
Årsmøde  - 6-7 marts 2021
Kinesiologiens uge - uge 15

5-element-gruppeaf-
balancering

Årsmøde -
     6-7 marts 2021

5-element-gruppe- 
afbalancering

Kinesiologiens uge - 
     uge 15 2021

MUSKELTRYKKET

Medlemsblad nr. 158 / SEPTEMBER 2020



Muskeltrykket nr. 155 2

 Indhold

Nyt fra Forretningsudvalget

Formandens beregning 2019

Nyt om Kinergetics

Nyt fra DIHS

Det er bare virus

Annonce Karins Helse Klinik

KA instruktørkursus

Annonce Kinesiologi-Akademiet

Annonce Allergifrihed

Lukket facebookside

Stafetten

Uddannelsesvejlederens klumme

Nye medlemmer

Nyt fra Touch for Health School

Annonce RAB Revision og Koda/Gramex

Nyt fra Karins Helse Klinik

Oplevelser fra sommerkursus

Annonce Kinesiologiskolen i Vejle

Gratis markedsføring og case stories

Annonce Krop Liv og Læring

Annonce Kinergetics

Nyt fra Lokalafdeling Sjælland

Nyt fra Lokalafdeling Fyn

Nyt fra Lokalafdeling Nordjylland

Nyt fra lokalafdeling Midt- og Sydjylland   

Forretningsudvalg og Lokalformænd

Annonce Naturenergi

Redaktørens spalte

Kære læser.

"Det er en kold tid, som vi lever i" sang Kim 
Larsen. Der er ikke noget i vejen med 
temperaturen udenfor, men det er koldt, når 
vi ikke må give hånd, give et kram eller når 
folk er gemt bag masker. Det er så uvant for 
os.

Men Muskeltrykket er, som det plejer at 
være. 

Når I ser alle de nye medlemmer, vi har 
budt velkommen, så er det jo fordi, vi sprang 
juni-nummeret over af sparehensyn, da 
ingen vidste, hvor dyrt Covid19 ville blive for 
det enkelte medlem, enten på grund af 
nedlukninger, fyringer eller arbejdsfordeling.

Tak for alle jeres bidrag. Det er så dejligt, at 
I bidrager til et spændende og fyldigt blad.

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

Referatet fra generalforsamlingen 
findes her: https://danskekinesiologer.
dk/foreningen/medlemsinformation/aar-
smoede-og-generalforsamling/ 
Kan du ikke åbne linket skyldes det højst 
sandsynlig, at du ikke har et login til hjem-
mesiden. Dette får du på forsiden nederst 
til højre under registrer.

I år var første år, vi holdt generalforsam-
ling på en fredag. Mange har tidligere 
udtrykt ønske om at bruge en hverdag, 
fordi weekenden er helliget familien. Det 
taget i betragtning tillige med alle familie-
fester er rykket fra forår og sommer til nu 
på grund af forsamlingsforbud gjorde, at vi 
valgte en fredag. Vi var 29 til stede, så vi 
var godt tilfredse med fremmødet.

Har du en kommentar om afholdelse af 
generalforsamling på en fredag, så skriv 
gerne til Vibeke på formand@kinesiologi.
dk. Vi vil nemlig gerne vide, om I synes 
om ideen at bruge en hverdag.

Har du ikke allerede sat kryds i kalenderen 
til næste årsmøde, så gør det nu. Det er 
d. 6. og 7. marts 2021. Samme sted som 
vi skulle have været i år: Musholm konfer-
encecenter ved Korsør.

Vi har besluttet at holde ikke bare kinsiolo-
giens dag men kinesiologiens uge næste 
år i uge 15. Vi diskuterede kinesiologiens 
dag både på instruktørmødet og general-
forsamlingen. Vi hører jer sige, at fælles-
skab er vigtigt og fællesskabet i lokalaf-
delingerne derfor kan bruges. Det 

Alt afhængig af ens alder, er der skel-
sættende begivenheder, hvor man 
nøjagtig husker, hvor man befandt sig, 
da hændelsen skete. Som da Kennedy 
blev skudt og de 2 tårne sank i grus i 
New York. Mon ikke Mette Frederik-
sens sætning ”Danmark lukker ned” 
kommer i samme kategori for os?

Det gav en anden hverdag. Vi blev 
tvangslukket! En virkelig mærkelig 
følelse, at staten kan lukke for ens 
egen forretning. Det blev en rolig tid for 
mange, hvor der blev tid til meditation 
og eftertænksomhed. Man kan næsten 
fristes til at sige, at det har været en 
sund periode for mange, hvor livet er 
blevet vendt på godt og ondt.

Corona er ikke ude af vores be-
vidsthed. Vi lever stadig med restrik-
tioner, men vores klinikker og skoler/
instruktører kører igen.

I kraft af vores arbejde, har de fleste 
nok en mening om Covid 19. Vi kender 
immunforsvarets job, vi kender kon-
sekvensen af dårlig ernæring, vi ved 
hvad stress gør ved en krop, vi kender 
til vacciner osv. Et er vores egen per-
sonlige mening, men det er selvfølgelig 
vores opfordring, at alle stadig følger 
de vejledninger, der ligger.

Årets generalforsamling blev afholdt 
21. august. Det var en god dag og 
dejligt endelig at se jer igen.



Muskeltrykket nr. 155 4

skal på  på ingen måde afholde nogen fra 
at lave noget helt alene, det er op til 
hvert enkelt medlem. 

Med en hel uge, giver det plads 
til flere arrangementer, for kan du 
ikke den ene dag, kan du måske 
den næste. Hvis kinesiologien skal 
på Danmakskortet kræver det 8-10 
arrangementer afhængig af hvor 
mange, I deltager på hvert arrange-
ment.

Lige som sidst vi skrev om kinesiolo-
giens dag, vil begivenheden komme 
på vores hjemmeside med angivelse 
af hvert arrangement, og der vil blive 
opslag på facebook, som I kan dele, 
så vi når ud til mange mennesker. 
Hvis vi skal have kinesiologien ud 
over rampen må vi stå sammen om 
dette.

Sekretariatet er hen over sommeren 
blevet kontaktet af 2 personer, som 
begge ønskede at købe brochuren 
”Livgivende samtaler gennem kroppen” 
Begge havde været hos en kinesiolog, 
der er medlem hos os, men ingen af 
disse kinesiologer, havde udleveret 
brochuren. 

For jer koster brochuren 5 kr. pr. stk. 
hvis du køber 100 stk så kun 4,40 pr. 
stk. Det er meget billig reklame for dig 
og kinesiologien, og vi oplever tit kli-
enter, som giver brochuren videre til 
familie eller venner, som de mener, kan 
have gavn af kinesiologi, og det giver 
nye klienter. Har du ikke brochuren i din 
klinik, så overvej om du  ikke skal have 
nogle liggende til at udlevere til nye 
klienter.

T I L  D I N  K A L E N D E R :

5. marts 2021 instruktørmøde
6-7 marts 2021 årsmøde

12-18 april 2021 (uge 15) kinesiologiens uge

Formandens beretning for 2019

Jan, vores sekretær forlod denne verden søndag den 22 september 2019. Til-
bage i 2004 blev Jan en del af vores forening og har igennem årene ydet en 
kæmpe indsats for vores forening. Lad os ære og vise Jan vores hengivenhed 
ved at holde 1 minuts stilhed……Æret være Jans minde.

Det sidste halve år har været turbulent og arbejdskrævende for FU og for Jette 
i særdeleshed. Jette sagde ja til at overtage sekretariatet – vi havde fra Jan 
fået en oversigt over arbejdsopgaver, men men ….man ved først hvad det in-
debærer, når man sidder i det. For en ting er en oversigt over arbejdsopgaver, 
noget andet er at få styr på arkiv, diverse programmer/værktøjer der benyttes 
i vores sekretariat. Det har krævet tid til indlæring, for der er ingen rutiner, der 
kører på rygraden. Samtidig ville vi gerne opretholde serviceniveauet, der ydes 
fra vores sekretariat. Det har trukket energi og kraft ud af Jette, men også 
Vibeke og Susan har mærket det ekstra pres. 
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Vi (alle i FU) har erfaret, at vi kan lide foreningsarbejde, og påtager os også an-
svaret for foreningen, ellers kunne det ikke hænge sammen. Hvordan skal man 
rose vores indsats, uden det kommer til at lyde selvhøjtideligt. Det sidste halve år 
har krævet endnu mere tid af os, og vi har tydeligt mærket at foreningsarbejdet 
har taget overhånd. Vi mærkede på egen krop, at det er vigtigt vi passer på, for vi 
har alle tre en forretning og familie, der skal passes og plejes. 

Arbejdsbyrde/mængde og honorar skal hænge sammen. Vi i FU har haft en snak 
om, hvad tror vi egentlig medlemmerne forventer. Tilbage i 2017 fik vi på årsmø-
det fundet de visioner, vi skulle arbejde videre med. FU har nu erfaret og er over-
rasket over, hvor meget arbejdstid det kræver ud over den almindelige drift af 
vores forening. Vi har lært, at vi ikke kan løse alle opgaver på en gang – og vi har 
lært at opgaver kræver tid.

Der har det forgangne år været en del enkeltsager fra medlemmer - og hver sag 
skal tages alvorligt. Det har givet en del arbejde med sagsbehandling. 

Hen over sommeren 2019, var der stor aktivitet i pressen om RAB-ordningen og 
alternativ behandling. Den megen presseomtale fulgte FU med i og vi fik megen 
snak om hvad skal vi gøre og hvornår skal vi gøre noget. Etisk Råd var en del af 
den snak. 
Til sidst kunne vi ikke blive siddende på vores hænder og vi skrev et brev til 
sundhedsministeren og samtlige sundhedsordførere. Samtidig sendte vi et orien-
terende skriv om vores handling til alle brancheforeninger der kunne RAB-regis-
trere.

Om det var årsagen til at, der blev indkaldt til møde for alle 21 brancheforeninger, 
ved vi ikke. Mødet blev afholdt i Odense i november måned 2019. FU fandt at det 
var en selvfølge, at vi skulle deltage. 
Dagen blev brugt på at snakke om, hvad skal der til for at få et fælles samarbejde 
om RAB-ordningen, frem for hver enkelt forening handler alene. Der var megen 
stor tro på, at samlet vil vi stå stærkere. 
Efter denne dag er vi mødtes endnu en gang, og inden FU bruger mere tid på det 
videre arbejde, skal generalforsamlingen tage stilling til om foreningen og derved 
FU fortsat skal deltage i dette samarbejde. 

I forlængelse af ovennævnte aktivitet, kan jeg berette at FU fik en henvendelse 
om muligt tæt samarbejde fra en anden brancheforening. Vi har fået henven-
delsen fordi de mener vi er en seriøs forening og med mange medlemmer. 
Vi har haft et kaffemøde og har nu brug for generalforsamlingens beslutning om 
FU skal arbejde videre, for at finde ud af hvordan og hvad der kan opnås samar-
bejde omkring. 
Der foreligger ikke noget endeligt samarbejdsforslag, det er det vi er inviteret til 
at være med til at lave. Det vil sige vi kan få indflydelse på struktur og aftaler. Det 
kan være en fordel – for vil vi senere gerne vil være en del af fællesskabet, så er 
regler og struktur bestemt, uden vi kan få indflydelse. 

Under indkomne forslag beder FU generalforsamlingen tage beslutning om vi 
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skal fortsætte arbejdet med at afdække muligheder for mere samarbejde med 
andre foreninger. Vi beder også generalforsamlingen om at beslutte om vi skal 
indgå i en organisation hvor medlemmerne er andre brancheforeninger. Dette 
arbejde vil kræve mere tid af FU og kan medføre at nogle FU opgaver får en læn-
gere behandlingstid eller måske skal/kan vi trække på andre ressourcer?

I november fik foreningen for første gang krav om dokumentation for overhold-
else af betingelserne for at være en Brancheforening der kunne RAB-registrere. 
Der var ingen præcisering af hvilke krav de ville se var opfyldt, så Styrelsen fik 
bl.a. dokumentation på hvert enkelt RAB-registrerede medlem. Vi fik svar retur 
i januar og vi har styr på det, der var ingen bemærkninger. Da var Jette og hele 
FU stolt på foreningens vegne.

På baggrund af den debat, (som tidligere nævnt i beretningen), der har været i 
dagspressen omkring RAB-ordningen medførte det på et møde i januar med in-
struktørerne en snak om, hvordan det bliver naturligt for vore studerende at tage 
uddannelsen til DK-Kinesiolog og få den beskyttede titel DK-Kinesiolog RAB ® 
og ikke blot stoppe, når de kan RAB-godkendes. 

Vi vil gerne signalere, at vores medlemmer har en god solid uddannelse og op-
daterer deres viden. 

Inden RAB-ordningen blev etableret, var uddannelsen først færdig, når titlen 
DK-Kinesiolog ® var i hus, men med RAB-ordningen kom der nye standarder og 
kravet om 250 timers kinesiologi for at blive RAB-registreret, var færre end de 
fastsatte 400 timer vi har krav om for at opnå titlen DK-Kinesiolog RAB ®. Derfor 
har vi i dag 2 step i uddannelsen. 

På dette møde med instruktørerne får Birgit (tovholder for instruktørerne) og 
Vibeke (formand for foreningen) til opgave at gennemgå alle kurserne i kursus-
kataloget. Alt sammen for at sikre kursister og studerende at vores kurser lever 
op til gældende lovgivning og krav fra SKAT. 
Vi har rigtig mange kurser og det arbejde blev der brugt en del tid på. 
Der blev udarbejdet et nyt kursuskatalog, med kurser der anbefales, når du går 
i gang med uddannelsen til kinesiolog og kurser der anbefales til videre uddan-
nelse til DK-Kinesiolog og RAB-opdatering.
De enkelte skoler og instruktører er blevet orienteret og kursuskataloget blev 
fremvist og godkendt i går på instruktørmødet. 

Vi har også fokus på vores behandlerliste inde på vores hjemmeside. Fre-
madrettet skal du være RAB-registret for at komme på behandlerlisten. Fravælg-
er du din RAB-registrering så fravælger du også behandlerlisten. Dette gør vi for 
at udvise seriøsitet omkring vores fag over for hr og fru Danmark og politikerne.

I forbindelse med vores arbejde med at sikre vi varetager medlemmernes inter-
esse, har vi brugt Etisk Råd på en ny og anderledes måde. FU har stillet Etisk 
Råd nogle spørgsmål/tiltag vi har på ideplan, hvilket Etisk Råd har kommenteret 
og tilkendegivet deres holdning til. Det har været rigtig godt.
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Tilbage til generalforsamling/årsmøde i 2017, var det en vision for foreningen at 
få en mentorordning. Det har været en lang rejse at få noget til at fungere. Det 
viser sig at der er flere medlemmer, der uden om foreningen har fundet sammen, 
dels som udvekslingskollegaer eller som mentor for en studerende. Flere studer-
ende har af sig selv fundet en mentor. 
FU får tilbagemeldinger fra medlemmer, at de bruger møderne i lokalafdelingerne 
til at få besvaret spørgsmål og få sparring fra andre kollegaer. Et sted, hvor der 
også kan indgås mentoraftaler er på årsmøderne. Det kan jo være at en studer-
ende fra Midtjylland, finder den rette mentor på Sjælland. Afstand skal ikke være 
en hindring for at bruge hinanden.
FU vil rigtig gerne at lokalforeningerne bliver den aktive aktør i denne ordning. 

I marts var det FUs oplevelse, at der var godt gang i lokalforeningerne og med-
lemmerne bakkede op om initiativer der meldes ud fra lokalforeningerne. Tak for 
det. 

Der er mange andre medlemmer der skal have en stor TAK. Det er virkelig en 
fornøjelse at ringe til de medlemmer der er på valg i diverse udvalg og spørge 
om de stiller op. Alle har sagt ja til endnu en valgperiode.

Årsmøde 2020 blev udsat - TAK til lokalafdeling Sjælland for at stille op og arran-
gere årsmøde i marts 2021. Dato for Årsmøde 2021 er 6+7 marts.

Tillæg til beretning: 
Var dagene hektiske op til årsmødet 2020 – så blev det ikke mindre i dagene 
efter udsættelsen af årsmøde/generalforsamlingen. FU skulle til at tage stilling til 
og vurdere diverse anbefalinger i forhold til myndighedernes krav og håndtering 
af udbrud af covid-19.

Vi har arbejdet efter bedste evne og anbefalingerne til jer medlemmer er givet ud 
fra princip om, at de kan forsvares over for myndighederne.
I har garanteret selv fulgt med i nyhederne – men FU skulle hele tiden være op-
mærksomme og sikre at vi fik den nødvendige og relevante information ud til jer 
medlemmer. 

I forlængelse af nedlukning af klinikker, valgte vi at udskyde kontingentbetalingen 
et par måneder i håb om det var en hjælp for hvert enkelt medlem i krisesitua-
tionen.

Tak fordi I lyttede.
        Vibeke Rønne Sørensen
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Tilbage i 2014 havde jeg ikke drømt om, at mit møde med Philip Rafferty i den grad skulle forandre 
mit liv, ja, hele min måde at anskue kinesiologien på. Men det møde forandrede alt, og det er med 
dyb taknemmelighed, at jeg tænker tilbage på 2014, hvor Edel Hovgaard spurgte, om jeg ville 
hjælpe til med at arrangere BNT i København, for den forespørgsel banede vejen for det 
samarbejde, som jeg i dag har med Philip Rafferty.  
 
Philip spurgte gentagne gange, hvornår jeg kom til Australien, og i januar 2016 tog jeg af sted, og 
en hel måneds undervisning lå forude og ventede på mig. Først Kinergetics unit 1-6 og Master 
Class og bagefter tre instruktørkurser. 
 
Sidenhen fulgte flere instruktørkurser, så jeg i dag må undervise i hele kursusrækken samt RESET 1 
og 2. Instruktørtræneren Glenda Segdman nåede at besøge Danmark to gange, hvor jeg tog de 
sidste instruktørkurser. Desværre døde Glenda sidste år, og pladsen som instruktørtræner har ikke 
været besat i et års tid. Nu har Philip bedt mig om at overtage dette job, og det er med stor 
ydmyghed, at jeg overtager dette job. Jeg kommer fremover til at uddanne instruktører i 
samarbejde med Philip Rafferty og Germaine Byrne. 
 
Det har været en spændende rejse ind i en modalitet, som kombinerer kinesiologi og healing. Det 
var en ny tilgang for mig, men ikke desto mindre er det blevet min foretrukne modalitet. Jeg opnår 
resultater, når jeg bruger Kinergetics, som jeg ikke tidligere har opnået, og det er til stor glæde for 
både mine klienter og mig selv. 
 
I Kinergetics bruges nogle nye håndmodeller, og så bruges der pauselås. Den er et must for enhver 
Kinergetics-behandling. I starten går det måske ikke så stærkt, når pauselåsen skal flyttes fra 
hofter til kæbe og retur, men der går ikke lang tid, før teknikken er indlært, og så går det stærkt. 
Masser af information gemmes i pauselåsen, og det er med til at gøre afbalanceringen yderst 
kraftfuld. Jo mere specifik information, der indsamles, desto nemmere igangsættes de 
selvhelbredende kræfter, og forløsningen indtræffer. Hvis du tidligere har brugt lang tid på dine 
afbalanceringer, vil du opdage, at det nu går langt hurtigere, når du arbejder med Kinergetics.  
 
I år udbydes der kurser i Aarhus og i Thy, og i efteråret 2021 kommer der igen Kinergetics-kurser i 
København. Husk at reservere din plads, hvis du vil med på denne spændende og banebrydende 
rejse.  
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NYT fra… 
 

DIHS House of Kinesiologists Since 1987 

Den Internationale Holistiske Skole  
 

   
 
 
 
Har du haft meget hikke i corona tiden?..... 
….. Så er det ikke fordi vi har tænkt på dig ☺ - for vi trak stikket helt ud og skubbede alle vores 
kurser til juli, som skulle have været vores sommerferie.  
 
 
Vi afholdt det første kursus, med Touch for Health 1 & 2. Det var et skønt hold at starte op med og 
fik os - endnu engang – gjort klart, hvor fantastisk Touch for Health er. Ja faktisk, så bøjer vi os 
ydmygt i støvet for John Thie og hans mission/ ide om, at Touch for Health skulle ud til folket og, 
at der i enhver familie bør være en der kan Touch for Health, således familiens velbefindende, 
trivsel og udvikling kan finde sted på bedste vis og med god energi.  
Den simple tilgang til energiforståelse i kroppen, selvansvarlighedsprincippet og kropsbevidstheden 
er medvirkende til, at personen får redskaber til at tage vare på eget helbred og liv – hvilket for os 
gør det forståligt, hvorfor John F. Thie valgte aldrig at arbejde med andet selv. 
 
Når vores studerende reagerer på den måde, så 
kommer vi ihu, hvad Touch for Health behandlere 
verden over gør for, det enkelte menneske der 
kommer for en behandling. En behandling der kan 
være livsændrende for enhver - og hvilken anden 
opgave har vi som behandlere, end at bistå vores 
klienter på deres livsvej?  

 
 
 

Foran gud er vi alle lige kloge og lige tåbelige. 
Albert Einstein. 
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Apropos livsindstilling, verdenen er som på ny – og hvad vil du bruge det til? 
Coronavirus har lagt verden ned, som intet i vores tid tidligere har formået. Frygten hersker, på en 
anden måde end efter 9/11, for det er ubærligt at se døde mennesker blive kørt ud af byerne på 
lastbiler, eller opbevaret i dertil opslået telte, vel vidende, at det nemt kan ramme os selv, eller 
vores nærmeste. Er der en større mening med det hele, eller er verden gået af lave? 

 
Erfaring viser, at når det går ned, vil det også altid gå op igen- og visa versa. 

 
Det gælder i alle henseender, yin & yang. Den balance der opleves ved traumeforløsning, den 
glæder vi os til at lære meget mere om, når vi forhåbentlig får besøg af Bora Doran Selim igen i 
september måned. Med covid-19 gik der kuk i vores kalender og hans kurser som var planlagt 
afholdt i juni, blev skubbet til september. Det har rykket hele vores kursuskalender og for at være 
ærlige, så har vi endnu ikke 100% fastlagt resten af 2020, da vi ikke ved hvilken retning vinden 
blæser. Det vi ved er dog, at vi glæder os til at få besøg af EDEL HOVGAARD d. 2. oktober, for det 
er altid en stor fornøjelse med en så dygtig kinesiologiunderviser. 
 

 
Vi glæder os til, at skolen kører på fuld blus igen. 

 
En ting vi dog gjorde under corona nedlukningen var at sende livestream på Facebook, hvilket viste 
sig at være en stor succes. Der blev set med fra hele verden, selvom det i første omgang kun blev 
sendt på dansk. Anden gang vi streamede, udvidede vi med engelsktalende liveudsendelse også. 
 
 
 

    
Bora på besøg i 2019 

 
Med ønsket om et sundt efterår for alle. 
 
 
Vi ses på skolen ☺  
Carina & Dorthe 
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 Det er bare Virus.

” De er der overalt, virus: mikroorganismer som trænger ind i og udnytter levende 
celler til at formere sig - et smitstof, som uden for vores celler dog blot er en livløs 
partikel uden egen stofskifte. Virus påvirker hele vores økosystem, de inficerer 
både mennesker, dyr, planter, amøber og bakterier.”

Indledningen her er fra Anders Fomsgaards bog: Det er bare virus.
Bogen udkom i 2019 - altså før ny Coronavirus, Covid-19, blev kendt.

Indholdet i bogen er spændende læsning. Jeg vælger at citere Hanne Vibeke 
Holst, forfatter, der på bagsiden siger ” Simpelthen en pageturner. Spæn-
dende som en triller. Uhyggelig som en gyser. Underholdende som en TV se-
rie. Sjov som en komedie. Relevant som bare pokker. ”Det er bare virus” er 
videnskabsformidling på højt niveau, udført af en uortodoks og fortælleglad virus-
forsker”

Anders Fomsgaards viden, sprog og historier gør at det er spændende læsning. 
Kan absolut anbefales.
Og hvis vi i Danske Kinesiologer tør have en mening om vaccine mod Covid-19 
virus, bør den professionelle kinesiologs vurdering bero på faktuel viden, som 
vi kan informere vores klienter om. Vi kan som altid fjerne stress på angsten og 
tanken om sygdommen. Og fjerne stress på at tage et valg om vaccine eller ej! 
Vores personlige meninger er måske farvet af vores fortællinger om sygeforløb 
og vaccine?

I starten af bogen er der 20 punkter om hvad du bør vide om virus. 

Jeg vælger 3 af punkterne ud og i forkortet udgave, som er vist ….. sådan:

4. Er virus levende?. Nej virus er ikke levende. En levende organisme kan re-
producere sig selv, det kan virus ikke... Virus er en død ballon af protein med en 
RNA eller DNA kode indeni. Når den trænger ind i en celle sker der til gengæld 
noget. Så er det virusét der med sin genkode overtager kontrollen med cellens 
maskineri....



Muskeltrykket nr. 155 12

6. Hvor findes virus? Der er virus overalt. Der kan være millioner af virus i en 
dråbe vand, og mennesker har over 170 forskellige virus i lungerne…..

11. Er det rigtigt at vi alle indeholder virus? Ja. 8% af alle menneskers DNA 
er det vi kalder endogene retrovirus. Retrovirus kan lave deres virus-RNA inde i 
vores celler om til DNA og derefter sætte det nye DNA ind i vores kromosomer. 
Derefter er cellerne for altid inficeret., og virus er bragt videre til vores børn og 
børnebørn…….

Det var bare en meget lille del af den viden der hedder 20 spørgsmål til profes-
soren.

Og Jeg har desuden udvalgt disse få relevante henvisninger fra bogens 11 kap-
itler.

Kap 6 Skovflåten, Danmarks farligste dyr. Viden om smitte via insekter giv-
er god mening at læse. Og det sætter hele debatten om Lime disease ind i nye 
sammenhænge.

Kap 8 Sex, nonner, kønsvorter og det der er værre - Bl.a. om human papil-
lomvirus eller HPV giver tankevækkende indspark til vores debat i Danske Kine-
siologer om emnet!

Kap 9 Dadler, sex og pølser. Om leverbetændelse, hepatitis A-B-C. Får mig til 
at være glad for at vi valgte at få hepatitisvaccinen på plads før en tur til Kina i 
2003. Hepatitis er mange ting! Og den tur var lige efter SARS, en virus som er i 
familie med Corona.

Kap 11 Bomberne, der bor inde i dig – Om kyssesyge, helvedesild og de andre 
herpesvirus. Fomsgaard siger at vi alle har mange forskellige herpes-virus i os, 
og har haft det i mange generationer som mennesker! 

Her er en glimrende forklaring til Epstein-Barr-virus og familieskabet med her-
pes. Og historier om hvad manglende immunitet for EBV kan føre til. Jeg har 
kendskab til mennesker i min familie der har haft alle versioner af disse herpesvi-
rus inkl. Guillain-Barr syndrom. Det er yderst heftigt kan jeg sige.

Vidste du at stort set os alle får forskellige herpes virus, herunder EPB i tidlig al-
der ofte i børnehaven. Eller at netop skoldkopper - også en herpes virus - vælger 
man derfor ikke at vacciner for i Danmark. Børn bliver ikke ret syge af skoldkop-
per. Derfor har 80-90 % af voksne haft disse virus. Og de der ikke har haft den 
som barn, kan blive meget syge som voksne. EBV er i familie med skoldkopper 
og kyssesyge.  Også her en hel masse spændende læsning om sammenhænge 
og hvordan det udvikler sig. Og at sårbare børn bliver tilbudt en vaccine mod 
skoldkopper, anede jeg ikke - gjorde du?

Overalt er der viden om hvor virus rammer, om immunforsvarets vigtige opgave 
og hvilke mulige behandlinger der er. Og god og relevant forklaring på hvorfor 
Vaccine kan være den eneste vej til f.eks. de sårbare og dem med svagt immun-
forsvar.

Ifølge Politiken juli 2020 er de på Statens Seruminstitut langt fremme med en 
medicin / og måske vaccine, der i først omgang kan lette sygdomsforløbet med 
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Kursustilbud efterår 2020 
PRAKTISK KINESIOLOGI – SUCCES I KLINIKKEN: 19. og 20. september 2020 i Vejle 

MATRIX-moduler: se datoerne på min hjemmeside 

SPECIFIK FØLELSESFORLØSNING: 3. og 4. oktober 2020 i Vejle 

Alle ovennævnte kurser er godkendt til uddannelsen og RAB-opdatering 

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.    

 

 

Covid-19. Jeg glæder mig til at der kommer en ordentlig behandling, herunder 
vaccine, for Covid-19. Det vil hjælpe mange af de mennesker der har meget stor 
brug for den tryghed, de mener vaccine giver. Om det er en nyttig idé at vac-
cinere, kan kun de læger og de mennesker der lider af regulær sygdomsangst 
og sårbarhed for Covid-19 bedømme. Og vores holdninger til behandling af 
Covid-19 bør luftes med stor forsigtighed, da jeg mener vi generelt ved for lidt om 
denne nye virus!

Anders Fomsgaard er overlæge, dr.med., adjungerende professor i Infektion-
smedicin ved Syddansk Universitet og siden 1992 leder af Virus forskning og 
udviklingslaboratoriet på Statens Seruminstitut.
Fra bagsiden af bogen CITAT:

” Præcis og underholdende formidling af et så vigtigt emne er en kunst, Anders 
Fomsgaard mestrer formidabelt!" Francoise Barre-Sinoussi, virusforsker, nobel-
pristager, Pasteur instituttet i Paris.

Jeg er helt enig.!             
23. juli 2020. Ulla Balle Laursen
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KA Instruktørkursus

I slutningen af maj mødte vi 5 forvent-
ningsfulde kursister op til instruktørkur-
set i KA. Edel og Jarle havde sørget 
for nogle fantastiske omgivelser på 
Jensens B&B i Egtved. Der var et stort 
dejligt kursuslokale med alt hvad der 
var behov for. Vi blev forkælet med de 
skønneste menuer morgen, middag 
og aften, hvor Aase, vores værtinde, 
diskede op med grønne, sunde og 
indbydende retter. I pauserne kunne vi 
gå tur i den skønneste natur, så ram-
merne var helt perfekte. Det var skønt, 
for det var virkelig 5 lange og intense 
dage, hvor vi skulle nå meget og være 
rigtigt meget på.

Der blev selvfølgelig forventet, at vi 
kunne stoffet, da forudsætningerne for 
at blive KA instruktør bl.a. er, at man 
har taget KA 2 gange ved 2 forskel-
lige instruktører, hvoraf den ene gang 
gerne må være TFH. Det forventes 
også, at man i praksis har arbejdet 
med stoffet. 

De første 2 dage arbejdede vi med 
fremlæggelser. Vi fik hver især nogle 
muskler, som vi skulle kunne demon-
strere og forklare for resten af holdet. 
Vi tegnede og fortalte, forklarede og 
demonstrerede til vi blev helt svedte. 

Der var en del nervøsitet i starten, men 

efterhånden slappede vi alle af. Edel 
og Jarle formåede at gøre det trygt og 
rart for alle at være der, og vi var gode 
til at løfte hinanden på holdet. Vi gav 
hinanden feedback, hvor Edel og Jarle 
lærte os, hvordan vi giver en ærlig 
og god feedback, så den samtidigt 
løfter den person, der får feedback. Vi 
mærkede alle, hvor vigtigt det er, og vil 
tage det med os, når vi selv skal til at 
undervise.

De næste par dage arbejdede vi bl.a. 
med personlighedstyper. Forud for 
kurset havde vi fået lavet en person-
lighedsprofil. Det var meget interes-
sant både at gennemgå ens egen 
profil og få feedback fra de andre 
deltagere, samt at give feedback til de 
andre på deres profiler. Når vi skal til 
at undervise, er det selvfølgelig vigtigt, 
at vi er i stand til at forstå og håndtere 
alle profiler.

Efter 5 dage og gennemgang af alle de 
afbalanceringer, vi skal være i stand 
til at undervise i, var vi helt fyldt op, 
og alle klar til at komme ud og prøve 
kræfter med stoffet. Det har virkelig 
været et intenst og super godt kursus. 
Stor tak til Edel og Jarle, som har gjort 
et kæmpe arbejde i Danmark med 
udbredelse af KA. og for at give deres 
viden videre.
    Jette Hiltmar

Besøg kinesiologishoppen og læs mere om licens: 
https://danskekinesiologer.dk/foreningen/kinesiologishoppen/
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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 inden for andre alternative behandlingsformer  
• hvis du er Kinesiolog RAB, opdatere din RAB-registrering 
• tage hele kinesiologidelen først til Kinesiolog RAB med afsluttende eksamen og videre til DK-Kinesiolog® som 

afsluttes med speciale, skriftlig og mundtlig eksamen.  
 

Godkendte kurser i 2020 Jylland - Fyn - Sjælland 
 

Kropsafbalancering (KA)1-4 og Touch For Health 1-4 
Metaforkursus 

        Kommunikation med den intelligente krop Modul A-B-C-D 
Farvefrekvenser, lyd og lys - Farvedufte 

Meridiankursus 1+2 
      Kinergetics 1-6 

RESET 1 og 2 
Kærlighed, Krystaller, Transformation 

Chakra - Frekvenser til krop sind og ånd  
samt Retreat i Provence den 4.-11. september 2021 

 
Ikke-godkendte kurser, som kan tælle med i ”Orientering om andre alternative 

behandlingsformer” 
 

Psykologisk-Spirituelle redskaber Deep PEAT, Fingertipmetoden  
 

På vores hjemmeside kan du se vores kursusbeskrivelser, priser og tidspunkter for 
afholdelse af aktuelle kurser, og du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev. Du er ikke bundet 
til at tage kurserne ét sted i landet. Se, hvordan datoerne passer dig og meld dig til i den 
afdeling, der passer bedst. Læg mærke til vores små fyraftensworkshops. 

 
www.kinesiologi-akademiet.dk se kursuskalenderen for mere information eller kontakt os. 

      www.enhedsterapi.dk  www.kinergetics-reset.dk  

Mette Pedersen, 36 35 12 05, Brøndby, Birgit Nielsen, 23 43 36 62, Ringe.   

Kisser Bjerregård, 30 31 80 43, Jylland 
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Kodningspladerne fra City of Light leverer avancerede kodninger til testampuller med de energi-
er og frekvenser du har brug for til dine balanceringer. De er godkendt af Danske Kinesiologer. 
Kodningerne er højfrekvente energier fra Den Gyldne Tidsalder og de indeholder en ny kinesio-
logifunktion til provokation. Denne provokations funktion, som jeg har udviklet, gør at du meget 
hurtigt kan nå til dybere lag i dine tests og balanceringer. Der medfølger en let beskrivelse med 
kodningspladerne, så du hurtigt kan komme i gang med at kode alt imellem ”himmel og jord” 
samt bruge kinesiologi funktionen ”provokation”. Pris for kinesiologer kr. 500. 

Golden Age Master Class 5.-6. september 4760 Vordingborg. Metoderne kan let indarbejdes i 
dine balanceringer. Uddannelsen er uafhængig af Danske Kinesiologer. 
Læs mere på https://www.city-of-light.dk/uddannelse.html

Kodede Krystaller ”Ascension Balance” 11.-12. september 2670 Greve. Kinesiologikursus 
godkendt af Danske Kinesiologer. Læs mere på http://www.allergifrihed.dk/krystaller.html

Pollen Allergi testsæt 4. oktober Oure, Fyn. Kinesiologikursus godkendt af Danske Kinesiolo-
ger. Læs mere på http://www.allergifrihed.dk/workshop.html

Jeg arbejder i den 5. dimensions Gyldne Tidsalder og udvikler løbende kinesiologi tests, balan-
ceringer og krystalværktøjer med fokus på personlig POWER, harmoni og balance. 

Charlotte Shanti Kinesiolog RAB, www.allergifrihed.dk, kontakt@allergifrihed.dk

Kod dine egne testampuller

Hvad sker der på Danske Kinesiologers lukkede facebookside? 

En har spurgt, om der er kinesiologer, der har erfaring med nervebetændelse, det 
gav 15 kommentarer.

En har spurgt, om køb af Kjeld Bruun-Jensens bøger om anatomi og fysiologi, og  
fandt et sæt.

En har efterlyst ideer og erfaring til en baby med refluks, det gav 8 kommentarer.

Instruktører slår kurser op og meget, meget mere

Har du ikke søgt om optagelse i gruppen endnu,  så overvej det, for her er meget 
viden at hente uanset om du er studerende eller praktiserende. 

Siden er kun for medlemmer, og her kan du stille de spørgsmål, du mangler svar 
på. Her deler andre kinesiologer glædeligt ud af deres erfaring.

Hvorfor vente med at komme med i gruppen? Søg på Danske Kinesiologer, så 
kommer siden frem.
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Tak til Edel Hovgaard, min ven & mentor, for stafetten.

Indgangsvinklen til kinesiologien opstod faktisk via vores hunde. For ca. 25 år siden gik 
vi hos kinesiolog Jette Hanssen i Sdr. Stenderup (Kolding), hvor både vi selv og vores 
hunde fik behandlinger. Egentlig ville jeg gerne den gang uddanne mig til kinesiolog, 
men fandt ingen skole, så ideen blev lagt på hylden.

For ca. 15 år siden begyndte dyrlægerne at uddanne sig til kiropraktorer, hvilket kom 
vores konkurrencehunde til gode. Min mand og jeg har opdrættet schæferhunde siden 
1999 og konkurreret med hundene i et program, der hedder IGP, hvor hundene bliver 
bedømt i spor, lydighed og forsvarsarbejde. Det er temmelig krævende fysisk for 
hundene, og det er svært at undgå, at der opstår skader en gang i mellem.

Kort tid efter dyrlægekiropraktorernes opdukken begyndte der at dukke hundemassører 
og hunde-fysioterapeuter m.fl. op, og jeg tænkte på ægte Pippi Langstrømpe manér: Det 
har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg også lære. Jeg ville så gerne behandle vores egne 
hunde for især at forebygge skader.

Jeg undersøgte markedet for undervisere/skoler, men fandt ikke det rigtige, – indtil jeg 
løb ind i en gammel skolekammerat. ”Nu skal du bare høre”, sagde hun. ”Jeg har taget 
nogle spændende kurser i noget, der hedder kinesiologi hos en meget dygtig underviser 
i Vejle. Edel Hovgaard hedder hun. ” Behøver jeg sige, at jeg straks var tændt?!? Jeg 
fandt herefter ud af, at det var muligt at uddanne sig til dyrekinesiolog hos Tove Nielsen i 
Nibe forudsat, at man havde bestået KA-kurserne eller TFH 1-4.

Min indgangsvinkel var kun at arbejde med dyr, og det skulle være helt nede på jorden. 
Ikke noget spiritualitet her! Men tingene har det med at ændre sig, – og man har jo et 
standpunkt, til man tager et nyt. I dag arbejder jeg både med dyr og mennesker, idet 
sidstnævnte jo også giver mange meget spændende udfordringer at arbejde med. 
 
Desuden stammer rigtig mange af dyrenes problemer fra deres ejere. Dyr som heste, 
hunde, katte (hvis de vil) og kaniner aflaster deres ejere for ejerens problemer. Dyrene 
tager vores problemer på sig, det er deres mission her på jorden, og der er en god grund 
til, at man har lige præcis de dyr, man har.

Det spirituelle har også sneget sig ind, og nu hvor jeg har lært rigtig mange dejlige 
kinesiologer at kende, tænker jeg, at det er en erhvervsrisiko. Om man så bruger det 
bevidst eller ej i sit virke.

Jeg har taget rigtig mange kurser og min eksamen med ret til RAB hos Edel Hovgaard 
på Kinesiologiskolen Vejle. Jeg har nydt at være på kurser hos Edel, som også er flittig 
til at invitere spændende udenlandske undervisere til Danmark. Især Wayne Toppings 
kurser har jeg ofte været med på.

 

S tafet ten
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Kinesiologi-Akademiets kurser har jeg også fået øjnene op for. Endnu har jeg her ”kun” 
været på kursus hos Kirsten ”Kisser” Bjerregaard og Birgit Nielsen. Det kan helt sikkert 
anbefales.

Jeg vil meget gerne undervise i KA-kurserne og håber, at ”Covid-19-restriktionerne” 
lempes, så instruktørkurset med Edel Hovgaard og Jarle Tamsen i maj kan 
gennemføres. 

Min uddannelse som kinesiolog har jeg suppleret med kraniosakralterapi og 
klangmassage. 
Især klangmassagen har grebet om sig. Så meget at jeg i dag importerer tibetanske 
håndfremstillede klang- og syngeskåle direkte fra Nepal. Desuden har jeg en skole, 
hvor jeg tilbyder en klangterapeut-uddannelse. Her underviser jeg i både traditionelle 
tibetanske klangbehandlinger og intuitive klangbehandlinger. I øjeblikket har jeg et 
kursus i støbeskeen om anvendelse af klangskåle i kinesiologibehandlinger.

Der er mange spændende emner i vores alternative/komplementære verden, man kan 
fordybe sig i, og jeg inviterer gerne eksterne undervisere til at komme og videreformidle 
deres viden i mit lille kursuscenter. Bl.a. har Charlotte Shanti ofte været på besøg med 
kinesiologi- og City of Light-kurser.

Der er nogle ting, som jeg ofte bruger til at supplere afbalanceringerne med, udover 
selvfølgelig mine elskede klang- og syngeskåle. Det er Mette Pedersens (Kinesiologi-
Akademiet) Farve-dufte, Charlotte Shantis (Allergifrihed) kodede City of Light-krystaller 
og Familieopstillinger, som jeg har lært af Tove Solveig Nielsen. 
 
TAK til alle kinesiologi-kolleger for på kærlig vis at dele jeres store viden til glæde og 
gavn for vi andre og vores klienter.
Det er med stor glæde, at jeg giver stafetten videre til Charlotte Shanti fra Allergifrihed. 
 
Kærlig hilsen 

Lotte Koch
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UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME

Efter en lang periode uden kurser kom der kort før sommerferien igen gang i tingene. 
Instruktørerne er klar med nye datoer for de kurser, der blev aflyst. Det kan være svært 
at koordinere, når der slås kurser op. 

Du kan imidlertid hjælpe instruktørerne og give dem melding om, hvilke kurser du er 
interesseret i. Så kan instruktørerne forhåbentlig få planlagt kurserne, så der ikke opstår 
sammenfald. Det kan i værste fald betyde op til et års ventetid, hvis du misser en kur-
susstart, for nogle kurser/kursusrækker udbydes kun en gang om året.

Så kig i din egen kalender og din pengepung og find ud, hvad du skal læse i 2020/2021, 
og giv besked til den pågældende instruktør. 

Hvis du har brug for hjælp til at komme videre med dine uddannelsesplaner, så er jeg 
klar ved telefonen hver torsdag mellem 18 og 19. Mit nummer er 23 43 36 62. Du kan 
også sende en sms og bede om et andet tidspunkt, hvis du ikke kan om torsdagen.  

Hvis du har brug for hjælp til at komme videre med dine uddan-
nelsesplaner, så er jeg klar ved telefonen hver torsdag mellem 18 
og 19. Mit nummer er 23 43 36 62. Du kan også sende en sms 
og bede om et andet tidspunkt, hvis du ikke kan om torsdagen. 
        Birgit Nielsen, uddannelsesvejleder

At blive kinesiolog er i sig selv at sætte en milepæl. Det er det mest selvud-
viklende, jeg har præsteret i mit liv, og det er meget tilfredsstillende at kunne 
gribe til handling og opretholde eller genoprette balancen både på sig selv og 
klienter.

Mit grundlæggende, inderste ønske er at formidle sundhed og at kunne ba-
lancere ud fra et holistisk baseret menneskesyn. Det har kinesiologien givet mig 
en chance for. 

Nu har jeg opnået muligheden for at kunne videregive dette og berige andre, der 
ønsker at tage kurser i kropsafbalancering. 

Jeg er taknemmelig og glad for, jeg greb chancen for at tage instruktørkurset i 
KA, da den bød sig hos Edel og Jarle. Vi havde fire fantastiske, lærerige dage og 
investerede i vores egen og andres sunde fremtid i kinesiologiens tegn.

Bente Fisker
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  Velkommen til nye medlemmer pr. 20.08.2020  
Navn      By   Gruppe
Vibeke Lumholz    Oure   Gr. 1
Annette Sønderby Hansen  Bogense  Gr. 2
Carl Eric Engel    Haderslev  Gr. 2
Anne Christensen    Haderslev  Gr. 2
Brian Nørgård    Viborg  Gr. 2
Kathrine Staugaard Nielsen  Årslev  Gr. 2
Frederik Rasmussen   Klampenborg Gr. 2
Simone Böttger    Hornsyld  Gr. 2
Sara Andersen    Tranbjerg  Gr. 2
Karolina Mohr    Odense NØ  Gr. 2
Ole Bloch-Kristensen   Give   Gr. 2
Stine Ries     Odense V  Gr. 2
Winni Christensen    Hadsten  Gr. 2
Birgitte Tønning    Lyngby  Gr. 2
Annemette Rose    Nyborg  Gr. 2
Kirsten Hestbech    Hedensted  Gr. 2
Bente Aaskov    Vojens  Gr. 2
Dorthe Hyrup Mahler   Odense C  Gr. 2
Line Thorsted    Galten  Gr. 2
Marie Ravn-Ellestad   Ebeltoft  Gr. 2
Kristian Ravn-Ellestad   Ebeltoft  Gr. 2
Karoline Nielsen    København K Gr. 2
Britt Burmeister    Hillerød  Gr. 2

Carlemill Svensson har bestået eksamen 
som kinesiolog med ret til RAB hos 
Kinesiologiskolen i Vejle

Carina Schmidt har bestået eksamen 
som kinesiolog med ret til RAB hos 
Kinesiologi-Akadamiet
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Nyt fra Touch for Health School 
 
 
Hvorfor Touch for Health 
  
Efter et meget specielt forår med først corona lukning og efterfølgende ekstra travlhed på klinikken, 
sidder jeg her og er i gang med at starte sommerferien.  Der er dog nogle faglige tanker, jeg vil lige 
tænke færdige, før jeg lader sommerferiens glæder starte på fuld kraft. 
  
Et af de emner, jeg gerne vil blive lidt mere afklaret med er, hvorfor jeg, siden 1989, har valgt Touch 
for Health (TFH) til, selv om der ikke er meget opbakning til det her i Danmark.  I dagsorden til det 
kommende instruktørmøde kan jeg se, at der kommer til at ske ændringer, som gør det endnu 
vanskeligere for kursisterne at se, hvorfor de skulle vælge TFH uddannelsesretningen til: TFH 5 og 
TFH training tæller ikke mere med, hvis du er i gang med at samle timer til  at blive RAB kinesiolog 
hos Danske Kinesiologer, og efter TFH training kan du ikke være godkendt underviser i foreningens 
reci, selv om du kan det i andre lande. Udviklingen hos Danske kinesiologer er en afvikling af TFH 
programmet fra den danske uddannelsesmodel, og alligevel banker mit hjerte for TFH.  
  
For det andet giver det mening for mig, at vi har fokus på den internationale udvikling og ikke kun 
de nationale uddannelsesprogrammer. TFH 1-4, TFH 5 og TFH training er en internationalt godkendt 
uddannelsesretning. Den er både en basisuddannelse til at arbejde professionelt med klienter (på 
engelsk TFH Consultant, på dansk har vi kaldt det TFH kinesiolog) og en instruktøruddannelse i 
TFH. Jeg syntes, at det er vigtigt at have både øje for den internationale og den nationale udvikling 
og samarbejde. Det kan godt lade sig gøre, hvis man har viljen til det. Målet er jo det samme – 
udbrede kinesiologi til gavn af så mange mennesker som muligt. 
  
For det tredje er TFH for mig den trygge base 
i kinesiologiens fascinerende 
verden. Muskeltest/muskelfeedback af de 14 
meridianer er et samarbejde, hvor den der 
testes hele tiden er den, der fornemmer 
kroppens svar og er aktivt med i processen. 
Når vi lærer TFH, lærer vi at samarbejde med 
den der testes på en måde, som forsikrer, at vi, 
ved hjælp af muskeltest, åbner op kun for de 
områder i personens energisystem, som giver 
mening for  ham/hende her og nu. Det er 
personen selv, der bestemmer, hvad han/hun 
vil forandre i sit liv. Vi vil styrke personens 
evne til at tage ansvar for sin egen sundhed og 
trivsel, evnen til at være 100 % til stede i sit livs udfordringer og finde løsninger som giver mening 
for én selv. Det er den vigtigste omdrejningspunkt i TFH filosofien frem for kvantitativ mængde af 
forskellige teknikker. 
 
For det fjerde er det spændende at være med og følge den internationale udvikling af TFH. Selv 
om TFH pensum grundlæggende er det samme, som den gang John F. Thie udviklede 
programmet, sker der hele tiden noget nyt internationalt. For eksempel vil jeg, næste gang jeg  
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holder Touch for Health 1-2, introducere 3 forskellige måder til selvtest af de 14 meridianer. 
Det har været godt at kunne det her i corona tid, hvor vi skulle holde afstand til hinanden. 
 
Det var fire grunde til, hvorfor mit hjerte bliver ved med at banke for Touch for Health.  
 
Har du fået lyst til at være med på 
TFH kurser, så er den næste 
mulighed for at deltage i TFH 1-2 
den 1-4. oktober og TFH 5 afholdes 
den 14.-15. november. Det kan du 
læse mere om på hjemmesiden 
www.annehiitola.dk 
 
 
 
 
 
Med Touch for Health hilsner 
Anne Hiitola-Pedersen 
 
 

En minde fra IKC conferencen på Bali, 2019 

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

Koda/Gramex

Spiller du musik i klinikken eller i 
venteværelset, så husk din afgift til 
Koda/Gramex!

Koda/Gramex repræsenterer tekst-
forfattere, komponister, musikere og 
pladeselskaber

Er du gruppe 3, 4 eller 5 medlem er du 
med i foreningens kollektive aftale med 
Koda/Gramex, hvor du gennem kontin-
gentet i år betaler 500 kr.  

Dette er yderst billigt, da en individuel 
aftale koster ca. 4.000 kr. om året.

Er du studerende så skal du selv 
betale herfor. Husk det er forbun-
det med bøde at spille musik uden 
betaling til Koda/Gramex i klinik og 
venteværelse. Også selv om du bruger 
det i forbindelse med din be-
handling.
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Nyt fra Karins Helse Klinik 
Vi kan vist roligt sige, at 2020 indtil nu har været et år med særlige udfordringer. 

Coronakrisen med lukninger af klinikker og andre dele af Danmark. Det har ingen af os vist prøvet 
før. Lukningen af landet gav os alle en pause fra det sædvanlige. Helt igennem en underlig periode, 
som dog også kunne bruges til indsigt og meditativ væren. 

Det har været lidt uvist hvordan vi igen kunne komme i gang med kurser, og derfor er mange 
kurser blevet udskudt flere gange. Nu lader det heldigvis til, at det lykkes at få afholdt kurser igen, 
og jeg håber, at efteråret må blive en god kursusperiode uden yderligere restriktioner. 

I skrivende stund er jeg ved at afrunde min ferie, og som så mange andre har jeg holdt den i det 
dejlige Danmark. Jeg har nydt mine 3 skønne børnebørn, har været på et par små ture i det dejlige 
Danmark, fået ordnet haven og slappet af. 

I august måned er et nyt MATRIX-hold startet op, og jeg glæder mig virkelig til at følge dem og se 
den udvikling der sker undervejs.  

Der er pænt med tilmeldinger til SUCCES i KLINIKKEN, som afholdes i september måned. Jeg er 
rigtig glad for, at det stadig er populært. Det er godt til at samle mange forskellige ting, og jeg kan 
se, at det giver flere en rigtig god baggrund i klinikarbejdet.     

I oktober tager vi fat på Specifik Følelsesforløsning, som er et rigtig arbejdskursus. Det er virkelig 
effektivt og giver deltagerne nogle fantastiske redskaber til klientarbejdet i forhold til følelser og 
svære problematikker. Let og effektivt. 

Skønt at alle mine kurser er godkendt til uddannelse og RAB-opdatering og kan vælges i 
forbindelse med et uddannelsesforløb. Det giver nogle rigtig gode muligheder.  

Karin Jensen 
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Oplevelser fra Touch for Health Sommerkursus.

For fjerde gang blev der holdt sommerkursus i Touch for Health i Ringe, og det 
var igen en helt unik uge med de skønne kursister, som bare sugede viden til sig 
og blev meget sikre i at teste.

Det er en hel anden oplevelse at holde sommerkursus med ni intensive Touch for 
Health dage end at holde TFH 1-4 over fire weekender.

Ni dages undervisning giver mulighed for at gå i dybden og bygge videre på det, 
der blev lært de foregående dage. Superviseret træning er indbygget i kurset, så 
det bliver i alt til 80 timers koncentreret undervisning, og det giver et helt andet 
flow i undervisningen. 

Vi startede hver morgen med en gruppeafbalancering efter at have fastsat da-
gens mål, og derefter fortsatte vi med en meditation. Det blev til dybe personlige 
processer i løbet af de ni dage.

Søndag eftermiddag kom der personer udefra, og så skulle kursisterne til prak-
tisk prøve og give en afbalancering til disse personer. Der blev delt mange roser 
ud til kursisterne. Alle var imponerede over deres kunnen og gik derfra med en 
god oplevelse.

En af deltagerne havde spurgt, om vi kunne lave en fem-element-afbalancering, 
hvor vi selv indgik.

Den opgave gik jeg og tænkte lidt over, og så 
lavede vi afbalanceringen søndag formiddag. 
Det skulle have været udenfor, men regnen stod 
ned i stænger, så vi måtte blive inde.

Med garn i forskellige farver fik vi lavet de fem 
elementer på gulvet. I hvert element lå der en 
genstand, som symboliserede elementet. Vi 
hentede jord i haven, tændte et rødt stearinlys, 
fandt et stykke træ, havde vand i en skål og 
hentede også krystaller og metal.

Vi spillede et stykke musik af Freja Eriksen – den syngende læge. Nummeret 
hed: It’s time for a Sustainable World.

Vi bad om tilladelse til at lave en afbalancering med lys og kærlighed til Moder 
Jord. 

Kursisterne blev placeret i elementerne – vi var så heldige, at der var 12 kursist-
er. 
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Lungens plads begyndte helt spontant at græde, og tårerne trillede også hos 
andre.

Det var en magisk oplevelse – som om tiden stod stille i et stort nærværende 
NU.

Herefter retestede vi muskler og alarmpunkter, og alt var i balance. 

Kursisterne gik nu rundt og mærkede, hvordan det var at stå på de forskellige 
pladser i de fem elementer.

Det havde selvfølgelig været allerbedst at være ude i elementerne, men det lod 
sig ikke gøre denne gang. Måske det er muligt en anden gang.

For der bliver en anden gang. Sommerkurset er kommet for at blive. Måske vi 
ses til næste år. Det er nemlig også muligt at være med for at repetere kinesiol-
ogiens fundament – Touch for Health.                Birgit Nielsen

Jeg testede, og resultatet 
blev, at Lungemeridianen i 
Metal-elementet skulle af-
balanceres, for her var der 
underenergi. 

Overenergien lå på Lever-
meridianen i Træ-elementet. 
Nyremeridianen var også i 
ubalance. 

Vi masserede alle NL-punk-
terne til Lungemeridianen, og 
så kom forløsningen. 

Den person, som stod på 
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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  2020-21 

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) 29-30 aug 2020 

6-7 feb 2021 
28-29 aug 2021 

Stressfrigørelse/Stress 1 (e) 14-16 aug 2020 
22-24 jan 2021 
13-15 aug 2021 

Basis 2/ KA 2 (e) 
 

3-4 okt 2020 
13-14 mar 2021 
25-26 sep 2021 

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

Basis 3/ KA 3 (e) 31 okt-1 nov 2020 
10-11 april 2021 
30-31 okt 2021 

Homøopati 1 (j) 25-27 sep 2020 
 

Homøopati 2 (j) 23-25 ok 2020 

Basis 4/ KA 4 (e) 28-29 nov 2020 
8-9 maj 2021 
27-28 nov 2021 

Biokinesiologi 1 (j) 12-14 mar 2021 

Biokinesiologi 2 (j) 16-18 april 2021 

Avanceret kinesiologi (e) 9-11 okt 2020 
8-10 okt 2021 

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

15 nov 2020 
3 okt 2021 

Indlæringskinesiologi 1 (e) 11-13 sep 2020 
28-30 maj 2021 

 

Indlæringskinesiologi 2 (e)  23-25 okt 2020 
11-13 juni 2021 

 
SUPPLERENDE KURSER 
INSTRUKTØRKURSUS i 
KA 

13- 16 maj 2021. 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 
5-7 nov 2021 

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

Fastløste følelser (e) 
 

14 nov 2020 
18 april 2021 
2 okt 2021 

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)   
 

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

Overkomme modgang  20-21 mar 2021 Edel underviser i Wayne Topping opdaterede version af dette kursus 
SELVUDVIKLING 
Esoterisk kursus 1   (j)  
Esoterisk  kursus 2  (j) 
Esoterisk kursus 3   (j) 

 
29-30 aug 2020 
14-15 nov 2020 
23-24 jan 2021 

Pris 1600 kr. pr. kursus. Regressionsterapi hvor muskeltesten anvendes til at gå tilbage til 
tidligere liv. Forstå årsagen til alle sygdomme på det dybeste niveau. Du opnår at komme 
i kontakt ed de dybeste traumer, som gentager sig liv efter liv indtil de er healet. 
Elementer af  Metamedicin indgår i kurserne. Kurser afholdes ved Hobro. 

VIL DU VÆRE INSTRUKTØR I KROPSAFBALANCERING?  
Vores næste instruktørkursus i KA er 13. – 16. 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: 5500 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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Så har vi mulighed for gratis markedsføring.
Case stories til facebook-markedsføring 

søges.

Aflyst messe

Sjællandsafdelingen har de seneste mange år deltaget på årets Sund Livsstil 
messe i København, som normalt afholdes i slutningen af september. 
”Normalt” er afskaffet i år grundet usikkerhed omkring corona-forholdsreglerne. 

Så ingen messe for os i dette efterår. 

Det er jo rigtig ærgerligt, for det er jo der, vi er ude at vise hvilke fantastiske 
redskaber vi har som kinesiologer. Vi repræsenterer ved disse lejlighder Danske 
Kinesiologer – og altså ikke os selv som hver enkelt kinesiolog. 

Mulighed for facebook markedsføring

De penge, vi allerede har betalt for dette år, har vi ladet overføre til 2021. Det er 
Peter, som er messearrangør, meget taknemmelig over, og derfor har han sør-
get for nogle fine markedsføringstilbud til os. 

Vi kan blandt andet i de kommende 18 måneder indtil næste års messe, lægge 
opslag op på Sund Livsstils facebookside.

Det har vi tidligere benyttet os af – blandt andet har vi lagt foreningens 3 fine 
videoer op. Og de er blevet set af mange mennesker, ved vi.

Gode historier efterlyses

Men det kunne jo også være fedt at fortælle nogle flere historier om hvordan folk 
bliver hjulpet, når de kommer hos en af os. Så hvis du ligger inde med en god 
historie – kort som lang, som du synes vil passe sig til lejligheden, så giv lyd. 

Allerbedst vil det jo være, hvis den pågældende klient har mod på at stå frem 
med navn og egen beretning. Men ellers kan alle cases jo anonymiseres, så 
ingen vil kunne se, hvem klienten er. 

         Fortsætter næste side
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Indlæringskinesiologi  
IK1 | 11.–13. september 2020            
IK2 | 2.–4. oktober 2020                   

 

Kropsafbalancering  
KA1 | 17. –18. oktober 2020              
KA2 | 31.– 1. november 2020            
KA3 | 14.–15. november 2020 
KA4 | 28.–29. november 2020                

 

 

Pædagogisk Kinesiologi  
PK1 | 4.–7. februar 2021            
                                                 

 
 

 

5.000 kroner - Frederiksberg 

 
 

 

7.500 kroner - Værløse 

 
 

 

3.325 kroner - Frederiksberg 

 
 

 

 kroplivoglæring.dk 
 
                                                 

 
 

 

Jeg vil lige påpege igen, at vi lægger op som Danske Kinesiologer. Så det vil 
ikke blive en promovering af dig som enkelt kinesiolog. Vi linker hver gang til 
Danske Kinesiologers hjemmeside. Optimalt kunne være en månedlig historie – 
hvilket giver 18 i alt, så vi får jo brug for en del materiale.

Har du historien, men ikke lige mod på at forfatte noget, så giv lyd alligevel. Så 
tager ”nogen” sig af det 

Til info bliver facebooksiden fulgt af +10.000 personer.

Henvendelse til til Rikke Bendixen rbbendixen@mail.dk – så hurtigt som muligt, 
så vi kan komme i gang.

På vegne af Sjællandsafdelingens messeudvalg.
Rikke Bendixen.
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Ny kursusrække starter i 2021 
 
KINERGETICS 1: 23.-24.januar i Aarhus; d.30.-31.januar er disponibel for et andet sted i landet.  
 
KINERGETICS  2: 13.-14.februar i Aarhus; d.20.-21.februar er disponibel for et andet sted i landet. 
 
KINERGETICS 3: 13.-14.marts i Aarhus; d.20.-21.marts er disponibel for et andet sted i landet. 
 
KINERGETICS  4: 10.-11.april i Aarhus; d.17.-18.april er disponibel for et andet sted i landet. 
 
KINERGETICS 5: 8.-9.maj i Aarhus; d.29.-30.maj er disponibel for et andet sted i landet. 
 
KINERGETICS  6: 5.-6.juni i Aarhus; d.19.-20.juni er disponibel for et andet sted i landet. 
 
Master Class: Kværndrup på Midtfyn. Philip Rafferty underviser, hvis grænserne er åbne. 
 
Jeg tilbyder gerne hold andre steder, f.eks. Aalborg, Ringe eller København. Det kan blive de datoer, der 
står ovenfor 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 superrelevante og yderst brugbart, ligegyldigt hvor du er i din uddannelse 
eller karriere. Philips teknikker er geniale, og du vil lære genveje og indsigter, som gør 
afbalanceringerne dybere og hurtigere, og hans metoder giver vilde 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. Du vil få en ny dimension ind i dit arbejde. 
 
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.  
 
Datoer for kurset BNT følger senere. 
 
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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NYT  FRA 
  

Formand Hanne Freil

I august har Karina Colding inviteret os 
til en aften, hvor vi kan blive kloge på 
kinesiologi og telepati med dyr. 

I september og oktober måned står 
endnu et af vore medlemmer, Katrine 
Fribo, for et par spændende workshops 
med titlen ”Kom trygt i gang med de 
sociale medier”.  Her kan vi blive klædt 
bedre på til at markedsføre os på Face-
book, Instagram m.v.

Bestyrelsen har inviteret alle med

lemmerne til at stå som vært for en kol-
legaaften, der er en uformel sammen-
komst, hvor vi netværker med hinan-
den og får en hyggelig kollegial snak 
om alt, hvad der rører sig. 

Flere har heldigvis budt ind som 
værter, således at kollegaaftenerne 
i den kommende tid vil foregå i både 
Klampenborg, Tølløse, Greve Strand, 
Rørvig, Rungsted, Vordingborg, 
Skovlunde, Svindinge, København og 
Lejre.

Spændende nyt er undervejs 
på Sjælland

I august tager vi hul på et nyt kapi-
tel i lokalafdelingen. Vi afholder en 
række spændende arrangementer 
og afprøver en ny måde at afholde 
kollegaaftener på.
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NYT FRA 

Tirsdag den 18. februar 2020 afholdt vi 
en hyggelig generalforsamling.

Carina Schmidt var på valg og havde 
valgt ikke at genopstille og da der ikke 
var andre interesserede, består bestyr-
elsen nu af Marianne Secher Dahl og 
Lone Thorup Nielsen. Lone er fortsat 
formand og vi deles om resten af op-
gaverne.

Vi håber på god opbakning fra med-
lemmerne, og vil allerede nu opfor-
dre til at man gør sig overvejelser om 
hvorvidt man kunne tænke sig at indgå 
i bestyrelsen til næste år. 

Da det tilfalder Fyns afdelingen at 
arrangerer årsmødet i 2022 ville det 
være dejligt med flere til at dele op-
gaverne. Vi har dog fået tilsagn om 
hjælp fra flere af afdelingens kompe-
tente og erfarne medlemmer.

Forårets planlagte arrangement måtte 
vi jo desværre aflyse næsten inden 
det var annonceret. Vi har i stedet 
fået kontakt til Liselotte Flyborg, der 
er uddannet lydhealer hos Githa 
Ben-David og arbejder med Tonen fra 
Himlen. 

Derfor satser vi på at være klar med 
et arrangement med hende i starten 
af oktober. Læs mere om dette i den 
lukkede Facebook-gruppe eller hold 
øje med din mailbox – vi regner med 
at udsende invitation til dette i slutnin-
gen af august.

Vi håber I har haft en dejlig sommer 
og har fået jaget virus væk med en 
masse solskin.

Glædelige sensommer hilsner
fra Marianne og Lone

Formand 
Lone Thorup-Nielsen

Vi håber meget, at der vil være fin 
tilslutning til disse kollegaaftener i 
nord, syd øst og vest. Vi glæder os i 
hvert fald. 

I lokalafdeling Sjælland har vi over 
for FU givet til kende, at vi ønsker at 
styrke samarbejdet med andre lokalaf-
delinger. Vi foreslår, at bestyrelserne i 
lokalforeningerne mødes 

med hinanden 1 gang årligt. På dette 
fællesmøde kan vi udveksle og inspir-
ere hinanden - og igangsætte initiati-
ver af ”national” interesse; her kunne 
eksempelvis Kinesiologiens dag være 
interessant at tage fat på. 

Vi håber, at generalforsamlingen i 
august måned vil åbne op for et større 
samarbejde på tværs.
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NYT FRA 
   

Formand Sandra S. 
Henriksen

NYT FRA 
  

Formand Karin Jensen

Husk at tilmelde dig vores lukkede facebook side for at blive opdateret:  

https://www.facebook.com/groups/403136266913515/ Danske Kinesiologer Nord-
jylland

Vi er i gang med at planlægge spæn-
dende, Corona venlige arrangementer 
i midt/syd.  

Når vi er klar til at melde informa-

 
tionerne ud, så kan I se dem i Face-
book grupperne og på mail. 

Mvh
Karin, Tanja, Jette og Lone 

Vi nåede lige at afholde en hyggelig 
sparringsaften med lækker mad, in-
spirerende snak og en rigtig fin Kin-
ergetics demo-afbalancering fra Gitte 
- inden Corona tog over. 

Vi håber, at I alle er kommet godt 
igennem denne udfordring og er friske 
til at give den gas i det andet halvår. 

Vi lægger ud med 2 arrangementer 
efter sommerferien og håber at 

mange har lyst til at deltage.

    Urte Lisbeth kommer til Aalborg i 
uge 37-39. 
    Sparringsaften i uge 44.

Så snart vi har fundet de endelige 
datoer, bliver I inviteret både via vores 
Facebook gruppe og via email.

Fortsat god sommer og kærlige hil-
sner.
Anni, Gitte, Hanne og Sandra



Muskeltrykket nr.  155  33

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. 2.500,-
Grp. 4 DK-Kinesiolog (evt. RAB godkendt)   kr. 2.500,-
Grp. 5 Instruktør (evt. RAB godkendt)           kr. 2.900,- 
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 2021.

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:
Gitte Nielsson

Kontaktperson i I-ASK:
Lisbeth Ingemann Sørensen
tlf. 2947 5619
E-mail: lisbethingeman@gmail.com

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:
Zidsel Rosing tlf. 5155 9199
E-mail: zidsel.kinesiolog@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

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

Evt. klager til etisk råd indleveres her: 
https://danskekinesiologer.dk/kontakt/
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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
Tlf. 5198 9391
Mail:formand@kinesiologi.dk

Næstformand
Jette Larsen
Tlf. 2012 2494
Mail: jette@kinesiologi-i-halmhuset.dk

Suppleant
Birgit Pedersen
Tlf. 2990 4583
Mail: post@aalborg-sundhedsklinik.dk

Medlem
Susan Lunddahl
Tlf. 6060 7777
Mail: susan@velfungerende.dk

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

Lokalafdeling Fyn
Lone Thorup Nielsen
Tlf. 5314 4625
Mail: lonetn@hotmail.com

Lokalafdeling Sjælland
Hanne Freil
Tlf. 3024 5662
Mail: hanne.freil@gmail.com

Suppleant
Rikke de Romijn
Tlf. 2972 5311
Mail: rikke.cowfoot@gmail.com

Lokalafdeling Nordjylland
Sandra Simon Henriksen
Tlf.  9115 2333
Mail: velkommen@coachingtogaa.dk

SPEKTRO
Alle vigtige vitaminer og mineraler i 
1 kapsel. Unik kombination med 
urter og mikronæringsstoffer. 

KRILLIVITA  + ALL OMEGA
Hjertefunktion,  hjerne 
og syn. DHA bidrager til at 
vedligeholde en normal 
hjerne og synsfunktion.

CAL-MAG CITRAT
Kalk og magnesium 
vedligeholder normale 
knogler og tænder, og 
bidrager til en normal 
muskelfunktion.

OM KOSTTILSKUD
Når du indtager kosttilskud tilfører 
du din normale kost en mængde af 
næringsstoffer, som din mad i sig selv 
ofte ikke indeholder i tilstrækkelig 
store mængder. Disse næringsstoffer 
afgiver en ernæringsmæssig eller 
fysiologisk virkning i din krop. 

Kosttilskud kommer i flere varianter 
og indhold, f.eks. vitaminer og 
mineraler, plantestoffer eller 
fedtsyrer. De støtter forskellige 
funktioner i din krop og det er god idé 
at tale med dem du normalt handler 
kosttilskud hos. Mere information 
kan du også få på solaray.dk hvor du 
finder mere end hundrede forskellige 
kosttilskuds produkter at 
høj kvalitet. 
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