:00: Middag: 2 retter, underholdning og hyggeligt samvær 
med hinanden og lidt ekstra godt fra Rune Funch, musiker, 
komponist, kinesiolog.

Søndag d. 15. marts:

Mulighed for gåtur, løb eller en tur i havet inden morgen-
maden 
8:00-9:30: Morgenbuffet med et bredt udvalg (værelset skal 
være tømt senest kl. 10).
9:30-12:00: World Café ved Lisbeth Sørensen. Her får 
i mulighed for at bringe jeres egne tanker og ideer ind i 
foreningen. 
12:00-13:00: Frokost buffet og hyggeligt samvær.
13:00-16:00: Foredrag ved Peter Lund Frandsen. Fra touch 
point og nytidsbiologi.dk. Emnet er Klang, Frekvens og Lyd.                                            

Arvin Larsen             

Vibeke Framling             

Peter Lund Frandsen                                           

Det er med stor glæde at vi er næsten 50 kinesiologer, som 
ønsker at være med til årsmødet.

Det bliver en spændende weekend på alle fronter. Gode in-
dlæg, GF hvor du kan give besyv med, dejlig mad og skønne 
omgivelser, og ikke mindst samvær med dine kollegaer fra 
hele landet. En sådan energi giver en god portion latter, alvor 
og gode meningsudvekslinger.

På glædeligt gensyn fra Sjællandsafdelingen
Mette Pedersen, Susanne Rud, Lisbeth Ingemann, Dorthe 

Poulsen, Omaya Axø og Ulla Thor-Jensen.
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Generalforsamlingens dagsorden ifølge vores vedtægter:

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

2. Valg af stemmetællere.
3. Forretningsudvalgets beretning.
4. Udvalgsberetninger
• Instruktørgruppen ved Birgit Nielsen
• Etisk Råd ved Solveig Rasmussen
• I-ASK ved Lisbeth Sørensen
• Meritudvalget ved Vibeke Sørensen
5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.

6a. § 11: Lokalforeninger.

Stk. 1. Alle lokalforeninger skal følge foreningsvedtægterne og generalforsamlingens 
beslutninger. 

Tilføjelse: Lokalafdelingen tegnes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. 

6b. § 11: Lokalforeninger. 

NYT: Stk. 6. Lokalafdelingen afleverer hvert år kopi af godkendt regnskab til FU

6c. §3.
Nuværende ordlyd:

Stk. 1e. Som Gr.5 Instruktører kan medlemmer optages, når de opfylder § 3 stk.1c eller 
1d. og har gennemgået instruktøruddannelse. Alle i instruktørgruppen skal have taget 
Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG) eller tilsvarende.

FU foreslår ændres til:
Som GR.5 instruktører kan medlemmer optages, når de opfylder krav om uddannelse 
til DK Kinesiolog RAB og har minimum 2 års klinikerfaring med kinesiologi som primær 
behandlingsform.

FUs kommentar: Qua den fokus pressen har sat på de alternative behandlere, ønsker 
FU at styrke seriøsiteten af kinesiologien. Vi mener, det er vigtigt at signalere, at vi har 
en længere uddannelse bag os og opdaterer vores uddannelse. Fra øvrige instruktører 
har vi hørt vigtigheden af, at have fingeren på pulsen også ved at have klienter på brik-
sen. Fra de studerende har vi hørt, at det er vigtigt at have en underviser, der er vant til 
arbejdet med klienter. Vi har i en længere periode arbejdet med denne paragraf og har 
tidligere trukket den tilbage på instruktørmødet, men nu synes vi, den er moden til at 
forelægge generalforsamlingen.
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6d. § 9: Økonomi, regnskab og revision. 

NYT: Stk. 5. Revisor og dennes suppleant kan genvælges på generalforsamlingen 3 på 
hinanden følgende år.

FUs kommentar: Samfundet har ændret sig, og vi har set, at det ikke altid er sundt at 
have den samme person på samme post gennem mange år. For at undgå etiske prob-
lematikker, forslår vi, at revisor udskiftes efter 3 år.

6e. Forslag til generalforsamlingen 2020:

Da de alternative behandlingsformer bliver udfordret på seriøsitet af pressen, har 
FU haft flere møder for at imødegå de udfordringer, vi står overfor. Det være sig sta-
dig større og flere administrative opgaver, manglende gennemslagskraft som en lille 
brancheforening osv.

1. FU har været til 2 dialogmøder med 20 andre brancheforeninger. Sidste møde 
udmundede i, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle se på et fælles 
pressenævn. En større samlet organisation har også været på tale, men er sat på 
stand by.

2. FU har ligeledes været inviteret til kaffemøder med 2 andre brancheforeninger. 
Emnet var fællesskab. I hvilken form eller hvor vidtrækkende er medlemmernes 
beslutning. 

FU beder generalforsamlingen tage stilling til om FU skal have mandat til at gå videre i 
arbejdet med forslag 1 og/eller 2 eller om vi ønsker at forblive den organisation, vi har i 
dag. 

6f. Jeg stiller spørgsmålet, om der i vores forening Danske Kinesiologer findes en dre-
jebog på de forskellige poster. Jeg tænker lige fra formand, næstformand, kasserer, 
såvel som udvalgsformand i de enkelte udvalg: instruktør, sekretær, etisk råd, meritud-
valg etc. 
Min begrundelse er, at så ved man altid, hvad ens opgave er, når man siger ja til en post 
i den pågældende funktion. Der hvor jeg var i ”mit tidligere liv”, havde vi sådanne ting. 
Jeg spørger blot, som forslaget siger, om vi finder det vigtigt som forening af have struk-
tur og overblik på de enkelte poster.
Helle Skinnerup
21/1 2020

FUs kommentar: Det er en rigtig god ide. Hvor finder vi pengene og hvor meget vil vi 
bruge? 

7. Fastsættelse af kontingent til hovedforening og lokalforening.
8. Fremlæggelse og godkendelse af budget.
9. Valg af formand

Vibeke Sørensen er på valg og modtager genvalg
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UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME

Udbuddet af kurser er stort og varieret, og som ny studerende, der skal til at 
vælge første gang, kan det virke overvældende.

Ét er de kurser, der udbydes i kursuskataloget. De er godkendte af Danske Kine-
siologer, og de kan trygt vælges til eller fra. Men hvordan forholder det sig med 
kurser, hvor det er udenlandske undervisere, der kommer til Danmark med deres 
kurser?

Det er også trygt at vælge disse kurser til, for de er godkendte. Ingen dansk 
skole eller instruktør vil invitere en udenlandsk instruktør med et kursus, som 
ikke er godkendt.

De udenlandske instruktører har fået deres kurser godkendt i forskellige interna-
tionale organisationer. Det kan være IKC (International Kinesiology College) eller 
IASK (International Association of Specialized Kinesiologists) eller EnKA (Energy 
Kinesiology Association).

Hvis der er tvivl, kan du altid rette henvendelse til Sekretariatet eller til mig, og så 
kan vi hjælpe dig videre.

Dette gælder også, hvis du har lyst til at tage et kursus i udlandet. Spørg, inden 
du booker en plads på kurset. Det vil være ærgerligt, hvis du tror, at kurset

Husk, vi er her for at hjælpe dig til at få den bedste uddan-
nelse.

Birgit Nielsen, uddannelsesvejleder

tæller i din uddannelse, og det så viser sig, at det ikke 
tæller.

10. Valg af 1 medlem til FU
Jette Larsen er på valg og modtager genvalg.
Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget.
Rikke de Romijn er på valg og modtager genvalg
Jette Hiltmar er på valg og modtager ikke genvalg

11. Valg til Danske Kinesiologers Etiske Råd.
Susanne Rud er på valg og modtager genvalg
Helle Lyngholm er på valg og modtager genvalg

12. Valg af udvalgsmedlemmer og definition af kompetencen for udvalget.
Lisbeth Sørensen er vores repræsentant i I-ASK og fortsætter dette arbejde.

13. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Frank Lange er på valg.
Birgitte Rasmussen er på valg

14.Eventuelt.
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Kinergetics 2020-2021 

 

Til august begynder 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 lærer at sætte tingene ind i en ramme, og det gør hele forskellen.  
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.  
 
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. Vi arbejder nemlig med energi, høje energi-vibrationer og healing.  
 
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   
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Ny kursusrække starter i 2020/2021 
 
KINERGETICS 1: 29.-30. august i Ringe 
 
KINERGETICS  2: 3.-4. oktober i Ringe 
 
KINERGETICS 3: 7.-8. november i Ringe 
 
KINERGETICS  4: 9.-10.januar i Ringe 
 
KINERGETICS 5: 6.-7.februar i Ringe 
 
KINERGETICS  6: 6.-7.marts i Ringe 
 
Master Class: juni 2021i Kværndrup på Midtfyn. Philip Rafferty underviser. 
 
Jeg tilbyder gerne hold andre steder, f.eks. Aalborg, Aarhus eller København. Det kan måske blive 
weekender, og ellers i hverdagene. Kontakt mig, hvis du er interesseret. Jo før, desto bedre, så det kan 
komme i kalenderen. Det kræver 8 deltagere, som tilmelder sig hele kursusrækken, for at starte et hold 
op.  
 
KINERGETICS-kurserne er relevante for alle, ligegyldigt hvor man er i sin uddannelse eller karriere, 
fordi vi med Philips teknikker får nogle geniale genveje og indsigter, som gør afbalanceringerne dybere 
og hurtigere, og hans metoder giver meget store resultater.  Langt over 100 kursister har allerede fået 
del i denne viden, så det taler næsten for sig selv. Det er virkelig et must-have-kursus, som let kan 
integreres i det, du allerede kan. 
 
RESET kræver ingen forhåndsviden, så her kan alle deltage. Vi tager også gerne ud og laver RESET 
kurser hos dig. Max. seks deltagere. 3000 kr. for en aften. Nye datoer slås op på hjemmesiden.   
 
BNT – Balancing Nutrition and Toxicity kræver ingen forhåndsviden, så her kan alle deltage. 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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Sandra skriver:

Birgit Pedersen blev gjort opmærksom på, 
hvad hun skulle gøre anderledes både i 
hendes klinik og på hendes hjemmeside 
angående GDPR. 

GDPR står for General Data Protection 
Regulation, og er en lovgivning, som er 
indført af EU. Databeskyttelse blev særlig 
relevant d. 25. maj 2018, da alle virk-
somheder fra denne dato skulle efterleve 
GDPR-reglerne.

I daglig tale siger vi GDPR eller Databes-
kyttelsesforordningen eller Persondata-
forordningen. "Kært" barn har mange 
navne!

Da forordningen trådte i kraft, havde FU 
lavet et kæmpe stykke arbejde for at gøre 
det spiseligt for medlemmerne. Resultatet 
ligger på vores side kinesiolog.dk under 
foreningen/medlemsinformation/data-
forordning 2018. For at se siden kræves 
medlemslogin. Har du ikke det, så bestil 
det på forsiden nederst under registrér.

Nu har medlem Birgit Pedersen haft 
besøg af en Databeskyttelseskonsulent 
fra Aalborg Kommune. På lokalafdeling 
Nordjyllands generalforsamling orientere-
de hun om besøget, som her er gengivet 
af Sandra Simon Henriksen.

Har du ikke styr på GDPR, så er dette 
måske en kærkommen lejlighed. Måske 
du er den næste, som får besøg?

G D P R: G D P R: 
Vigtig information for dig, som har klinik

• Behandling af børn: på samtyk-
keerklæringen skal der være en rubrik, 
hvor forældre skal krydse af at de har 
forældremyndigheden og det er dem, 
som skal skrive under. Ikke en anden 
voksen som f.eks. bedsteforældre.

• I ens kalender må klientens telefonnum-
mer ikke stå sammen med klientens 
fulde navn. Eller brug kun initialer. 

• Klienterne skal have samtykkeerklærin-
gen med hjem i papirform, og det skal 
fremgå tydeligt, at de til enhver tid har ret 
til at tilbagetrække deres samtykke.

• Samtykkeerklæringen skal også lægges 
op på ens hjemmeside. Både her og på 
den side klienten skal have udleveret, 
skal det beskrives hvordan og hvilke 
personfølsomme oplysninger vi får og 
hvordan vi opbevarer dem.

• Hvis du bruger billeder på din hjem-
meside, som viser f.eks. behandling 
af en klient, skal du have en skriftlig 
samtykkeerklæring fra personen

 Hvis du har en studerende, prak-
tikant, revisor, webdesigner eller 
andre personer, som har indblik i 
klientdata, skal de skrive under på en 
tavshedserklæring.
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Sparring til dig som behandler 
- og som menneske! 

 
 
Jeg arbejder med sparring ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor jeg har fokus på balancen 
mellem intellekt, indlevelse og intuition. De udgør tre menneskelige "centre" med hver sine 
funktioner og hver sit unikke potentiale og er som udgangspunkt nært forbundet.  
 
Som behandler, medarbejder, leder - uanset i 
hvilken rolle, du befinder dig, har du brug for at 
kunne anvende de tre centre så frit som muligt.  
Mange af os har tendens til at "over anvende" 
intellektet og modsvarende "under anvende" 
indlevelse og intuition. Andre har tendens til at 
"over anvende" indlevelse eller intuition. 

Når jeg yder sparring og holder 
kurser, har vi løbende fokus på, hvordan vi i 
konkret praksis kan fremme en sund balance 
imellem de tre centre i kontakt med klienter, 
kolleger, medarbejdere og i andre relationer 
samt i forbindelse med de små og større 
beslutninger, vi løbende træffer. Forståelse af og 
en løbende opmærksomhed på de tre centre 
bidrager til at sikre, at du har dig selv mest muligt 
med i det, du foretager dig, hvilket styrker 
fundamentet for din sundhed i bred forstand. 
Samtidig vil det være noget de fleste mennesker, 
du kommer i kontakt med, opfanger og 
fornemmer som troværdighed og autenticitet. 

Jeg havde for nylig lejlighed til at 
holde foredrag på Generalforsamlingen i Danske 
Kinesiologers  lokalafdeling for Sjælland. 

 
 
 
 

Jesper Sloth / Coach, Psykoterapeut MPF og Master i Ledelse og Samarbejde (KU) 
 
 

Web: www.jesper-sloth.dk      Mobil:  23 44 12 89     Mail: jesloth@pc.dk
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Kasuistik af osteoporosepatient, som med optimalt magnesiumtilskud, homøopati og 
kinesiologi  opnår større knogletæthed, færre bløddelssmerter og undgår fjernelse af 
biskjoldbruskkirtlerne. 

74 årig kvinde henvendte sig primo 2013 med udtalte smerter i bevægeapparatet. Hun 
havde fået påvist svær osteoporose ved knoglescanning i 2009 og havde derfor efter 
lægelig anbefaling taget Unikalk med D-vitamin gennem mange år, samt fået medicinsk 
behandling i form af Zoledronsyre-injektioner årligt. Der er konstateret osteoporotiske 
sammenfald af Th7 og Th10, samt L1, L4 og L5. 

Ved første henvendelse, har hun lige fået konstateret forhøjet indhold af calcium i blodet 
(Se-Ca), hvorfor der er planlagt fjernelse af parathyroidea, biskjoldbruskkirtlerne, som 
styrer calciumstofskiftet. 

Af konventionel medicin får hun Ibuprofen, Panodil og morfin som smertebehan-
dling, dette uden effekt. Som omtalt er der givet Zoledronsyre inj. årligt siden 2009, en 
medicin, som modvirker tab af kalk fra knoglerne og sænker indholdet af calcium i blo-
det. Hun tager Unikalk med D3-vitamin, Bio-Magnesium, C-vitamin, Jern og Glucosamin. 

Hun er en meget lille, tynd og frygtsom 74-årig kvinde med udtalte smerter i hele bev-
ægeapparatet. Hendes funktionsniveau er minimalt. Hun får kinesiologisk behandling, 
som bl.a. indeholder testning af de indtagne kosttilskud. Magnesiumtilskuddet som hun 
tog, fandt jeg, at hun ikke var i stand til at optage. Desuden stoppede jeg Unikalk-tilskud-
det, tilføjede fedtsyrer i form af Omega 3+6 samt startede homøopatisk Mag Phos D6, 
som øger optageligheden af magnesium ind i cellerne.

Allerede ved 3. besøg følte hun at knoglerne var stærkere, smerterne var reduceret 
betydeligt, og hun kunne gå lange ture. Hun tog ikke længere smertestillende dagligt, og 
se-Ca var normaliseret, så der var ikke længere tale om at fjerne parathyroidea.

14/5 2014 viste ny scanning 21,4% mere knoglefortætning i rygsøjlen og 6,3% mere 
knoglefortætning i hofterne. Patienten var nu smertefri. Der var dog en periode med 
smerter, hvor patienten følte sig presset til at tage kalktilskud. Smerterne ophørte, da pa-
tienten vendte tilbage til homøopatisk Mag Phos D6 samt Magnesium Citrat, og undlod 
at tage Kalktilskud igen.

Patienten blev afsluttet 29. september 2017 efter at have fået 20 kinesiologiske behan-
dlinger. Der var ikke længere behov for homøopatisk magnesium. Hun tager Mg-Citrat 
2 dgl., D3-vitamin og 2 Omega 3+6. Brugte sjældent morfin og da kun om natten - hun 
havde ingen daglige smerter. Hun gik stadig lange ture, havde taget på i vægt og var 
absolut ikke længere frygtsom. Hun følte sig igen stærk i sine knogler.

fortsættes

Magnesium Kausuistik
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Ved kontakt den 19/2 2019 fortæller patienten, at hendes knoglescanninger fortsætter 
med at vise mere tæthed. Hun fik den sidste Zoledronsyreinjektion i januar, men den 
gav hende bivirkninger i form af influenzalignende symptomer, som stadig generer hen-
de. Hun tager fortsat ingen calcium-tilskud, men tager Mg-citrat og D-vitamin. 

Der har på intet tidspunkt siden hendes første besøg i 2013 vist sig flere sammenfald 
i ryggen. Hun har ingen smerter, hendes funktionsniveau er fortsat godt. Der er ikke 
længere behov for morfin eller anden smertestillende medicin. Hun er fuldstændig selvh-
julpen. Fremtræder nu som en stærk lille sej kvinde med mod på livet og en helt anden 
livskvalitet.

Calcium uden magnesium betød for patienten, at hun fik udtalte smerter i muskler og 
led, samt forhøjet calciumindhold i blodet (se-Ca). Da der blev rettet op på forholdet 
mellem calcium og magnesium i hendes væv, forsvandt hendes smerter, hendes se-Ca 
normaliseredes, og hendes nye scanninger viste stigende fortætning af knoglemassen 
primært i lænderyggen. 

På knoglescanningsrapporten fra 2018 ses for lænderyggen en stigning i såkaldt 
T-score fra -5,1 i 2009 til -4,2 i 2018, en signifikant stigning i knogletæthed på 21%. 
Dette vel at mærke UDEN calciumtilskud. Det er normalt, at der sker et fald i kno-
gletætheden med alderen uden det nødvendigvis drejer sig om osteoporose. Med en 
T-score på -4,2 har hun stadig svær osteoporose, men det bratte fald i knogletæthed er 
stoppet.

Det er vigtigt at fortælle, at patienten fra starten fik magnesiumtilskud i en form bundet 
til acetat, hydroxid og carbonat, men det viste sig som omtalt ved (kinesiologisk) test, 
at hun ikke kunne optage dette. Først da hun i en periode fik homøopatisk Magne-
sium Phos. D6 kunne hun optage magnesium i den form. Magnesium Citrat har hun 
ikke haft problemer med at optage, men da havde hun også allerede i en periode fået 
homøopatisk magnesium. 

Magnesium er essentiel for knogleopbygningen. Calcium, D-vitamin og K2-vitamin er 
selvfølgelig også vigtige elementer. Men da magnesium mest findes intracellulært, kan 
det være svært at optage, især hvis det gives som oxid, carbonat, hydroxid eller acetat. 
Det er ikke ligegyldigt, hvilket magnesiumpræparat man vælger.  F.eks. Mablet, som 
apoteket forhandler, er magnesium-hydroxid, hvor optageligheden maks. ligger på 10%. 
Det samme gælder Magnesia (Mg-oxid), som er afføringsmiddel. 

Derfor er det vigtigt at overveje behov for homøopatisk magnesium i en periode, så kro-
ppens tilgang til magnesium styrkes. Gives der kun calciumtilskud, skævvrides forholdet 
Ca/Mg i kroppen, da calcium mest er extracellulært og derfor let optages i plasma, men 
ikke i knoglerne, hvis der mangler magnesium.

Hertha Borup
Læge og DK-Kinesiolog ® RAB
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Magnesium et overblik

Magnesium (Mg) er det fjerde-mest udbredte mineral i kroppen og 65% findes i kno-
glerne. Mg findes i allerstørst koncentration inden i cellerne. De højeste koncentrationer 
findes i hjerte- og hjerneceller, to organer med stor elektrisk aktivitet. 
Mg deltager i mere end 300 processer i kroppen, fordelt på 5 hovedområder:  
 •  Enzymatisk aktivitet; 325 kendte enzymer er direkte Mg-afhængige.
 •  Energidannelse
 •  Proteinsyntese 
 •  Nerveimpulser 
 •  Muskelcelle-sammentrækning og –afslapning. 

Mg er en fysiologisk calciumblokker, idet det styrer calciumkanalernes aktivitet. Mg har 
en koncentration 10.000 gange større end calcium i cellen og tillader kun en bestemt 
mængde calcium at komme ind i cellen for derved at skabe en elektrisk impuls. Derefter 
hjælper det til at få calcium ud igen øjeblikkeligt, når impulsen er overstået. Hvis calcium 
ophobes i cellen, skabes der hyperexcitabilitet (kan vise sig som krampe) og calcifica-
tion (bløde væv bliver hårde), og cellens funktion ødelægges. 

Koncentrationerne af calcium i de forskellige væv er nøje holdt i skak af Mg og biskjold-
bruskkirtel-hormon, PTH. Hvis der ikke er nok Mg til at holde calcium ude af cellen 
(eller for stor mængde calcium i forhold til magnesium i kosten = i plasma) bliver cellen 
oversvømmet med calcium og vedholder excitationen = krampe. I en situation med mag-
nesium-mangel vil kroppen hente det i knoglevævet, hvor det ligger bundet i kemiske 
forbindelser sammen med bl.a. fosfor og calcium.

Parathyroidea, biskjoldbruskkirtlerne, frigiver et hormon, PTH, som styrer niveauet af 
calcium i blodet ved at øge knoglenedbrydning. Er der for meget calcium i blodet, vil 
PTH-niveauet i blodet blive undertrykt, som udtryk for at der ikke er behov for mere cal-
cium i blodet. Hvis PTH er højt på trods af høj se-calcium, kan det give mistanke om at 
selve kirtlerne er syge (apropos den efterfølgende kasuistik ).

PTH kan dog også stige på grund af et mindre fald i se-Mg – og vi ved at hvis se-Mg 
(ekstracellulært) er bare en smule lav, så er der betydelig intracellulær mangel.

 Det er desværre ikke muligt at finde studier som siger noget om forekomsten af 
Mg-mangel, idet der ikke er nogen accepteret medicinsk standard for at måle total-ind-
holdet af Mg i kroppen. Mindre end 1 % af kroppens total-indhold findes i blodet. 

Se-Mg (indholdet i blodvæsken) er en dårlig markør, fordi den kan være normal selv 
under intracellulær mangel, så et lavt serumniveau indikerer oftest alvorlig Mg-mangel. 

Mg findes i størst mængde i fødeemner som fuldkorn, nødder og grønne grønt-
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sager. 

Men hvorfor skulle Mg-mangel i det hele taget opstå?  

Årsager til hypomagnesiæmi: 

Nedsat Mg i diæt: 
Får vi tilstrækkeligt i standardkost? Det er anslået at 20 % af den vestlige befolkning ikke 
når ADT (anbefalet daglig tilførsel) af Mg iflg. opgørelse fra 1964. Et lidt nyere estimat 
fra USA (1988-91) anslår at hele 75% af amerikanerne ikke får de anbefalede mængder. 
Magnesium bliver sværere og sværere at få nok af i en kost, som bærer præg af høj 
grad af forarbejdning og faldende indhold i afgrøder. 

Årsager til faldende Mg-indhold: 
- Raffinering af kornsorter - Pesticider (chelation + ødelæggelse af jordens mikroorganis-
mer) -  Kunstgødning (NPK) -  Udpint landbrugsjord -  Moderne dyrkningsmetoder (f.eks. 
uden rigtig jord)          

Ovenstående er blot eksempler, og bidrager hver med en mindre del af den samlede 
problemstilling.  

Øget udskillelse/nedsat optagelse af Mg: 
Adskillige former for medicin kan forårsage Mg-mangel. 
Mavesyre er nødvendigt for at Mg kan optages fra kosten. Mg er komplekst bun-
det og skal bruge syre for at spaltes til ion-form. Mange er i behandling med mave-
syredæmpende midler af forskellig art, og der udskrives årligt ca. 350.000 recepter på 
syrehæmmende midler. 
Vanddrivende medicin, blandt andre, øger udskillelse af Mg.
Jerntilskud nedsætter optagelsen af magnesium. Fosfater (tilstede i sodavand og kød-
pålæg, bl.a.) bindes til Mg og danner et uopløseligt kompleks, som ikke kan optages. 
Fluor binder sig til Mg og gør det ubrugeligt i kroppen. D-vitamin er nødvendigt for at 
kunne udnytte Mg i kroppen. B1-vitamin er co-faktor i transport af Mg over cellevæggen. 

Forskellige sygdomstilstande som f.eks. tilstand med kort tarm pga.operation, cøliaki, 
alderdom, graviditet, dårligt reguleret diabetes, bugspytkirtelbetændelse, alkoholisme, 
kronisk diarre o.a. kan skabe ubalance i optag og udskillelse.

Massive kraftanstrengelser, f.eks. sport på højt plan, maraton etc. øger behovet for Mg. 
Stress øger behovet for Mg pga. adrenalinfrigivelse. Alle kropsfunktionerne, der akti-
veres, kræver energi, som kræver Mg. 

Et studium i børneastma, hvor der blev målt Mg-niveau i serum, leukocytter (hvide blod-
legemer) og urin, viste at under et astmaanfald steg se-Mg øjeblikkeligt mens indholdet i 
leukocytterne faldt kraftigt. Dette kan tolkes som at under akut sygdom/stress stiger Mg i 
serum, måske pga. behov for Mg som buffer pga. syreophobning.
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Mg-tilskud og anbefalet daglig tilførsel 

Tilskud på pilleform har lav biotilgængelighed, Mg-(hydr)oxider lavest. Bedre er –citrat 
og -carbonat.  Endnu bedre optagelighed findes på bl.a. -malat, –taurat og -threonat 
men disse typer er dyrere at fremstille og sværere at få fat i. Den hyppigste bivirkning er 
diarre; jo lavere biotilgængelighed, jo hyppigere. Eksempelvis er Magnesia et afføring-
smiddel som består af magnesiumoxid. Mg i pilleform bør optimalt set være lavet som 
depotpræparat for at nyrerne ikke reagerer på den pludselige kraftige stigning i serum 
med at udskille det meste. 
 
En tredje mulighed er Mg-chlorid, som optages gennem huden, der endnu ikke har vun-
det indpas i konventionelle behandlinger, men som har visse fordele, idet der ikke kan 
overdoseres, der kan gives store mængder og man undgår bivirkningerne fra maven.

Anbefalet daglig tilførsel (ADT) og, -som det kaldes nu: ”Referenceindtag” (RI) af Mg 
er fastsat ud fra en standard-person, vægt måske 60 kg? ADT/RI er den mængde af et 
givent næringsstof som er nødvendigt for at undgå mangelsygdomme. ADT/RI, (forudsat 
at man er rask, og optag og udskillelse er normal), afhænger af kropsvægt. ADT/RI er 
ca. 6 mg/kg og anbefalingen herhjemme er 360 mg/døgn. 

Symptomer på hypomagnesiæmi: 
Disse er mange og kan være til stede i større eller mindre omfang, idet bl.a. tendenser i 
familier, konkurrerende sygdom og livsstil bestemmer symptombilledet. 
Symptomer er bl.a. appetittab, kvalme, udmattelse, svaghedsfornemmelse, 
følelsesløshed, muskelspasmer og –kramper, neurologiske kramper, personlighedsæn-
dringer, kardielle arrytmier (f.eks.atrieflimren) og hjertesmerter (krampe i krans-
pulsårerne). Ved stort underskud af magnesium  ses ofte lav kalium, som ikke rigtig 
bedres på behandling. 
Angst, astma, forstoppelse, depression, manglende afgiftning, diabetes, træthed, krans-
pulsåreforkalkning, forhøjet blodtryk, lavt blodsukker, søvnløshed, migræne, nerveled-
ningsforstyrrelser, svimmelhed, PMS, unormalt voldsomme menstruationssmerter, 
svangerskabsforgiftning, og knogleskørhed er blandt de større problemstillinger, hvor 
Mg-mangel kan spille en rolle.  

“Magnesium is extremely important for the metabolism of calcium, potassium, phospho-
rus, zinc, copper, iron, sodium, lead, cadmium, hydrochloric acid, acetylcholine, and 
nitric oxide, as well as for the activation of vitamin B1 and therefore for a wide spectrum 
of crucial body functions. A shift in any one of these nutrients has an impact on magne-
sium levels and vice versa. The interwoven nature of the body’s components makes it 
so difficult to isolate one substance to scientifically “prove” what it can do. Magnesium 
cannot be taken out of context either in a research setting or in your body.”  

Susanne Bjerre Lottrup, 
Speciallæge i almen medicin, Ålborg Komplementærklinik, Hals.
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AKTIVITETSKALENDER 

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

KINESIOLOGISKOLEN 
I VEJLE 

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

KURSUSPLAN  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) 1-2 feb 2020 

29-30 aug 2020 
Stressfrigørelse/Stress 1 (e) 14-16 aug 2020 

 
Basis 2/ KA 2 (e) 
 

7-8 mar 2020 
3-4 okt 2020 

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

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

Homøopati 1 (j) 14-16 feb 2020 
 

Homøopati 2 (j) 13-15 mar 2020 

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

Biokinesiologi 1 (j) 23-25 okt 2020 

Biokinesiologi 2 (j) 20-22 nov 

Avanceret kinesiologi (e) 9-11 okt 2020 Test af kosttilskud (e) baseret på Wayne 
Toppings materiale. Kræver KA og 
Stress I. Kursuspris 1000 kr. inkl. materialer 

1 mar 2020 
15nov 2020 

Indlæringskinesiologi 1 (e) 12-14 juni 2020 
 

 En kursusrække på 7 weekend-kurser, hvor vi arbejder med tidligere 
liv. Herved kan traumeterapi blive endnu dybere. Samtidig får du 
redskaber til at arbejde med meditation og selvudvikling. Kilder er 
Steiner og Alice Bailey. Som behandler får du mange nye værktøjer til 
at hjælpe andre. Kurser afholdes ca. hver 4. måned. 
Kursus 1 starter 21-22 marts 2020. 

Indlæringskinesiologi 2 (e)  7-9 august 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) 21-22 nov 2020 Kursus i vægtkontrol baseret på Wayne Toppings materiale. Kursuspris 1800 inkl. 
materiale 

Indlærings- 
kinesiologi 3 (e) 

6-8. nov 2020 Kursuspris 1900 kr. - kursus i de 7 dimensioner, der gør IK til et endnu stærkere redskab i 
afbalanceringen. Kursusmateriale 200 kr. 

Fastløste følelser (e) 
 

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) 
 

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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S tafet ten
Af Edel Hovgaard fortsat fra sidste num-
mer af Muskeltrykket 
Mit hjertebarn har lige siden mit første 
kursus i Brain Gym i 1985 med Wayne 
Topping været Indlæringskinesiologien, 
som er det danske navn og den tilpassede 
danske model for Brain Gym/EduK. Jeg 
udarbejdede et særligt forløb, så kurset 
i Indlæringskinesiologien passede ind i 
vores danske program med vores kursus-
forløb. I København underviste Wayne 
Topping som den første i DK i Paul Denni-
sons kursus i, hvordan man kan opnå bed-
re hjerneintegration, få motorikken bedre 
udviklet, så man kan opnå en automatisk 
selvfølgelighed i kroppen og få større 
selvtillid.

Vi trænede i en række test, som kan 
afsløre blokeringer i hjernesamarbejdet, 
blokeringer på øjne, ører og øje-hånd 
koordinationen. Vi fik en bred viden om 
dominansmønstre og dermed også en 
stor indsigt i, hvordan man kan finde den 
bedste tilgang til, hvordan et barn eller 
en voksen kan komme til at udnytte sin 
hjernekapacitet optimalt. Det var super 
spændende. Det gav mig redskaber til 
at forstå og teste mig frem til, hvad der 
kunne være årsagen til, at læring ikke er 
en leg, men en sej og hård kamp. 

Pludselig forstod jeg mange af mine 
elevers udfordringer så meget bedre, her 
fik jeg en hel ny indsigt i baggrunden for 
deres vanskeligheder med at lære og 
koncentrere sig. Det er en meget vigtig 
pointe at finde frem til personens stærke 
indlæringskanaler og udnytte dem, når 
han/hun skal tilegne sig viden. Det har 
været et fantastisk redskab at bruge i mit 
arbejde på gym-

nasiet både som studievejleder for HF og 
som læsevejleder, i mine IK -projekter og 
de individuelle test.

Jeg bestemte mig for på vej hjem i toget 
fra København efter mit første kursus i in-
dlæringskinesiologi, at jeg næste dag ville 
møde op på rektors kontor for at tilbyde 
min hjælp til nogle 1. g og 1.hf-elever, 
som i en test hos en læsekonsulent ved 
skoleårets start var blevet henvist til spe-
cialundervisning på gymnasiet. Jeg fik 
grønt lys for at gå i gang. 

Som studievejleder havde jeg adgang til at 
invitere de pågældende elever til et møde 
og tilbyde min hjælp, og efter de havde 
fået den fornødne tilladelse hos deres 
forældre, gik jeg i gang med at teste dem 
hver især. Jeg havde de 7 mest belastede 
elever med i forsøget. Der skete drama-
tiske fremskridt i gruppen, som hver dag 
arbejdede med deres individuelle øvelser, 
som jeg havde testet, at de skulle udføre. 

Da læsekonsulenten igen tre måneder se-
nere testede de elever, som havde deltag-
et i forsøget, var hun nærmest mundlam. 
Hun havde aldrig i sit mangeårige virke 
som læsekonsulent set så store fremskridt 
på så kort tid. Den mest belastede elev 
i gruppen, som dengang startede på sin 
3. ungdomsuddannelse, havde hun ikke 
engang henvist til ekstra undervisning, 
fordi hun skønnede, at han ikke ville være 
til at hjælpe og alligevel ville droppe ud i 
løbet af nogle få måneder. Han fortsatte 
efter projektet på gymnasiet og fik en fin 
studentereksamen to et halvt år senere. 

Efter mit første forsøg på gymnasiet 
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fik jeg i 1986 mulighed for at arbejde med 
en specialklasse på Egtved Skole, efter 
jeg på et foredrag for et hold på Lærerhø-
jskolen havde efterlyst muligheden for at 
arbejde med en klasse. Her mødte jeg 
en helt anden verden. Jeg måtte bruge 
en af klassens tre lærer som surrogat for 
at teste de 8 børn. Efter mine grundige 
kinesiologitest satte jeg for hvert barn et 
individuelt ”gymnastikprogram” op, som 
de tre lærere skulle udføre med børnene 
hver morgen. Programmet blev justeret 
løbende efter mine næste test, og i løbet 
af dette skoleår skete der store motoriske 
fremskridt med alle børnene, alle børnene 
kunne nu lave et gadedrengehop, tre 
havde lært at læse, og generelt blev der 
større harmoni i klassen. Rygter om dette 
forsøg bevirkede, at jeg blev bedt om at 
undervise på Lærerhøjskolen i Hader-
slev i Indlæringskinesiologi i 1988. Her 
var interessen for kurset så stor, at der 
blev oprettet tre hold. Kurset kørte vider 
de næste tre år under titlen Indlæring og 
motorik.

Senere fulgte IK forsøg med voksne 
elever på Vinding Husholdningsskole og et 
større forsøg på St. Andst Efterskole i 87-
88 og i efteråret 1988. Det sidste forsøg 
blev afviklet med midler fra Undervisning-
sministeriet.  I 2016-18 har jeg i to år på 
VUC i Vejle arbejdet med nogle af deres 
ordklasser, også med store fremskridt hos 
eleverne i ordklasserne. 

Desuden har jeg hjulpet rigtig mange af 
mine HF-elever, som jeg var studieve-
jleder for, hvor rektor har givet mig timer 
til dette arbejde. Det er sjældent, at mine 
HF-elever, der har haft akademiske eller 
andre former for problemer, er droppet ud 
af deres to-årige forløb, og det har været 
en særlig glæde for mig at se dem til 
translokationen med huen på. Huen ville 
de givetvis ikke have 

hvis det ikke havde været for indlæringski-
nesiologien! Her er jeg både Paul Denni-
son og Carla Hannaford meget takskyldig 
for at have givet mig denne baggrund. 
Carla Hannaford, som har undervist på 
flere kurser i Vejle, holdt endda oplæg for 
hele vores HF-afdeling en af de gange, 
hvor hun var i Vejle for at undervise i 
dominansmønstre og hjernens syv dimen-
sioner.

Jeg startede med mine kurser i Køben-
havn på Den Danske Kinesiologiskole, 
lige før vi fik en forening for kinesiologer i 
DK. Vores første forening blev kaldt KAD 
83(Det første møde blev faktisk afholdt 
på et af mine første kurser). Det er helt 
overvældende, hvor meget der er sket i 
vores forening, som senere skiftede navn 
til Danske Kinesiologer. Der kunne skrives 
en lang historie om foreningens udvikling, 
og hvordan arbejdet efterhånden blev 
organiseret i diverse udvalg. 

Det har været utrolig spændende at delt-
age i foreningsarbejdet i forskellige udvalg 
hen over årene: Uddannelsesudvalget, 
etisk råd, meritudvalget, instruktørkred-
sen m.m.. Jeg mindes med stor glæde 
de år, hvor Tove, Karin, Lene og jeg sad i 
bestyrelsen for Midtjylland, og hvor spæn-
dende det var at organisere forskellige 
arrangementer. Her fik vi også gjort vores 
lokale generalforsamling i januar til en 
inspirationsdag med forskellige temaer 
og foredragsholdere udefra, blandt andet 
temadag om HPV- vaccinen og familieop-
stillinger.

Det sidst nye tiltag er, at Jarle og jeg i 
foråret 2018 af FU og instruktørkredsen 
blev godkendt til at holde  instruktørkurser 
i Kropsafbalancering i den danske model. 
Det var en meget stor tillidserklæring til os, 
og det er vi meget taknemmelige for. Vi 
har nu haft 2 hold igennem, og vi kan med 
stor tryghed og stolthed på deres vegne 
give faklen 
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faklen videre til vores nye KA-instruktører.  

For mig har det altid været en meget stor 
glæde at starte et nyt hold op i KA. Den 
glæde er ikke blevet mindre med årene, 
selv om jeg efterhånden har haft flere hun-
drede kursister på KA kurser.  Det er hver 
gang et fantastisk privilegium at få lov til 
at introducere kinesiologien til et nyt hold 
af mennesker, som allesammen er inspir-
eret til at arbejde med sig selv og andre, 
og alle er topmotiveret for at lære at bruge 
kinesiologien. 

Jeg har i mange år arbejdet med en ide 
om at udvikle et indlæringskursus/skrive 
en bog. Al den erfaring fra uendeligt 
mange kurser og projekter fortjener at 
blive udviklet til et særligt kursus, hvor 
interesserede kan opleve en fantastisk 
udvikling ved at fjerne blokeringer og åbne 
hjernen op for indlæring og udvikling. 
Mennesker har en fantastisk evne til at 
udvikle og stimulere sig selv, når de er klar 
til det. Denne mulighed for vækst selv sent 

i livet kan - ved at fjerne blokeringer, 
traumer og ved at integrere de forskel-
lige hjerneområder - vitterligt sætte et 
helt fantastisk potentiale op i forhold til at 
kunne blive et helt andet menneske og 
finde glæde ved ting, som før var udfor-
drende. Dette er nok det største projekt, 
jeg hidtil har sat på tegnebrættet - det skal 
blive en spændende rejse for mig selv, 
og forhåbentligt vil det "færdige projekt" 
også blive en spændende rejse for mange 
andre mennesker. 

Det har ofte været i mine tanker, at hvis 
jeg tænker på alle de kurser, jeg har taget 
og alt det, jeg selv har lært ved at udvikle 
kurser sammen med Jarle, efter vi havde 
startet Kinesiologiskolen i Vejle marts 
1985, ville det være hele rejsen værd blot 
i forhold til den indsigt, jeg har fået. Sam-
tidig har det også været utroligt berigende 
at kunne hjælpe andre til et bedre liv. Det 
er jeg dybt taknemmelig for.

Hermed giver jeg med glæde stafetten vid-
ere til Lotte Koch
Edel Hovgaard

FU har valgt at bringe hele Edels indlæg i Stafetten, da den beskriver kine-
siologiens historie. Vi havde nok ikke forestillet os en lignende skrivelyst, 
som Edel lægger for dagen. Fremover må et indlæg i Stafetten maks fylde 
2500 anslag inkl. mellemrum.

Kære medlemmer.

I vores nyhedsbrev fra Kinesiologi-Akademiet, som I modtog for nogle uger siden, står 
der om uddannelsen i Enhedsterapi, at det er en godkendt uddannelse. For at rydde 

alle misforståelser af vejen, får I her lidt mere om godkendelsen:

I 2012 søgte vi SKAT om bindende svar. De godkendte uddannelsen som kompetence-
givende uddannelse, og derfor er uddannelsen uden moms.

Så det er SKAT, der har godkendt uddannelsen og ikke Danske Kinesiologer. Det er 
IKKE en kinesiologi uddannelse.

Med kærlig hilsen  Kinesiologi-Akademiet
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NYT fra…

DIHS House of Kinesiologists Since 1987

Den Internationale Holistiske Skole 

Pratar du svenska???? ……
Hmmm, af en eller anden grund har vi fået hul igennem til Sverige, og det er vi glade for. Det 
kommer der nogle sjove oplevelser ud af med vores sproglige udfordringer, så engelsk er at 
fortrække, når vi taler i telefon med dem.
Umiddelbart er det især de svenske mænd, der drages mod vores skole - hvad vi skal lægge i det,
har vi endnu ikke besluttet os for.

Men nu hvor vi er ved mænd, så er der i øvrigt også tilmeldt flere mænd på vores næste Touch for 
Health, så måske er det bare en stime, vi er inde i, eller det er et udtryk for, at der er flere 
mænd, som interesserer sig for kinesiologi – hvilket vi byder velkommen.

Vi laver mange af vores egne kurser igen…. og det er vi utroligt glade for.

Før vi gik ind i kinesiologiens verden, havde vi firmaet EnterFusion, hvor vi udbød kurser af 
forskellig art til personlig og spirituel udvikling. Det satte vi på stand by, da vi fik så utroligt travlt 
med kinesiologi, men nu er det igen på benene og lagt ind under DIHS. Vi har i skrivende stund

netop afholdt kurset Noah, hvor vi har meget forskning med 
vedr. hjernens påvirkninger af stress. 

Da vi for mange år siden lagde programmet til EnterFusion, 
havde vi ikke mulighed for at bevise alle vores påstande, men 
det har vi nu med langt det meste – og det elsker vi.  

Vi har altid været særlig interesseret i hjernen, Dorthe med sin
bagrund fra terapi og hypnose og Carina med sine utallige 
uddannelser indenfor pædagogik, NLP og terapi.
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Netop et kursus om hjernen var skyld i, at vi i sin tid fandt vej til Dansk Pædagogisk 
Kinesiologiskole® og måden, hvorpå vi kom ind i kinesiologiens fantastiske verden.

Når du læser Muskeltrykket skulle vi meget gerne også være instruktører i både 
HJERNEN del 2 og SEEING THINGS DIFFERENTLY.

Når februar er gået, har Kathie Guhl nemlig været på besøg fra USA og har undervist på begge 
kurser samt uddannet os til instruktører, og det er vi både stolte af og glade for. Hendes 
kompetencer for at lave kurserne er bl.a. en god solid baggrund i kinesiologi, hvor hun har 
arbejdet flere år sammen med Gordon Stokes, Charles Krebs, Richard Utt, børnepsykologer og 
psykiatere.
Vi har opdaget at Norge har stor interesse for Kathie’s kurser, og derfor har vi - til vores store 
glæde - haft mange nordmænd/inder på de to kurser. Det har endnu engang styrket vores 
samarbejde med Norge. Tak til Berit og Per for deres behagelige samarbejde.

Vores største gave er at få besøg på skolen af udenlandske gæster og undervisere.
Kathie Guhl arbejder med stor respekt og viden om omsorgssvigt og overgreb. Forandringsarbejdet 
der opstår i hendes kinesiologiske behandlinger, går gennem hendes vigtige forståelse for hvordan 
hjernens indflydelse påvirker og afgør hvordan vi tilgår verden og os selv.

Bora Doran Selim kommer fra Cypern og er ved at starte institut op i Tel Aviv med Dr. Bruce Dewe 
programmet, samt sine egne kurser hvor han er inspireret af bl.a læge Raphael Nogier

Adam Lehman der med sine workshops i Holographic Touch for Health 1 og 2 får bragt Touch for 
Health et helt andet sted hen. I tillæg til det, får vi altid HeartMath med når han kommer, hvilket 
er vigtigt redskab til egenomsorg og relationel vækst.

Vi er stadig i gang med forretningsmæssig omstrukturering, men det kræver tid, som vi ikke har så 
meget af. Vi gør vores bedste, dog kan vi endnu ikke melde noget ud før næste gang, hvor vi har 
det fulde overblik.

Med ønsket om et dejligt forår, hvor vi mødes til foreningens årsmøde.

Vi ses på skolen 
Carina & Dorthe
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Nyt fra Karins Helse Klinik 

Så blev det 2020 og den første praktiske træning for kursister på mine kurser er afholdt.  

Et MATRIX-hold er godt i gang og er nået til modul 3. Et nyt MATRIX-hold starter i slutningen af 
april. Skønt at der er så mange interesserede til dette kursus. Kurset kan virkelig også noget helt 
specielt i forhold til at højne og vedligeholde vores energi på celleplan, frigøre chok og traumer 
tilbage fra undfangelsen og op igennem livet, endda også det der stammer fra vores forældre, 
bedsteforældre, og langt tilbage fra vores forfædre.  

MATRIX- kurserne har som noget helt særligt en ret vigtig viden og også muligheden for at 
bearbejde problemer, der er opstået i forhold til kranieknoglerne og deres indbyrdes placering og 
påvirkning på krop, psyke, hormoner, fordøjelse og helbred i det hele taget. Et ret overset 
problem, som kan betyde stor forandring for dem, der får det rettet.  

Med MATRIX kommer vi hele vejen rundt, og selvom det nogle gange lyder meget fysisk, så 
udvikler vi os som terapeuter energimæssigt og spirituelt, da vi hele tiden arbejder med alle vores 
energisystemer og den helt grundlæggende form eller ”plantegning” i en optimeret form, som 
cellerne opbygger og reproducerer sig efter.  

Også SUCCES I KLINIKKEN og Specifik Følelsesforløsning bliver flittigt besøgt af nye kursister, og det 
er skønt at se, hvordan der bliver arbejdet med dygtighed og engagement på ALLE kurserne.   

Den nye workshop ”Fra drøm til virkelighed” er nu startet op og jeg har glædet mig til arbejdet, 
hvor jeg håber, at det gør en forskel for de tilmeldte. Workshoppen består af meget personligt 
arbejde, der helt tilrettes den enkelte. Derfor er det ikke godkendt til uddannelse eller opdatering.  

Efter utallige udfordringer har jeg aftalt med Birgit Nielsen, at hun kommer til Vejle og afholder 
RESET workshop den 5. marts og EBV-workshop den 10. juni.   

Også i år vil der for kursister blive afholdt flere aftener med erfaringsudveksling, hvilket er givende 
både for de fremmødte og mig, og der er stor opbakning til det.  

Kurset Specifik Følelsesforløsning er godkendt, så alle mine kurser er godkendt til uddannelse og 
RAB-opdatering og kan vælges i forbindelse med et uddannelsesforløb.      

Karin Jensen 
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Velkommen til nye medlemmer pr. 05.02.2019

Navn

Maja Søndergaard Behrens
Charlotte Tønning
Alice Helbo Jacobsen 
Pia Faaborg
Cornelia Schaumburg-Madsen
Gitte Dam
Lisbeth Andrea Norup Pedersen
Tanja Vestergaard Gregersen
Ulla Aksfelt-Holm
Tina Lütje Andreasen
Susse Høy
John Hansen
Birgitte Brodersen
Alice Nørgaard
Troels Mølgaard Christiansen
Susanne Birk

By

Haderslev 
Vejle
Gesten
Haderslev
Børkop
Tureby
Roslev
Thisted
Odense M
Roslev
Brovst
Esbjerg
Nordborg
Aabyhøj
Malling
Thisted

Gruppe

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

 
 

   INDLÆRINGSKINESIOLOGI 
 

- funktionstests - fx læsning, bogstaver/tal, hukommelse og syn 
- dominansprofil 
- hjerneintegration 
- varieret håndmodel 
- hjernegymnastik 
- genmønstring 
- superafbalancering 
- mirakelafbalancering  
- 3 dimensioner - højre/venstre, op/ned og for/bag 
 
Børn, der gennemfører et forløb med indlæringskinesiologi, får 
erfaringsmæssigt den helt afgørende platform at stå på – en platform, der 
bl.a. er bygget af god hjerneintegration og stressfrihed på funktioner, der 
er afgørende for at lære. 
 
Jeg kan på det varmeste anbefale dette meget konkrete og 
hjerneintegrerende kinesiologikursus til alle med interesse for børn. 
 
Kroplivoglaering@gmail.com         Hanne Freil         30245662 

 
 

 

 Dato 
4. – 6. september 2020 
2. – 4. oktober 2020 
Om fredagen kl. 16-20, 
lørdag og søndag kl. 9-17 
2*5 timers superviseret 
træning aftales undervejs. 
 
Sted 
Åkandevej 22b, 3500Værløse 
 

Omfang, pris m.m. 
40 timer + 2*5 timers 
superviseret træning  
5.000 kr. inkl. 
materialer/forplejning 
 
Forudsætninger 
Kropsafbalancering eller 
Touch for Health 
Kurset er godkendt til 
uddannelse og RAB-
opdatering. 

Sæt allerede nu  XX  i kalenderen til  
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Kinesiologiens dag d. 15. april 2020
Vi har allerede fået flere positive tilbagemeldinger. 

Skal du også være med???

Dette får du: På forsiden af  www.kinesiologi.dk vil arrangementet fremgår, og der vil 
ligeledes være tilgang til at se de enkelte arrangementer. På facebook bliver der lavet 
opslag, der kan deles.

Vi har sat nogle betingelser op, for her må vi løfte i flok:

• Der skal være mindst 15 medlemmer over hele landet, der deltager. For hvis der er 
færre, ser det ikke ud af noget. Her bliver vi nødt til at præcisere, at der skal være 
15 arrangementer. Hvor mange I er til et arrangement bestemmer I selv.

• Senest d. 15. marts 2020 skal sekretariatet (sekretariat@kinesiologi.dk) modtage en 
mail, hvori dit/jeres arrangement er beskrevet

• ALLE kan deltage – også de studerende (gr.2) – men i jeres beskrivelse af arrange-
mentet skal stå, om I er uddannet kinesiolog eller studerende

Dette er en gave til alle jer studerende, hvis I gerne vil i gang med klienter, ligesom det 
kan være en gave for de etablerede, som kan invitere potentielle klienter indenfor. Så 
tøv ikke, hvis du mangler kunder i butikken! 

Samtidig skal lyde et opråb til de etablerede kinesiologer, skoler og instruktører om at 
bakke op om dagen.

Hvad kan og må I så finde på denne dag? Det er fuldstændig op til jer. Her er nogle 
forslag:
• Lave prøvebehandlinger til reduceret pris
• Holde foredrag om kinesiologien
• Besøge skoler, børnehaver, plejehjem osv. og fx arbejde med hjernegymnastik
• Besøge helsekostforretning og teste for vitaminer, mineraler osv.
• Holde workshop
• Osv.

I kan holde et arrangement alene eller gå sammen med andre. Kun fantasien sætter 
grænser for, hvad du kan finde på denne dag. 

MEN er der ikke 15 medlemmer, som bakker op om kinesiologiens dag, falder det hele 
til jorden! Så brænder du for at gøre noget denne dag, må du opfordre dine kolleger til 
også at deltage, så vi kan blive mange. 

Husk kinesiologien kan så meget, og der er så mange mennesker, som kan have gavn 
af det, så lad os sprede viden om kinesiologien sammen. 

HUSK DEADLINE 15. MARTS



Muskeltrykket nr.  155  27

 
Enhedsterapi og mestringsmedicin – en vej til helbredelse 

UDDANNELSEN ER IKKE EN KINESIOLOGI UDDANNELSE OG ER IKKE GODKENDT AF DANSKE KINESIOLOGER 

Kinesiologi Akademiet udbyder sammen med Audun Myskja, norsk læge og forfatter 
3-årig uddannelse til ENHEDSTERAPEUT fra AUGUST 2020. 

Er du et søgende menneske som: 

• mangler helhed i dig selv og dit liv 
• vil mestre dit eget liv 
• vil finde årsagen til ubalancen i stedet for at symptombehandle 
• har en stor interesse i det spirituelle felt 
• vil forvandle problemer til ressourcer 
• har lyst til at fordybe dig i meditation 
• interesserer dig for sammenhængen mellem krop, sind og ånd 
• har lyst til at udforske energi på et intuitivt plan 
• ønsker at indgå i et fællesskab med ligesindede 
• har brug for nye redskaber til at aktivere kroppens selvhelbredende kræfter 

så har du nu en enestående mulighed for at komme med på den mest fantastiske livsforvandlende rejse, 
som 70 andre danskere og 400 nordmænd allerede har deltaget på, for at gennemgå fysiske, psykiske og 
åndelige forvandlingsprocesser, som du kan tage med dig i dit liv og dit arbejdsliv. 

Uddannelsen starter den 5. august 2020 i Årslev på Fyn. 
Uddannelsen består årligt af et sommerkursus på 5 hele dage samt 2 weekender fra fredag til 
søndag. I alt 85 undervisningslektioner pr. år. Samt deltagelse i studiegruppe.  

Pris for hele uddannelsen ca. 40.000 kr. inkl. undervisningsmaterialer samt forplejning på alle 
kurser. Uddannelsen er godkendt hos SKAT som en kompetencegivende uddannelse, og er dermed 
momsfritaget. 

Du reserverer din plads på  www.enhedsterapi.dk  Find mere info her: www.livshjelp.no  

Arrangør: www.kinesiologi-akademiet.dk 
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Touch	for	Health	-	kinesiologikurser	for	alle	
 
Touch for Health 1-4 – basiskurser i kinesiologi 

Touch for Health 1 og 2 23.-26. april (4 dage) 
Touch for Health 3 og 4  13.-16. august (4 dage) 
   
Touch for Health 5 – Touch for Health Proficiency med international prøve 

24.-25. oktober (2 dage) 

 

Touch for Health Training – 8 dage med intensiv træning og instruktøruddannelse 

Arrangeres næste gang i 2021 
 

Kursussted 
Ladingvej 18, Skivholme, 8464 Galten 
 
Tilmelding og mere information 
Anne Hiitola-Pedersen,  www.annehiitola.dk 
 
I samarbejde med International Kinesiology College IKC. www.ikc.global 
 
	

  Enkelthed og fælles testramme i det kinesiologiske arbejde

Kinesiologien har nu eksisteret i Dan-
mark siden starten af 1980erne. Det er 
gennem den tid lykkes os, at udvikle et 
fælles afsæt for alle kinesiologer med de 
fire grundkurser i Kropsafbalancering, 
Touch for Health, dannende grundlag for 
alle retninger, som en fælles base indenfor 
kinesiologien. Derved blev det muliggjort, 
at man selv kan sammensætte sin videre 
uddannelse svarende til i alt 250 timer i 
kinesiologi. Desuden kom en RAB reg-
istrering på plads i 2005 og udgjorde en 
yderligere styrkelse af faget.

Den nuværende uddannelsesmodel af-
spejler samtidig mange retninger, hvilket 
jeg ser som både kinesiologiens svaghed 
og styrke. Styrken er, at vi gennem årene 
med udvikling af kurser og uddannelser 
har gjort os mange gode erfaringer, og 
skabt en bred vi-

den, som er vigtig at anerkende. Ulempen 
er bl.a. en manglende overskuelighed og 
genkendelighed for både nye praktiseren-
de behandlere og for klienterne.

Her ved indgangen til ikke kun et nyt år, 
men også starten på et nyt spændende 
årti, vil jeg bruge anledningen til at kom-
me med et forslag til at arbejde ud fra en 
ny fælles testramme indenfor alle kinesi-
ologigrene. En testramme (model), som 
netop bidrager med en enkelthed, og som 
samtidig formår at gøre brug af den bre-
de viden, som den erfarne kinesiolog har 
oparbejdet og som bliver vigtig at videre-
give i årene frem. 

En alternativ testramme til supplering 
af håndmodellen.
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På de traditionelle/ etablerede kurser 
og uddannelser indenfor de forskellige 
kinesiologigrene i Danmark lærer man i 
overvejede grad at benytte håndmodeller 
i forbindelse med brugen af de mange 
afbalanceringsteknikker og korrektion-
smetoder, som eksisterer indenfor det 
fysisk/kemiske, psykiske/spirituelle og 
energimæssige område. 

En alternativ metode til håndmodellen 
kunne være principper fra en metode ud-
viklet af den australske kinesiolog Cam-
eron Dawson, som jeg har klinisk erfaring 
med at benytte gennem 20 år. 

Metoden baserer sig helt grundlæggen-
de på den i dag almindeligt accepterede 
antagelse at alt er energi, som Dawson 
fremsatte i denne enkle formel :  hensigt + 
frekvens = korrektion 
(Jeg mødte formlen på en tavle i Melbourne i år 
2000, og jeg er senest stødt på disse principper i 
forbindelse med Marianne Kirkskovs kurser i regi 
af Stjernebroen, hvorved den i al sin enkelthed 
viser sin force og aktualitet.)

Hensigten er det emne/ symptom/ mål, 
som klienten møder med. Frekvensen er 
den “værktøjskasse“, som den enkelte 
kinesiolog betjener sig af i afbalanceringen 
og Korrektionen er virkningen af test og 
afbalancering. 

Målet med denne metode er først og 
fremmest, at styrke livsenergien i akti-
veringen af kroppens selvhelbredende 
mekanismer gennem bevidst brug af krop-
pens feedbackmekanismer og optagelse, 
omsætning og udskillelse af ilt, vand og 
næringsstoffer. 

Til det formål arbejder man i Daw-
son-metoden ud fra en grundprotokol 
- med mulighed for udvikling af delpro-
tokoller baseret på emner og mål - som 
er bygget op som en ramme omkring 
eksisterende viden om kroppens tre over-
ordnede elektriske/energi systemer.

Meridianer (kroppens grundstruktur), 
chakraer (kroppens energiforsyning) og 
aurafelter (kroppens beskyttelsessystem) - 
her kaldet kroppens overordnede kardinal-
frekvenser samt viden om menneskekrop-
pens anatomi og fysiologi kædet sammen 
via det autonome nervesystem. 

Test af disse kardinalfrekvenser og test 
af kranieknogler og rygsøjle indgår derfor 
altid i arbejdet med denne metode. 

Mange har igennem kurser/uddannelse 
i regi af Danske Kinesiologer stiftet bek-
endtskab og gjort erfaringer med Dawsons 
metode. At arbejde med de indledende 
test i grundprotokollen er enkel og til-
gængelig og for testeren også en enkel og 
hurtig start på enhver
er enkel og tilgængelig, og for testeren 
også en enkel og hurtig start på enhver 
afbalancering.

Fra undervisningsmateriale i Dawson metoden)
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Den fuldt udviklede metode, kræver (der-
imod) stor viden og basiserfaring i kinesi-
ologi, og ikke mindst stor erfaring med og i 
verbal/intuitiv testning. 

Begrundelse og lidt personlig historie  
Som uddannet pædagog med mange års 
erfaringer indenfor både dag- og døgnin-
stitution samt kommunal dagpleje, møder 
jeg i starten af 1990’erne kinesiologien, 
hvilket bliver starten på mange års kurser 
og uddannelse. Som en naturlig forlæn-
gelse af mit faglige arbejde, vælger jeg 
at specialisere mig indenfor indlærings-/ 
pædagogisk kinesiologi - og ikke mindst 
kommunikationskinesiologi - og tar’ sprin-
get ud i at starte egen klinik, som kinesi-
olog i efteråret 1996, med hvad der i dag 
svarer til krav om RAB registrering.

Således med begyndende erfaring i arbe-
jdet med klienter møder jeg i slutningen af 
1990’erne, igennem kollega Ellen Erik-
sen, den australske kinesiolog Cameron 
Dawson, hvilket resulterer i en seks ugers 
studierejse og mødet med en helt ny 
måde at arbejde med kinesiologien på. 
Ligeledes som noget helt nyt dengang 
bliver vi introduceret til vibrationer fra lyd 
( Tibetanske instrumenter ) - også kaldet 
vibrationel kinesiologi - som korrektions-
metode, samt den omtalte grundprotokol, 
som ramme for den kinesiologiske test. 
Denne historie er fortalt tidligere og er 
ikke mit ærinde her. 

Efter Cameron Dawsons besøg i Dan-
mark i årene fra 2001 - 2004 bliver hans 
arbejde introduceret og videre udviklet i 
Danmark i “ Corrective Sounds “ regi. 

Mine erfaringer med hundrede af klienter 
i over 20 års klinikarbejdet har bekræftet, 
at denne enkle ramme: 

1. test af kardinal frekvenser 
2. test af kranieknogler 
3. test af rygsøjle 
4. kædet sammen med det autonome 
nervesystem 

som metoden tager afsæt i, har været - 
og stadig er - en faglig kompetent start på 
et forløb i arbejdet med en klient. Dette 
gælder uanset symptomer, emne/mål, 
som den enkelte klient henvender sig 
med, og uanset hvilken kinesiologimetode 
og afbalanceringsmåde, der anvendes i 
arbejdet med klienten.

Min erfaring er desuden, at rammen er 
brugbar i test af klienter, når de senere 
vender tilbage med en evt. ny udfordring. 

I klientarbejdet udgør den også en ana- 
lysemodel, hvor årsagssammenhængen 
kan findes i forhold til struktur, kemi, 
psyke/spirituelt og/ eller energi (kendt fra 
de forskellige udgaver af helsetrekanten) 
og som er genkendelig indenfor alle dele 
af kinesiologien.

Helsetrekanten (Ellen Langgaards bog)
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For klienten er denne indledende start 
ved test af de tre overordnede elektriske/
energimæssige systemer plus test af 
kranieknogler og rygsøjle, som start på 
en afbalancering enkel, overskuelig, 
genkendelig og giver derved tryghed. 
Der opnås fagligt mange positive sideef-
fekter via det autonome nervesystems 
feedbackmekanismer og ikke mindst er 
det også for klienten en undervisning og 
en bevidstgørelse i at tænke i og forstå 
menneskekroppens store selvreguleren-
de muligheder. 
 
En særlig begrundelse er også - og ikke 
mindst - at jo større viden og forståelse 
den enkelte professionelle udøver har 
indenfor de enkelte områder af kroppens 
kardinalfrekvenser og menneskekroppens 
opbygning og funktion, jo dybere og mere 
effektfuld vil den enkelte afbalancering 
være for klienten.

Den ny tids ånd
Også mange års arbejde som faglig aktiv i 
Danske Kinesiologer - både med erfaring 
indenfor undervisning samt organisatorisk 
arbejde i foreningsregi - har givet mig 
muligheder for at følge den spændende og 
ikke mindst lærerige udvikling af kinesiolo-
gien som fag. 

Ligeledes har det været spændende, at 
have været en del af, og stadig – trods 
nedsat tid - at kunne vedblive med at 
følge, og fordybe sig i den videnskabelige 
udvikling, specielt i forskning af begreb-
et energimedicin. Energimedicin, hvis 
viden er at finde balancen mellem den 
klassiske videnskabelige viden og den 
ny tids biologi og sætte emner som kro-
ppens selvhelbredende evner, energi og 
bevidsthed ind i en større sammenhæng. 
En sammenhæng, som harmonerer godt 
med Dawsons visionære metode

og kinesiologiens vigtige bidrag til feltet.

Den ny tids ånd er at dele viden, og det er 
i den ånd, jeg har skrevet denne artikel.

Min vision for det næste årti er, at der 
kunne arbejdes med og for en ny fælles 
enkel model / ramme, som klienten ville 
kunne møde i starten af en kinesiologisk 
behandling, lige meget hvilken retning 
den enkelte kinesiolog (udover de fire 
grundkurser i kinesiologi) er uddannet i. 

Kinesiologien har en vigtig viden, som 
skal deles med verden i den ny tids ånd. 

Kære alle kinesiologer ; jeg opfordrer til, 
at vi nu ryster posen fyldt med mange 
års erfaringer fra kinesiologisk praksis, 
og sætter de erfaringer ind i en ny enkelt 
model, som kan formidle budskabet over-
for en verden, som i stadigt stigende grad 
har behovet. 

Det ovenfor skitserede kunne, ud fra mit 
synspunkt, være et afsæt for en ny fælles 
model. 

Til en start opfordrer jeg alle til, at kaste 
sig ud i at gøre jer erfaringer og i øvrigt 
tage del i debatten.
 

Godt nyt årti.

Margit Andersson

DK- Kinesiolog og 
Dawson Program 
Practitioner
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INBYDELSE TIL INSTRUKTØR-KURSUS I KA

Vi er nu klar til at udbyde vores næste instruktørkursus i den danske model i KA, som 
instruktørkredsen i Danske Kinesiologer gav os grønt lys til at udarbejde i marts 2017. 
Vi afsluttede kursusmaterialet i slutningen af januar 2018, og det blev senere godkendt i 
meritudvalget.

Vi gennemførte vores første instruktørkursus i 2018 og det næste i 2019, og det er en 
stor glæde for os, at flere af nye instruktører allerede er i gang med deres første KA 
kurser eller har planlagt kurser til næste år.
Hvis du har lyst til at undervise andre i kinesiologi, har du nu den næste mulighed for at 
blive instruktør i Kropsafbalancering, så vi kan få KA udbredt i Danmark til endnu flere 
mennesker.

Forudsætninger for deltagelse er, at du har:
• Kropsafbalancering 1-4 to gange hos 2 forskellige godkendte instruktører i  Danske 

Kinesiologer. Den ene gang kan være et kursusforløb i TFH.
• Solid baggrund i forskellige kinesiologikurser i et omfang svarende til mindst 250 

timer.
• Sikkerhed i at teste de 42 muskler

Tidspunkt  Torsdag - søndag d. 21.-24. maj 2020.  
  
Undervisning Vi starter torsdag kl. 10 og slutter kl. 16 om søndagen, og vi     
 arbejder med øvelser og opgaver om aftenen. 

Pris   Kursusafgift:   5.500 kr., som dækker undervisning og kur   
  susmaterialer.

Desuden kommer der udgifter til overnatning og mad på ca. 1300 kr.
Kurset afholdes som et internat.

Undervisere:
 Edel Hovgaard og Jarle Tamsen
E-mail: edel18@gmail.com    mobil: 2777 1316
E-mail: jarlegm@gmail.com   mobil: 2095 4699

Tilmelding til Edel eller Jarle. Deadline for tilmelding er 1. april 2019.  Du er meget vel-
kommen til at kontakte os inden da for nærmere information, og vi har allerede fået de 
første tilmeldinger til kurset.

For os er det af den største betydning, at vi kan få lov til at give vores mangeårige in-
struktørerfaringer videre til nye instruktører i den danske model i KA.

fortsættes  
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KURSUSBESKRIVELSE
HOVEDVÆGTEN VIL BLIVE LAGT PÅ DET PÆDAGOGISKE ELEMENT MED 
FOKUS PÅ ROLLEN SOM UNDERVISER.
 Temaer:
• At kunne præsentere kinesiologi for kursister
• Træne stoffet gennem personlige oplæg med evaluering
• Tips til undervisningen
• Træning i formidling og bevidsthed om din kommunikationsform
• Vejledning af kursister
• Uddybende teori til nogle af bogens emner
• Bevidsthed om personlig kommunikationsform og forskellige læringsstile
• Indlevelse og empati
• Aktiv og effektiv lytning
• Etiske regler

 

Kursustilbud forår 2020 

PRAKTISK KINESIOLOGI – SUCCES I KLINIKKEN: 4. og 5. april 2020 i Vejle 

MATRIX, modul 1: 25. og 26. april 2020 i Vejle 

MATRIX, modul 2: 13. og 14. juni 2020 i Vejle 

SPECIFIK FØLELSESFORLØSNING: 2. og 3. maj 2020 i Vejle 

EBV-workshop (om Epstein Bar Virus): 10. juni i Vejle kl. 17.30-21.30 ved instruktør 
Birgit Nielsen fra Kinesiologi-akademiet.  

Alle ovennævnte kurser er godkendt til uddannelsen og RAB-opdatering 

Workshop ”Fra drøm til virkelighed”: Små hold med 6 deltagere over mindst 3 
aftener i tidsrummet 17.00 til ca. 21.30. Ønsker du at deltage, så tilmeld dig. Der 
startes løbende nye hold op, og datoerne vil blive aftalt med de tilmeldte.  

For beskrivelse af kurser og workshops se under kurser på www.karinshelseklinik.dk 

Tilmelding til: mail karin@karinshelseklinik.dk eller sms på tlf. 40 46 13 56.    
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20 kinesiologer mødte friske op til en gen-
eralforsamling, der startede med et spæn-
dende foredrag om Stress, Ro eller Uro af 
psykoterapeut Jesper Sloth.

Vigtige punkter på dagsordenen var års-
beretningen, valg til ny bestyrelse samt 
punktet Eventuelt med flere spændende 
emner: de årlige messer i København, ”Ki-
nesiologiens dag” d. 15. april, kinesiologi 
på de sociale medier, layout til ny kinesi-
ologifolder m.m. 

Formand gennem 12 år, Ulla Thor-Jen-
sen, valgte i år at takke af som formand; 
det samme gjorde kasserer Lena Lars-
en. Tusind tak for den store indsats for 
foreningen! 

En ny bestyrelse blev valgt, nemlig Hanne 
Freil, Tina Hyldahl, Rikke de Romijn og 
Beinta Bach. Bestyrelsen vil i næste 
Muskeltrykket sandsynligvis kunne 
præsentere nogle af de nye initiativer.

Ulla takkede alle aktive medlemmer, der 
har været hjælpsomme i årets løb. Ulla 
omtalte de aktiviteter, der i 2019 har fun-
det sted, bl.a. de populære kollegaaftener, 
herunder pinse- og julefrokosterne. Mes-
seudvalget blev takket for det store arbej-
de og den flotte præsentation af kinesiolo-
gien. 

Efter omtale af Danske Kinesiologers 
meget vellykkede årsmøde i Middelfart 
glædede Ulla sig over, at flere  

medlemmer har vist det kinesiologiske flag 
ved private stande, workshops, foredrag 
m.v. 

Afslutningsvis ærede vi Jan Jensens 
minde med en stor tak, hvorefter Ulla 
afsluttede sin funktion som formand med 
disse ord:

Det er med glæde og fortrøstning, at 
foreningen her på Sjælland kan fortsætte i 
bedste velgående fremover. 

Tak til Lena Larsen for sit veludførte 
kassererhverv, og jeg takker jer alle for 
mange spændende år som formand her 
på Sjælland.

Mange hilsner fra
Ulla Claudia Thor-Jensen
Sjællandsafdelingen

Psykoterapeut Jesper Sloth fortælle på sin 
egen rolige facon om Balance eller Ubal-
ance i forbindelse med stress.  Foredraget 
belyser også hvordan vi kan håndtere 
stress situationerne.

Til vores gen-
eralforsamling 
have vi glæden 
at høre
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Formand Lone Tho-
rup-Nielsen

Fredag d. 22. november 2019 afholdt vi i 
afdeling Fyn årets juleafslutning, som vi 
dette år forsøgsvis havde lagt en fredag, 
for at se om vi kunne tiltrække flere deltag-
ere.

Dette var en stor succes – der var flere 
deltagere, der var glade for at det lå en 
fredag hvor man havde fri dagen efter – så 
dette tænker vi at gentage her i 2020.

Til lejligheden havde vi lejet et større loka-
le så der var mulighed for at vi alle kunne 
ligge på gulvet. Vi havde nemlig også en-
gageret Lotte Koch fra Klinik for Holistisk 
Behandling (Jordrup, Jylland) til at komme 
og lave en guidet meditation med klang-
skåle.

Lotte tog udgangspunkt i chakraerne og 
afbalancerede disse ved hjælp af farver 
og lyd. Da meditationen var slut talte vi 
om vore oplevelser og Lotte fortalt hendes 
erfaringer med klang og lydhealing. 

Herefter var der mulighed for at se og 
købe klangskåle, vindbjælder mv. fra 
Lottes udvalg.Det var en rigtig god oplev-
else med positivt feedback fra os deltage-
re.

Efter dette gik vi til bords ved det smuk-
ke juledækkede bord og fik dejlig mad 
– karry-blomkålssuppe med cashew, 
edemambønner og rød peber som top-
ping; grøntsagstærter, 2 slags salater og 
glaseret juleskinke, hertil et glas rødvin, øl 
eller sodavand. Vi sluttede af med choko-
ladekage og et glas portvin. Alt i alt en 
rigtig hyggelig aften.

Vi har nu sparket det nye år godt i gang 
med årets generalforsamling i afdeling 
Fyn, som vi i skrivende stund dog ikke er 
nået til endnu – mere om dette i næste 
nummer.

Vi har forskellige ting på tegnebrættet så 
hold øje med din indbakke og den lukkede 
facebook-gruppe.

Glædelige forårs hilsner
fra Carina, Marianne og Lone
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Formand Sandra S. Henriksen
Den 29. januar 2020 mødtes vi i Helgas 
dejlige lokaler og havde en spændende, 
inspirerende og hyggelig aften. Numerolo-
gen Hellasofia Birkelyst holdt foredrag om 
numerologi, herunder hvilke karaktertræk, 
læring og livsformål, der ligger i vores fød-
selsdato. 
Efter en lækker aftensmad gik vi i gang med 
vores lokalgeneralforsamling. Thomas Kjær 
har valgt at stoppe som formand og fortsæt-
ter som almindeligt medlem. Mange tak til 
Thomas Kjær for formandskabet i 2019. 
Hanne Hamborg Andersen modtog valget 
som nyt bestyrelsesmedlem, Mona Larsen 
som 1. suppleant og Sandra Simon Hen-
riksen som ny formand. Anni Hasselgren 
fortsætter som kasserer, Gitte Aabo Steen-
Thøde fortsætter som bestyrelsesmedlem 
og Birgit Pedersen fortsætter som 2. sup-
pleant.
Kinesiologiens dag den 15. april 2020. Vi 
har samlet flere idéer, som vi gerne vil dele 
med jer:
• Indlæringskinesiologi foredrag med hjern-

egymnastikøvelser på gymnasier og skoler 
i pauserne samt tilbud om enkelte behan-
dlinger. 

• Indlæringskinesiologi foredrag med hjern-
egymnastikøvelser på plejehjem

• Foredrag med tilbud om afbalanceringer 
på biblioteker, DGI-skoler og vuggestuer

• Aalborg Kommune har holdt en stor bev-
ægelseskonference og udråbt 2020 til 
Bevægelses År for alle Aalborg Kommunes 
skoler. Kontakt skoleforvaltningen mhp. at 
holde foredrag i skolerne og præsentere 
indlæringskinesiologi

• Foredrag i helsebutikker
• Foredrag på helsemesse i Støvring (18.-

19. april)

• Reklamere på personlige Facebook 
sider, lægge videoer fra Danske Kinesi-
ologer op

• Foredrag: husk forskning om kinesiologi 
og bachelorprojekt om indlæringskinesi-
ologi af Lotte Sieg: (https://danskekine-
siologer.dk/foreningen/forskning-i-kinesi-
ologi/

• Inviter pressefolk med

Så har vi samlet idéer og planlagt flere 
arrangementer for 2020. Hanne Hamborg 
Andersen og Sandra Simon Henriksen 
deltager på Støvring Helsemesse i STUB-
huset den 18.-19. april. Flere hænder 
både fra nye og erfarne kinesiologer er 
meget velkomne.

Vi kunne lokke Urte Lisbeth til Nordjyl-
land. Sæt allerede kryds i kalenderen tirs-
dag den 12. maj 2020, kl. 17-20. Det bliv-
er en inspirerende aften med urteklarsyn, 
healing og personlig teblanding.

Vi er i gang med at planlægge igen 2 
sparringsaftener, hvor vi deler erfaringer 
og udfordringer, giver eller modtager en 
afbalancering og styrker vores netværk. 
Næste gang skal vi snakke om men-
torordningen og hvordan vi bedst muligt 
kan hjælpe vores kinesiologistuderende.
Flere idéer: Gentage succesen med 
besøg hos krystalmanden. Foredrag om 
Feng Shui eller Thetahealing. Foredrag 
om GPDR. Se en film fra vores spirituelt 
filmbibliotek og drøfte emnet.
Med kaffe og kage afsluttede vi en mo-
tiverende og skøn aften. Tusind tak for 
jeres engagement og opbakning.
Vi glæder os til et fantastisk 2020 sam-
men med jer skønne kinesiologer.
p.b.v.  Sandra Simon Henriksen
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Formand Karin Jensen

Generalforsamling 2020
32 medlemmer, nye og kendte ansigter, 
mødte op til årets generalforsamling. I 
første omgang havde vi reserveret et lo-
kale hos ”Conrads & No14 vinbar” i Vejle, 
men pga. den store tilslutning, flyttede vi 
arrangementet til et fint lokale ved bi-
ografen.

Som formand aflagde Karin Jensen årets 
beretning. Karin fortalte om vores meget 
vellykkede arrangement med UrteLisbeth 
hos Lone Gellert i Haderslev.  Vi fik grønt 
mad, Lisbeth gennemgik planter i skov og 
have og Lisbeth lavede en urte clairvoy-
ance på alle deltagerne. Det var en dejlig 
sommeraften med masser af god energi. I 
september var vi i Hedensted, hvor vores 
kollega, Lene Østergaard Hansen, fortalte 
om Feng Shui. Vi fik ideer til indretning og 
til at få de bedste energier i huset. Det var 
en enorm inspirerende aften som gav lidt 
hjemmearbejde for de fleste. I november 
fik vi en spændende aften, da Angelicca 
Ravn kom til Haderslev og lavede en lyd-
healing og meditation med hendes egne 
sjælsskåle. Vi fik virkelig en oplevelse den 
aften. 

Efter generalforsamlingen var der lækre 
salater til alle, og Ingeborg fra Den 6. 
sans i Vejle var klar til at give clairvoyante 
beskeder til alle, og til slut manifisterede 
alle deltagerne deres ønsker for fremtiden. 
Det var imponerende at opleve, hvordan 
Ingeborg kunne hjælpe os med vores 
kerneværdier. 

Den nye bestyrelse mødes inden længe 
og sammensætter et spændende pro-
gram for 2020, der offentliggøres sna-
rest. 

for hendes bidrag i bestyrelsen gennem 
de sidste to år. Jette Hiltmar opfordrede til 
at bruge mentorordningen og til at kom-
me til arrangementer i lokalafdelingen, 
årsmøder og kurser. Medlemmer kan 
henvende sig til lokalforeningen eller til en 
kollega, hvis man gerne vil have en men-
tor. 

Til dette års generalforsamling 
var Karin Jensen og Vera L. 
Højmose på valg. Jette Hiltmar 
afløser Vera L. Højmose. Den 
nye bestyrelse består således 
af Karin Jensen, Jette Hiltmar, 
Tanja L. U. Frederiksen og Lone 
Gellert. Tak til Vera L. Højmose 
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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: 
Kragemosevej 17, 5683 Haarby
Tlf. 20122494
Mail: muskeltrykket@kinesiologi.dk

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

Deadline: 
Se nederst side 2 under redfaktørens spalte.
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. 2012 2494 

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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Forretningsudvalg & Lokalafdelingsformænd

Sekretariat
Henvendelse vedr. kinesiologi:

Vibeke Rønne Sørensen
E-mail: formand@kinesiologi.dk 
Tlf. 51 98 93 91 eftermiddag og aften. 
Indtal gerne på telefonsvarer.

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

Henvendelser vedr. administration og økonomi:
Sekretariatet
Kragemosevej 17, 5683 Haarby
Tlf.: 2012 2494 - evt. indtal på telefonsvarer
E-mail: sekretariat@kinesiologi.dk

Formand
Vibeke Rønne Sørensen
Nøddekrigevej 2
9800  Hjørring
Tlf. 5198 9391
Mail:formand@kinesiologi.dk

Næstformand
Jette Larsen
Kragemosevej 17
5683  Hårby
Tlf. 20122494
Mail: jette@kinesiologi-i-halmhuset.dk

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
Sandra Simon Henriksen
Teglværks Alle 9, 3. th.
9000 Aalborg
Tlf.  9115 2333
Mail: velkommen@coachingtogaa.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. 5314 4625
Mail: lonetn@hotmail.com

Lokalafdeling Sjæl-
lands nye bestyrelseSuppleant

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



AFSENDER:
Danske Kinesiologer
Sekretariatet
Kragemosevej 17
5683 Haarby

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. 


