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Nyt fra Forretningsudvalget (FU)

Formand
Vibeke Rønne Sørensen
DK-Kinesiolog RAB

Næstformand
Jette Larsen
Kinesiolog RAB

Medlem
Susan Lunddahl
DK-Kinesiolog RAB

Endnu et år lakker mod enden. Som
nævnt i sidste blad må året 2020 gå over
i historien. Lige som i foråret, er vi nu
igen ramt af stramme restriktioner.
I dag hvor nyt fra FU skrives, må vi heldigvis arbejde i vores klinikker og vi kan
kun opfordre alle til, at overholde gældende retningslinjer, vi skal passe på os
selv og hinanden.

Til orientering er der (i skrivende stund)
13 brancheforeninger i RAB-forum og der
er indledt en dialog med Sundhedsrådet.
Sundhedsrådet er en anden organisation der også prøver at samle brancheforeninger, skoler og andre interessenter.
Til nye læsere skal oplyses, at vores
forening tidligere har været en del af
Sundhedsrådet.

Selv om det er tidligt, så er der (i
skrivende stund) allerede rundt omkring
gjort klar til jul og vi håber, når I sidder
med dette blad (corona til trods), at er
I klar til at indtage julemåneden med al
den hygge og samvær den kan bringe.

Nu er vi med i RAB-forum, hvis formål
er at samle de brancheforeninger der er
godkendt til at RAB-registrere alternative
behandlere.

Siden sidste Muskeltryk har FU afholdt
møder i RAB-forum. Møderne har været
afholdt som zoom møder.
Der er nedsat en arbejdsgruppe hvis mål
er, at udarbejde retningslinjer for, hvordan kan vi kommunikere med en fælles
stemme til offentligheden, pressen og
diverse myndigheder.
Der er nedsat en pressegruppe, hvis
primære formål er at få indlæg om
RAB-ordningen i pressen, og samtidig agere på information der udgives i
pressen.
En tredje arbejdsgruppe udarbejder de
nye vedtægter.
RAB-forums bestyrelse og samarbejdspartnere afholder og har afholdt møder
med forskellige partiers sundhedsordførere. Fokus ved disse møder har været
bevarelse af RAB-ordningen og hvordan
kan vi styrke den.

Et ønskescenarie i RAB-forum er mere
ensartethed for vedligeholdelse af sin
RAB-registrering og efteruddannelse generelt for medlemmerne i brancheforeningerne. Det er bestemt en udfordrende
opgave. Der er stor forskel på de 13
brancheforeningernes uddannelseskrav,
hvilket giver udslag i den enkeltes forenings krav om efteruddannelse.
FU har fået henvendelser fra vores medlemmer om hvorfor specifikke kurser ikke
kan tælle i vores forening. FU har set på
hvad andre alternative brancheforeninger
stiller af krav til vedligeholdelse af medlemmernes RAB-registrering. FU vil hurtigst
muligt kigge på vores nuværende krav til
vedligehold af RAB-registrering og om de
er rimelige eller kan de formuleres på en
anden måde.
Generalforsamlingen vedtog, at FU skulle
arbejde videre med evt. fællesskab med 2
andre brancheforeninger. Der har været
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Der har været afholdt dialog møde og i
skrivende stund er det meningen at afholde et fysisk arbejdsmøde primo december.
Det er et ønske i dette fællesskab, at FU
allerede på næste generalforsamling kan
fremlægge et forslag til afstemning.
FU arbejder på, at få revideret kommissorie for Meritudvalget. Der er udarbejdet
et nyt kursuskatalog der gør, at kriterie for
godkendelse af kursus vil være ændret en
anelse.
Generalforsamlingen stemte for nye kriterier for optagelse i gruppe 5 instruktøruddannelsen og det medfører, at der skal
ligge en klar vejledning for hvad der kan
gives merit for i henhold til AVG. Ligeledes
blev det vedtaget på generalforsamlingen,
at man skal have 2 års klinikerfaring for
at blive optaget i instruktørgruppen, FU
arbejder for at få lavet en vejledning for
hvordan 2 års klinikerfaring kan vurderes
og tolkes.
Som en afledning af generalforsamlingens
vedtagelse af, at man skal være DK Kinesiolog RAB for at være medlem i gruppe
5 instruktørgruppen, reviderer/nyskaber
instruktørgruppens FU skabelonen for,
hvordan man kan tage en eksamen til DK
Kinesiolog. Det er et spændende tiltag og

lad os håbe, det giver flere lyst til at tage
den eksamen til DK-Kinesiolog
I sidste medlemsblad var der listet mange
nye medlemmer og FU håber I nye medlemmer gør brug af jeres gratis medlemskab.
Tiden lige nu gør det svært at mødes til
arrangementer – vi kan derfor opfordre til
at se med på den lukkede Facebook gruppes sider og her møde andre kinesiologer.
Det kan være her I får svar på spørgsmål
eller viden om hvad andre kollegaer gør i
deres klinik.
Vi afholder årsmøde igen i marts 2021 og
vi gamle kinesiologer er opmærksomme på
at tage godt imod jer. Hold jer endelig ikke
tilbage – kom og deltag i årsmødet selv om
I måske ikke kender så mange kollegaer
endnu. Vi vil alle gøre vores til at I føler jer
velkomne og taget godt imod.
OBS: der er indkaldelse til generalforsamling. (se andet sted i bladet) Årsmødet
afholdes på Sjælland og en lille gruppe af
vores kollegaer på Sjælland har tilrettelagt
et spændende program. Vi håber igen
at se mange af jer medlemmer, det er
en fornøjelse så mange gode snakke og
grin og kollegialt samvær vi har på disse
årsmøder.

Forretningsudvalget ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Tak for alt i det gamle.

TIL DIN KALENDER:
3. januar 2021 sidste tilmeldingsfrist årsmøde 2021
5. marts 2021 instruktørmøde
6. marts 2021 generalforsamling
6-7 marts 2021 årsmøde
12-18 april 2021 (uge 15) kinesiologiens uge
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Generalforsamling.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Lørdag den 6.marts 2021 kl. 13:00.
Mødested: Musholm konferencecenter – Musholmvej 100. 4220 Korsør.
Dagsorden ifølge vedtægterne sendes til alle medlemmer pr. mail senest den 19.februar 2021 og bringes i
Muskeltrykket marts 2020.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal ifølge vores vedtægter være formanden i hænde
senest søndag den 31.januar 2021.
Forslag sendes til formand Vibeke Sørensen, Nøddekrigevej 2, 9800 Hjørring – eller på mail til:
formand@kinesiologi.dk.
Du vil modtage bekræftelse på, at forslaget er modtaget.

Nyt fra RAB-forum
Nana Hellsten Formand for Sundhedsrådet Mette Sahlholdt og Anette Hansen fra
RAB-forum har afholdt møder med Torsten Geil fra Alternativet, samt Peder Hvelplund
fra Enhedslisten, begge vil arbejde for at bibeholde RAB ordningen.
Vores udgangspunkt for møderne har været at vi skal styrke RAB ordningen, skabe
gennemsigtighed for forbrugerene, styrke bekendtgørelsen, kvalitets krav til uddannelsen, at vi hilser et videns og forskningscenter velkommen, der tilknyttes et universitet
gerne SDU, at dette center er uafhængigt af f.eks. lægeforeningen.
Torsten Geil lagde et indlæg op d. 28. oktober på egen Facebook side, samt på Alternativets side, med udgangspunkt i at styrke ordningen ikke fjerne den, vi opfordrer til at det
deles, så meget som muligt.
Peder Hvelplund vil lægge et debat indlæg ind på Altinget, med ovennævnte temaer.
Han vil yderlige tage en dialog med Sundhedsministeren, lægeforeningen samt Stinus
Lindgren om det uhensigtsmæssige i at nedlægge ordningen.
Vi har fået positive tilkendegivelser på opretholdelse af RAB ordningen fra ovennævnte,
DF, Konservative, til dels SF som vi har en møde aftale med 18. november, samme dag
har de også møde med Martin Gertsen fra Venstre.

Muskeltrykket nr. 155

5

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

OBLIGATORISKE KURSER UNDER KINESIOLOGIUDDANNELSEN

KURSUS
Basis 1/ KA 1 (e)
Basis 2/ KA 2 (e)
Basis 3/ KA 3 (e)

Basis 4/ KA 4 (e)
Avanceret kinesiologi (e)

Indlæringskinesiologi 1
(e)
Indlæringskinesiologi 2
(e)

DATO
6-7 feb 2021
4-5 sep 2021
13-14 mar 2021
2-3 okt 2021
10-11 april 2021
30-31 okt 2021

KURSUS
Stressfrigørelse/Stress 1 (e)

28-29 nov 2020
8-9 maj 2021
27-28 nov 2021
8-10 okt 2021

28-30 maj 2021

Jarle Tamsen (j),

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

Personlighedsmønstre/Stress 2 (j)

DATO
22-24 jan 2021
13-15 aug 2021
6-8 nov 2020

Homøopati 1 (j)

16-18 april 2021

Homøopati 2 (j)

4-6 juni 2021

Biokinesiologi 1 (j)

22-23 jan 2021

Biokinesiologi 2 (j)

26-28 feb 2021

Test af kosttilskud (e) baseret på Wayne 15 nov 2020
Toppings materiale. Kræver KA og
14 nov 2021
Stress I. Kursuspris 1000 kr. inkl.
materialer

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

Kursus i
vægtkontrol (e)
Indlæringskinesiologi 3 (e)
Fastløste følelser
(e)

21-22 nov 2020
20-21 nov 2021
6-8. nov 2020
5-7 nov 2021
14 nov 2020
18 april 2021
26 sep 2021

Smerte kontrol (e)

9 marts 2021

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
Kursus i vægtkontrol baseret på Wayne Toppings materiale. Kursuspris 1800
inkl. materiale
Kursuspris 1900 kr. - kursus i de 7 dimensioner, der gør IK til et endnu stærkere
redskab i afbalanceringen. Kursusmateriale 200 kr.
Fokus på psykisk og massiv omvendthed, korrektion af fobier, tvangsbetinget
adfærd, depression og ængstelse m.m.
Kursuspris 1000 kr. inkl. manual på dansk. Forudsætning for at deltage KA og
Stress I
Aftenkursus udviklet af Wayne Topping. Hvordan man bruger akupressur til at
fjerne smerter.
Edel underviser i Wayne Topping opdaterede version af dette kursus

Overkomme
20-21 mar 2021
modgang
SELVUDVIKLING
Nyt hold starter i Pris 1600 kr. pr. kursus. Regressionsterapi hvor muskeltesten anvendes til at gå
Esoterisk kursus 1-7 2021
tilbage til tidligere liv. Forstå årsagen til alle sygdomme på det dybeste niveau.
(j)
Du opnår at komme i kontakt ed de dybeste traumer, som gentager sig liv efter
Esoterisk kursus
liv indtil de er healet. Elementer af Metamedicin indgår i kurserne. Kurser
fortsættere (j)
afholdes ved Hobro.
Esoterisk kursus 3
(j)
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 er DK-kinesiolog RAB, har mindst 2 års klinikerfaring med kinesiologi som primær behandlingsform og
har en AVG eller tilsvarende undervisningserfaring.
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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Årsmøde 6. og 7. marts 2021
ÅRSMØDE 6. og 7. marts 2021
Så forsøger vi igen og håber på det lykkes.
Vi ses i KORSØR, på MUSHOLM konferencecenter, Musholmvej 100, 4220 Korsør. Vi er altså på
Sjælland men kun lige efter broen
. 2 timer fra Århus, 45 min fra Odense. Toget standser i
Korsør og det tager 17 min med bussen og 14 min at gå det sidste stykke. Musholm ligger i smuk
natur og broen kan ses efter en lille gåtur, og tager sig altid godt ud, især i solnedgang.
Vi glæder os til at byde jer velkommen på Musholm. Musholm drives af muskelsvindfonden 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 stadig gerne støtte!

Programmet ser således ud:
Lørdag d. 6. marts.
8:30-9:30: Ankomst og morgenbuffet.
9:30-12: Arvin Larsen

”Mind OVER body” desorganiserer følelser og organer. Foredrag ved Arvin Larsen.
Vores tanker og følelser griber direkte ind i vores nervesystem, hormonsystem,
immunforsvar og genetiske udtryk. Det er i dag en dokumenteret realitet.
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Selv den mindste ubalance i vores organer, immunforsvar, fordøjelse eller bevægeapparat
refererer til helt specifikke psykologiske problemstillinger i vores relation til os selv eller
fællesskabet. Heilpraktiker og forfatter Arvin Larsen vil undervejs i foredraget konkretisere hvordan
vores mind-set og ubevidste adfærdsprogrammer fastholder kroppen i kroniske symptomer og
ubalancer. Du får indblik i hvilke præcise tanker og følelser, der ligger til grund for nogle af
samtidens kroniske sygdomme ligesom Arvin Larsen gennemgår psykologien bag udvalgte
organer herunder hvilke følelsesmæssige kvaliteter og kompetencer, der skal mestres for at
bevare sundheden i f.eks. hjerte-kredsløb, stofskifte, bronkier, lunger, lever, galde, bugspytkirtel
og milt. Foredraget bygger dels på den nyeste forskning, men hviler også på Arvin Larsens mere
end 35 års kliniske erfaringer.
12-12:45: Frokost. Personanretning, hvis vi stadig er underlagt Covid19 restriktioner.
13:16:30: General forsamling med indlagt kaffepause og kage/frugt.
17-18: Qigong v. Vibeke Fraling.

Vibeke har bl.a. en baggrund som sygeplejerske, coach, kraniosakralterapeut og skolelærer. Hun
har siden 2001 undervist i bl.a. kommunikation og selvcoaching. Efter stresskollaps og fibromyalgi
besluttede hun, at blive rask og leve et liv med mere energi, indre ro og glæde. Qigong gjorde
dette muligt. Vibeke er Qigong Master med fokus på øget kropsbevidsthed, selvbevidsthed,
nærvær og nydelse. I dag driver Vibeke Fraling Qigong Academy, som er kursus og
uddannelsessted for Qigong interesserede og kommende Qigong Instruktører.
19:00: Middag: 2 retter, underholdning og hyggeligt samvær med hinanden og lidt ekstra godt fra
Rune Funch musiker, komponist, kinesiolog.

Søndag d. 7. marts:
Mulighed for gåtur, løb eller en tur i havet inden morgenmaden
8:00-9:30: Morgenbuffet med et bredt udvalg (husk værelset skal være tømt senest kl. 10).
9:30-12:00: World Café ved Lisbeth Sørensen og Mette Pedersen. Her får i mulighed for at bringe
jeres egne tanker og ideer ind i foreningen.
"World café er en metode til at skabe dialog, ideudvikling og videndeling i grupper. Cafe-metaforen
skal tages helt bogstaveligt. Rummet er udformet som en café med små borde a 3-5 personer. Få
deltagere pr. bord er bedst for at skabe dybe samtaler, hvor alle deltager. Der er 3 runder af ca. 20
minutters varighed. Man vælger selv hvor man vil sidde. Efter hver runde skal man finde et andet
bord med nye folk (bedst at undgå gengangere). På den måde vil deltagerne inspirere hinanden på
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kryds og tværs og komme dybere i emnet. Formålet er at forbinde forskelligartede perspektiver og
lade dem befrugte hinanden.
12:00-13:00: Frokost og hyggeligt samvær.
13:00-16:00: Foredrag ved Peter Lund Frandsen. Fra touch point og nytidsbiologi.dk. Se
beskrivelse andet steds i bladet.

Pænt farvel og kom godt og beriget hjem ☺
______________________________________________________________________________
Pris:
Pris: 1.450 kr. for hele weekenden inkl. overnatning i 2-sengsværelse. Generalforsamlingen lørdag
den 14/3 kl. 13 er gratis at deltage i, inkl. kaffe/kage/frugt. Kommer du kun til generalforsamlingen,
må du gerne tilmelde sig, så er du sikret forplejning.
Musholms koncept er inklusiv overnatning. Ønsker du at dele værelse med én specielt, så lad os
det vide.
Tilmelding til sekretariat@kinesiologi.dk senest d. 3. Jan. 2021. Indbetaling på foreningens konto
0758 3223-731-561 samtidig med tilmelding. Husk at opgive, hvis du har særlige ønsker vedr.
forplejningen. Musholm kan lave både vegetar, veganer og specielle retter, hvis du har allergi eller
intolerance.
Vælger du at ankomme allerede fredag aften, eller er du instruktør og ønsker overnatning fredag
nat, så giv sekretariatet besked herom. En overnatning fra fredag til lørdag inkl. morgenmad koster
i 2-sengsværelse 670 kr. pr. person og 970 kr. i enkeltværelse. Der gælder samme frister, altså 3.
januar, hvis du vil sikre dig en seng. Efter 3. januar må vi slippe vores forudbestillinger, vi kan
derfor risikere, at der ikke er flere værelser.
Hvis du har valgt at lade din indbetaling stå fra sidste årsmøde (2020), som blev aflyst, så er
du allerede tilmeldt årsmødet 2021.
Var du tilmeldt sidste år, men forhindret i at deltage i år, så giv besked til sekretariatet, så
refunderes din indbetaling. Du skal være opmærksom på, at har du bestilt enkeltværelse, men kun
indbetalt 1.450 kr., så mangler du at indbetale 302 kr!
Vi glæder os sådan til at se jer!

Mange hilsner den tidligere sjællandsafdelings bestyrelse.
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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 DKKinesiolog®
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 2021 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
Shamanistisk grundkursus
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, Sjælland. Birgit Nielsen, 62 62 30 62, Fyn.
Kisser Bjerregård, 30 31 80 43, Jylland
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Nyt fra Touch for Health School
Den sidste lørdag i september var der en international IKC begivenhed, Balanacton.
Hvert land deltog i begivenheden i tidsrummet 11-13, som er hjertemeridianens højdepunkt. Det var så fantastisk at mærke igen, hvordan energien spreder sig fra tidszone
til tidzone.
Denne gang lavede vi afbalanceringen på os selv, hver især, ved hjælp af neurolymfatisk
massage. Formålet var at vi, med at styrke vores energitilførsel til vores eget lymfesystem, løftede det fælles energifelt omkring menneskernes modstandskraft.
Næste år vil Balanacton finde sted for fjerde gang, igen samme tidspunkt - den sidste
lørdag i september. Måske vil du være med?
I anledning af begivenheden lavede jeg en lille video og vejledning til gør-det-selv neurolymfatisk massage. Du får teksten her, og videoen kan du finde på hjemmesiden www.
annehiitola.dk under ”materialer”.
Neurolymfatisk massage
Det her er en nem og effektiv massage, som øger energitilførslen til dit lymfesystem.
Lymfesystemet er en del af din krops modstandskraft - det fjerner overskydende væske
og giftstoffer fra din krop. Vi masserer bestemte punkter, kaldet neurolymfatiske massagepunkter, i en bestemt rækkefølge ud fra energiens døgnrytme (meridianhjulet). Det
styrker dit energikredsløb og dit immunforsvar.
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Mærk først dit energiniveau. Giv det et tal mellem 0 og 10.
Start med centralmeridianens punkter (nr. 1 på billedet) ved at massere de markerede
steder foran dine skuldre med et fast tryk. Fortsat derefter med at massere guvernørmeridianens punkter (nr. 2 på billedet) og gå videre i den viste rækkefølge i meridianhjulet
(fra 3 til 14).
Slut af med at mærke dit energiniveau. Har det flyttet sig fra det tal, du vurderede det til
før massagen? Du vil sandsynligvis kunne mærke en positiv forskel.
Du kan udføre neurolymfatisk massage så tit, som du har lyst til, gerne dagligt.
Metoden er en del af Touch for Health kursuspensum.
Touch for Health henvender sig til både dem, der vil starte kinesiologi-uddannelsen og til
dem, der vil repetere deres basisviden. Glæder mig til at se jer alle, der har lyst til at
deltage!
Touch for Health hilsen

Anne Hiitola-Pedersen

Pædagogisk Kinesiologi 1
(max. 6 deltagere)

Pædagogisk Kinesiologi 2

PK 2.1| 11.– 14. februar 2021
PK 2.2| 18.–21. marts 2021
PK 2.3| 15.–18. april 2021

Kom bag om følelserne med Pædagogisk Kinesiologi
Kernen i Pædagogisk Kinesiologi er uden tvivl Adfærdsbarometeret, der er et genialt
værktøj til at få adgang til de følelsesmæssige faktorer, der ligger bag fysiske, mentale
og emotionelle problemer. (Max. 6 deltagere)

Øjst 6
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Læs mere på kroplivoglæring.dk

Nyt fra IASK
Siden juli 2019 har jeg været del af IASKs
bestyrelse på 9 personer og fungeret som
kasserer i IASK. I den forbindelse har jeg
overtaget opgaven som Danske Kinesiologers kontaktperson efter Inge Harris.
I sommeren 2018 blev jeg via facebook
kontaktet af Emma Aquarone (bestyrelsesmedlem i IASK), som skulle besøge
Danmark og derfor gerne ville mødes med
danske kollegaer. Hun havde kontaktet
flere, som var på ferie og ikke havde tid,
men vi aftalte at mødes en times tid til en
snak. Den ene time blev til en hel eftermiddag og efterfølgende et godt venskab.
I foråret 2019 kontaktede Emma mig med
en opfordring til at søge den ledige plads i
IASKs bestyrelse ved generalforsamlingen
i Moskva i juli 2019 og det blev min vej ind
i foreningen.
Jeg fortæller denne historie, fordi jeg
gerne vil slå et slag for at vi som kinesiologer engagerer os både lokalt i Danske
Kinesiologer og internationalt i bl.a. IASK.
Man får meget igen i form at ny viden og
nye indsigter, venskaber med mennesker
fra andre dele af verden og erfaring med
nye projekter og idéer indenfor kinesiologien.
Vi har mange dygtige kinesiologer og
instruktører i Danmark og det kan og skal
vi være stolte af. Kinesiologien er opstået
i udlandet og mange af de ”gamle” instruktører herhjemme har været på kursus
i udlandet for at lære af de oprindelige
udviklere af kinesiologien. På verdensplan
er kinesiologi forholdsvis ”ung” og ukendt
og noget af det, vi har til fælles med vores
internationale kollegaer, er ønsket om at
udbrede den både lokalt og globalt. Derfor giver det god mening at knytte bånd
på tværs af landegrænser og under den
globale nedlukning i foråret 2020, er der

opstået nye initiativer, som gør det muligt
at mødes anline med kollegaer fra andre
dele af verden.
IASK har flere kommende arrangementer
i støbeskeen. Bl.a. vil der løbende blive
afholdt ”A Cup of Coffee with IASK”, hvor
forskellige emner tages op.
For skoler afholdes ”Supporting your
School” d. 4. november kl. 15.30 -16.30 og
for foreninger afholdes ”Supporting your
association” d. 10. november kl. 15.30 til
16.30.
Links til tilmelding findes i det sidste og de
kommende nyhedsbreve, som sendes ud
til alle medlemmer af Danske Kinesiologer
via sekretariatet.
Det er også muligt at blive medlem af
facebookgruppen ”IASK Connections”,
hvor arrangementerne vil blive annonceret.
Fra 16. til 18. april 2021 vil der blive afholdt en ny K-Conversations konference,
som er et samarbejde mellem IASK og
Knowlative. Overskriften er ”Roots and
Innovations” og det er i øjeblikket muligt
at indsende forslag til oplæg, hvis man
har lyst til og mod på at holde et oplæg på
konferencen.
Kriterierne er: 1. An original work never
presented to a conference before.
2. Related either to the innovation of muscle response testing or to the roots of our
science… or both.
Forslagene kan sendes til info@knowlative.com.
Med venlig hilsen
Lisbeth Ingeman Sørensen
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UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME
Denne klumme handler om uddannelse, uddannelsesmodel og kursuskatalog.
Det er emner, som har været drøftet i instruktørkredsen i løbet af 2020, og nu er tingene
faldet så meget på plads, at det er på tide at give informationen videre til alle jer, som er i
gang med uddannelse. Dybest set er vi jo alle i gang med uddannelse, fordi vi har en
forpligtelse til at opdatere vores uddannelse, hvis vi er RAB-registrerede, og fordi vi jo
også er nysgerrige på at lære mere, så vores behandlinger kan blive endnu bedre.
På et møde i instruktørkredsen i januar, hvor Danske Kinesiologers FU også deltog,
besluttede vi, at der skal være fokus på at uddanne DK-Kinesiologer, en uddannelse, som
kræver 400 kinesiologi-timer. Begrundelsen er et ønske om høj faglighed, og derfor sætter
vi barren højere end andre komplementære uddannelser og også højere end de krav, som
stilles fra SKAT og i RAB- forordningen.
Dette er vores nye uddannelsesmodel:
UDDANNELSE TIL DK-KINESIOLOG

Du kan stadig vælge at gå til en del-eksamen efter 250 timer og opnå mulighed for
momsfritagelse og for at blive RAB registreret. Herefter læser du videre til DK-Kinesiolog.
Fremover bringer vi i Muskeltrykket kun billeder af DK-Kinesiologer, som har overstået
deres eksamen. De kursister, som vælger at gå til eksamen efter 250 timer, vil få deres
navn i Muskeltrykket.
Kursuskataloget er blevet gennemgået og renskrevet. Under hvert kursus er det nu
angivet, hvordan kurset tæller i forhold til uddannelsen og RAB-opdatering.
Vi håber, at det bliver lettere at finde rundt i kataloget og vælge nøjagtig det kursus, som
passer ind i din uddannelse.
Du er som altid velkommen til at henvende dig til mig for at få hjælp til din uddannelse.
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Loppeannonce
Fin sort briks til salg.
I meget fin stand, kun brugt få gange, til messer som reservebriks.
Tilbehør: arm og hovedstøtter medfølger.
Briksen kan justeres i højden.
70 x 180. Pris 800 kr. Kun afhentning.
Ulla Claudia Thor-Jensen, DK-Kinesiolog® RAB
Strandvejen 308B, 2930 Klampenborg
Tlf. 26373779, ullathor@skovshovedklinikken.dk

KROPPEN SOM KLANGKASSE – Hør Peter Lund Madsen til årsmødet
Er vibration og resonans "the missing link"
i fysiologien?
Hvordan er det muligt at indholdet i
vores bevidsthed, intentionen, kan forme
verden?Kan cellernes samarbejde forstås
ud fra musikalske principper?Hvordan kan
svingninger virke helbredende?
Peter Lund Frandsen har specialiseret sig
i at opsøge og formidle viden fra energimedicin, biologiens frontlinie og en lang
række videnskabelige og spirituelle discipliner, der sætter emner som kroppens
selvhelbredende evner, energi og bevidsthed ind i en større sammenhæng.
Det umiddelbare udbytte er en dybere
forståelse af arbejdet som alternativ behandler, og et overblik der sætter en i
stand til at diskutere disse emner med
klienter og kritikere.
Dette oplæg har fokus på vibration og
klang, forholdet mellem svingninger, overtoner og sammenhænge gennem mange
oktaver og fraktale skalatrin.

Det giver nye muligheder for en grundlæggende forståelse af så tilsyneladende
forskellige fænomener som cellernes
placering i kroppen, afstanden mellem
elektronerne i et atom, stjerners indbyrdes
bevægelser og bevidste tankers indhold.
Peter Lund Frandsen er kendt fra seminarrækkerne “En ny tids biologi” og “Energianatomi” samt Touchpoint’s lange række
af efteruddannelseskurser for komplementære behandlere i Danmark og internationalt.
Baggrund: 5 års lægevidenskab i Kbh,
et års studium af fysik og filosofi i USA,
gennem 40 år fulgt udviklingen indenfor
energimedicin, komplementær behandler
med speciale i bioholografiske metoder
som nerverefleksologi og zoneterapi, international foredragsholder og underviser.
Medstifter og daglig leder på Touchpoint
og Institut for Integreret Behandling i
København.
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Ny kursusrække starter i 2021
KINERGETICS 1: 2.-3.januar i Ringe, 23.-24.januar i Aarhus; d.30.-31.januar i Thy/Mors

KINERGETICS 2: 6.-7.februar i Ringe, 13.-14.februar i Aarhus; d.20.-21.februar i Thy/Mors
KINERGETICS 3: 30.-31.marts i Ringe, 13.-14.marts i Aarhus; d.20.-21.marts i Thy/Mors
KINERGETICS 4: 24.-25.april i Ringe, 10.-11.april i Aarhus; d.17.-18.april i Thy/Mors
KINERGETICS 5: 22.-23. maj i Ringe, 8.-9.maj i Aarhus; d.29.-30.maj i Thy/Mors

KINERGETICS 6: 31.juli-1.august i Ringe, 5.-6.juni i Aarhus; d.19.-20.juni i Thy/Mors

Master Class: Kværndrup på Midtfyn. Philip Rafferty underviser i august/september 2021
Ny kursusrække starter d. 25.-26.september på Frederiksberg.

Holdet oprettes ved minimum 6 deltagere, som tilmelder sig hele kursusrækken.
Der er altid praktisk træning fredag eftermiddag før kursusstart.
Pris: 2375 kr. pr. modul. Repetition: 700 kr. pr. modul

KINERGETICS-kurserne er superrelevante og yderst brugbare, 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 musthave-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.
BNT: august/september 2021

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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S tafetten
Stafetten af Charlotte Shanti
Tak til Lotte Nymand Koch for Stafetten og tak fordi du har åbnet dit hjerte, dit hjem og
din klinik for det jeg byder ind med til kinesiologien.
Min historie om, hvorfor jeg blev kinesiolog ligner mange af jeres historier. For mig var
det en nærmest invaliderende allergi, der var årsag til, at jeg uddannede mig til kinesiolog. Jeg var under uddannelsen ikke tilknyttet en bestemt kinesiologiskole, men fulgte
kurser udbudt af forskellige danske og udenlandske instruktører. Det passer så fint til
min væsenstype ikke at blive presset ind i en bestemt form. Det har også givet mig den
”fordel”, at jeg har kunnet udforske forskellige retninger indenfor kinesiologien og få et
nuanceret billede af hvad kinesiologi er og kan.
Jeg har været selvstændig siden 2012 med klinikken Allergifrihed, hvor jeg hjælper andre tilbage til livet - også fra vores tids helt store allergi EHS (Electro Hyper Sensitivity).
I sommeren 2014 var jeg så heldig, at jeg kunne gå til RAB eksamen hos Edel Hovgaard.
I efteråret 2014 fik jeg åbnet op for en ny kanal til et æterisk fællesskab der hedder
City of Light. Herfra har jeg løbende hentet ny information og viden om, hvordan man
kan udvikle nye afbalanceringer og arbejde med helt nye metoder. Det har vist sig, at
jeg kunne afbalancere mine klienter på et dybere plan på en meget nænsom og enkel
måde.
Det har foreløbig ført til tre kurser / workshops, som er godkendt af Danske Kinesiologer.
Den første workshop jeg udviklede var "Pollen testsæt fra Allergifrihed". Det indeholder
et testsæt med danske pollen og græsser kodet på en helt ny måde, så man kan teste,
balancere, samt ”provokere” for at nå dybere lag i allergien.
Efterfølgende fik jeg flere henvendelser fra kollegaer, der gerne ville have kodninger af
dyr, støv, fødevarer osv. Jeg mærkede hurtigt indeni, at jeg ikke ville bruge min tid på at
sælge kodninger. Jeg ville hellere udvikle et værktøj, så man selv kan lave kodninger.
Derfor udviklede jeg kodningspladerne samt mit andet kursus "Kodning af testsæt og
energimedicin med Golden Child Energy".
Kort tid efter kom det tredje kursus "Kodede Krystaller Ascension Balance fra City of
Light" til verden, hvor der arbejdes med Den Gyldne Tidsalders energier og frekvenser fra 5. dimension. Krystalværktøjerne er kodet med energier og frekvenser til brug i
afbalanceringsteknikker. Teknikkerne handler bl.a. om det fulde 12 chakra system, der
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stammer fra Diana Cooper, dimensionssystemet fra Barbara Hand Clow og mange andre vigtige områder. Krystalværktøjerne bærer på belivet intelligens og adskiller sig fra
de fleste andre kodninger, som ofte er maskinkodede. Intelligens åbner op for samarbejde og det er dette samarbejdsaspekt, der gør alverdens forskel i mine teknikker. Det, jeg
ofte finder i mine kinesiologibalanceringer er, at en ubalance er opstået ud fra den ene
eller anden form for separation fra fællesskabet. Vejen til balance i den kinesiologi jeg
udvikler og underviser i er vejen til genindtræden i fællesskabet og hermed balance til at
bidrage til fællesskabet. Alt i os drejer sig efter min opfattelse om samarbejde på mange
forskellige planer og på mange forskellige måder. Det med at binde ting sammen og få
energierne og frekvenserne til at flyde frit er det jeg brænder for. Det er på nogle meget
subtile planer, som indimellem kan være svære at forklare for andre mennesker, der
mest lever i den fysiske og følelsesmæssige verden, og som endnu ikke har åbnet sig
for de mange bevidsthedsplaner i dimensionssystemet.
Min store interesse og spidskompetence er dimensionssystemet, som beskriver vores
forskellige bevidsthedslag og hvor jorden som bevidsthed er ved at bevæge sig via
Ascension ind i Den Gyldne Tidsalders 5. dimension. Kinesiologi med undgangspunkt i
den 5. dimension er ikke tidligere beskrevet. Det er dette arbejde jeg er i gang med. Det
har sine udfordringer, fordi det umiddelbart ikke ligner den kendte kinesiologi og ikke
kan "presses ind" i de kendte former. Det er en legende let, kreativ og fri kinesiologi, der
arbejder udenfor tid og rum. Jeg har navngivet det "Energy Frequency Tuning Kinesiology". Her udvikler jeg tests, balanceringer og krystalværktøjer med fokus på personlig
POWER, harmoni og balance.
Nogle af de helt nye teknikker underviser jeg kun i mit eget regi. Dette og meget mere
man lære om på min egen uddannelse "Golden Age Master Class ".
Tusind tak fordi du læste med. Jeg håber, at du fik glæde ved det, og at det løftede dig
og støttede dig i "det, du er". Jeg glæder mig til at møde dig.
Det er med stor glæde, at jeg giver stafetten videre til Miriam Lund Hansen, Kinesiologi
Liv
Fred, Lys og Kærlighed
Charlotte Shanti
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Velkommen til nye medlemmer pr. 04.11.2020
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Søren Brummer, Haderslev
- Gr. 5
Joan H. Jensen, Gråsten
- Gr. 2
Birtthe T. Svensson, Middelfart - Gr. 2
Louise Neergaard ,Ølstykke - Gr. 2
Maria Høgh Winther,Risskov - Gr. 2
Mette Vesterlund Rude,Odense M- Gr. 2
Pia Larsen, Randers
- Gr. 2
Maya Cronhammar,Hørning - Gr. 2
Sally Panduro,Ørum Djurs
- Gr. 2

www.rabrevision.dk
- unikt regnskabskoncept
til behandlere

Tast din kassekladde ind via nettet
- og lad os, dit revisionsfirma, om
resten. Vi laver dine kvartalsregnskaber
og dit årsregnskab som en “pakke” til en
fordelagtig medlemspris på 410 kr. + moms
om måneden.
Start gerne her og nu - med regnskabet fra den 1. januar
2013. Der er ingen startomkostninger - og det koster intet at
skifte revisor.
Ring til revisor Bjarne Nybo og få en uforpligtende snak om
dit regnskab, eller send en e-mail, så kontakter jeg dig.
www.rabrevision.dk  U dsigten 17  U ggelhuse  8960 Randers S Ø
e-mail: bn@rabrevision.dk  telefon 8649 6595 eller 4046 1380

Lav dine egne testsæt
Med kodningspladerne fra City of Light kan du lave avancerede kodninger til testampuller med
de energier 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 kinesiologifunktion 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 det du har brug for
samt bruge kinesiologi funktionen ”provokation”. Pris for kinesiologer kr. 500.
Golden Age Master Class 13.-14. februar 2021 hos Den Gyldne Cirkel, 3300 Frederiksværk.
Metoderne kan let indarbejdes i dine kinesiologi balanceringer, men det er ikke en kinesiologi
uddannelse. Læs mere på https://www.city-of-light.dk/uddannelse.html
Kodede Krystaller ”Ascension Balance” 20-21. februar 2021, 5260 Odense S. Kinesiologikursus på 16 timer godkendt af Danske Kinesiologer. På kurset lærer du at arbejde med 6
kodede krystaller, der har hvert sit arbejdsområde. Krystallerne ses ud fra den gyldne tidsalders
energiforståelse. Læs mere på http://www.allergifrihed.dk/krystaller.html
Jeg arbejder fra den 5. dimensions Gyldne Tidsalder og udvikler løbende kinesiologi tests, balanceringer og krystalværktøjer med fokus på personlig POWER, harmoni og balance.
Charlotte Shanti Kinesiolog RAB og Instruktør i Danske Kinesiologer
www.allergifrihed.dk, kontakt@allergifrihed.dk
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NYT fra…
DIHS House of Kinesiologists Since 1987
Den Internationale Holistiske Skole

Dette bliver vores sidste skriv om NYT på skolen til Muskeltrykket, næste NYT vil være fra skolens
kommende ejer Lise McNamara, som allerede nu løfter sløret for sine planer for skolen nederst på
dette NYT.
De fem år der er gået, har været en intensiv periode af vores liv og vi endte på et tidspunkt
nærmest med at være mere gift med hinanden, end med vores familier ☺
Vi ville det så gerne - uddanne os og nørde med kinesiologien og efter mange mange timers
undervisning, særundervisning med Annemarie, øve aftener, behandlinger og instruktørtimer, var
vi blevet utrolig glade for kinesiologiens mange ansigter og metoder, et uudtømmeligt felt af viden
og retninger.
Vi har mødt mange dejlige mennesker på vores vej i kinesiologien og takker for hvert af disse
møder.
Vores mission og håb voksede i ønsket om at medvirke til et stærkt kollegialt fællesskab, for at
styrke denne profession. Det lykkedes vi desværre ikke så godt med - det er vi kede af.
MEN, nu er nyt på vej og med endnu stærkere vinger end før eventyret, bevæger vores liv sig
videre med behandlinger og andre fællesskaber. DET glæder vi os til.
Foran gud er vi alle lige kloge og lige tåbelige.
Albert Einstein.

Bora på besøg i september 2020
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Vi slipper ikke undervisning og vil fortsat være at finde på skolen i de sammenhænge Lise ønsker
vores deltagelse.
Fra vores egen hånd, vil der blive plads til at afholde de workshops og aftener som vi afholdte
førend kinesiologien indtrådte i vores liv.

Tusinde tak for et rigtig godt, udbytterigt og omsorgsfuldt sparingsfællesskab kære
Annemarie – også stor tak til Edel Hovgaard & Anne Hiitola.

Vi ønsker Lise held og lykke med alle hendes visionære intentioner og
tiltag for skolen.

Med ønsket om en god kinesiologi tilværelse til Jer alle.
Vi ses i livet ☺
Carina & Dorthe

Den Internationale Holistiske Skole i nye vinde
under ny ledelse
Den Internationale Holistiske Skole (DIHS), tidligere Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole i Allerød, 30 km fra
Københavns centrum, har med succes opbygget et ry for at undervise i en bred vifte af kinesiologikurser med
fokus på hele personen. Såvel erfarne som nybegyndere har fået deres godkendte kurser og uddannelser her.
Det skal fortsætte og mere skal tilføjes.
Fra januar 2021 tager jeg, Lise McNamara roret ved DIHS, og mit fokus er at fortsætte med at afholde kurser
og andre aktiviteter, som hjælper mennesker til selv at kunne navigere i disse usikre tider og til at bistå klienter
med at gøre det samme.
Jeg har gennemført min uddannelse til DK Kinesiolog RAB plus adskillige instruktøruddannelser her på skolen.
Jeg har praksis i såvel Danmark som Storbritannien, og jeg er bestyrelsesmedlem i den engelske Kinesiology
Federation, hvor min danske uddannelse er fuldt godkendt.
Oprindeligt er jeg uddannet som ergoterapeut, og jeg har i mange år arbejdet som både underviser og konsulent
i private og offentlige virksomheder med områderne ergonomi, psykosocialt miljø, trivsel, ”Tilbage Til
Arbejde”, arbejdsmiljø, osv. Disse erfaringer har givet mig et bredere perspektiv på hvad sundhed er, og
hvordan den spiller sammen med miljøet omkring os.
At navigere gennem disse turbulente tider
Kinesiologi tilbyder sådanne vidunderlige måder at gøre det muligt for klienter at overvinde individuelle,
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udfordrende sundheds- eller følelsesmæssige situationer, imens de styrer deres eget liv fremad. DIHS vil
supplere udvalget af godkendte kurser med en række spændende foredrag og workshops. Formålet er at øge
bevidstheden om vores indvirkning på fællesskab, samfund og den verden, som vi engagerer os i, og at erfare
hvordan kinesiologi og andre holistiske modaliteter kan støtte os i de udfordringer, vi alle står over for. Det er
min erfaring, at denne 'systemiske' tilgang vil støtte mennesker i at øge deres modstandsdygtighed i denne
ustabile, usikre, komplekse og tvetydige verden.
Værktøjer brugt i erhvervslivet, for eksempel psykometriske tests og coaching modeller, vil være integreret i
nogle af de nye programmer. Et af disse programmer er SHIFT. Navnet giver måske en pejling på, hvor
programmet vil hen? Formålet med det systemiske grundlag er at styrke forståelsen af ’hvem jeg er’, ’at lytte
til mig selv, at lytte til andre’ og ’mig og verden: at skabe relationer og bæredygtighed’ så individet står
stærkere i dette voldsomme uvejr på vej mod forhåbentligt roligere tider i fremtiden.
Et andet vigtigt fokus vil være inklusion. Jeg er glad for et engelsk ordsprog og har taget det til mig: ’To invite
to a party is diversity, to invite up to dance is inclusion’. Dette fokus skal danne grundlaget for programmerne
og de tilbudte foredrag og kursers afvikling.

DIHS´ systemiske opbygning
Hvordan hjælper dette kinesiologer?
Det giver dig mulighed for at placere og fremme dit arbejde inden for denne bredere systemiske kontekst og se
fordelene for dine klienter og deres bredere familie- og samfundssituation.
Skolen vil introducere kinesiologi som en metode til at tackle mange af de sociale situationer, som Covid-19
har forstærket, såsom øget mental sundhedsbelastning, ensomhed, teknologisk afhængighed, osv.
Flere af foredragene vil bringe den nyeste viden frem i forhold til de emner, som er på dagsordenen i dag.
Målet er at give dig små perler, som dels skaber interesse for emnet og dels bringer kinesiologi ind i
bevidstheden hos flere mennesker. Alt afhængigt af emnet kan undervisningen eller foredraget finde sted på
såvel dansk som engelsk, således at også ikke-dansktalende mennesker kan blive inkluderet.
COVID sikring
Vi skal føle os trygge, når vi er sammen. Det kræver kreativ tænkning. Derfor bliver målet foreløbigt at have
små hold på kurserne, så den nødvendige fysiske afstand kan overholdes. I en overgangstid kan virtuelle
foredrag være en nødvendighed. Fleksibilitet er nødvendigt, så skolens hjemmeside vil være det sted, hvor du
hele tiden vil få den seneste information. Det vil ske løbende i henhold til de forandringer, som finder sted.
Jeg vil afslutte med en stor tak til de gode ”kaptajner”, Annmarie Goldschmidt, Carina Olsen og Dorthe
Starberg Poulsen for deres indsats. Det er fantastisk at kunne overtage en skole, som er så veletableret og
respekteret. Nu skal DIHS fortsætte med god vind i ryggen, og jeg glæder mig til samarbejdet med både
danske og udenlandske kursister og instruktører.
Lise McNamara
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NYT FRA
Formand Hanne Freil

Takket være vore medlemmers super
gode tilslutning er vi kommet rigtig godt fra
start med Lokalafdeling Sjællands årshjul:
Spændende arrangementer med fagligt
indhold og hyggelige kollegaaftener rundt
om på Sjælland.

I august var vi forsamlet hos Karina Kolding, der gav os en spændende smagsprøve på at telepatere med høns og
hunde.

September og oktober gjorde Katrine
Fribo en flot indsats for at gøre en flok
kinesiologer kyndige ud i markedsføring
på Facebook.

I oktober stod Karin Siff Munck for et interessant og ”multidimensionalt” foredrag om
sit klientarbejde med lydfrekvenser.
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NYT FRA
Formand Sandra S.
Henriksen

Urteklarsyn og healing med Lisbeth Hansen
Den 25. september havde vi Urte Lisbeth
på besøg og det var en helt igennem fantastisk aften.
Hun fortalte sin historie om urterne, om
hvordan hun opdagede og udviklede sine
evner til at arbejde med planter og dyr, og
at vi alle har denne evne.
Lisbeth introducerede os for nogle særlige
urter, guidede os igennem to meget smukke og healende meditationer og vi fik lov til
selv at afprøve vores urte-kommunikation.
Efter en lækker aftensmad med suppe,
baguette og æblekage, fik vi blandet vores
helt unikke teblanding inklusiv et personligt budskab.
Aftenen fik vi lov til at holde hos Gitte, da
vejrguderne ikke var på vores side, men
det var planteguderne helt bestemt. Tak
for en vidunderlig aften.
Sparringaften
Den planlagte sparringsaften var vi desværre nødt til at aflyse pga. de nyeste
Corona anbefalinger. Tak for jeres store interesse. Der var flere, som havde tilmeldt
sig, og det glæder os fra bestyrelsen rigtig
meget.
Noget af det bedste i turbulente tider er et
dejligt fællesskab og hyggeligt samvær,
hvor der er plads til sparring og inspiration. Så snart der er mulighed for det, vil vi
planlægge et nyt arrangement.
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Lisbeth med sine mange urter
Lokalgeneralforsamling Nordjylland
Næste Lokalgeneralforsamling Nordjylland
finder sted onsdag den 27. januar 2021.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Har du nogle ideer eller forslag, der skal
tages op, så skriv gerne til vores formand
sandra@coachingtogaa.dk for at få sat det
på dagsordenen.
Aftenens program:
Kl. 17.00 Goddag og velkommen
Kl. 17.15 Indlæg
Kl. 19.00 Spisning
Kl. 20.00 Lokalgeneralforsamling
Kl. 22.00 Afslutning med kaffe og the

Vi vil gerne sige tak til alle jer medlemmer af DK Kinesiologer Nordjylland, som
bakker op om kinesiologien og vores
fællesskab.
Vi lever i en udfordrende tid, hvor netop
kinesiologi er et fantastisk redskab til at

holde os selv i balancen og hjælpe vores
kunder på en helheds og personcentreret
måde.
”Du må selv være den forandring,
du ønsker at se i verden”
Mahatma Gandhi.

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

https://www.facebook.com/groups/403136266913515/ Danske Kinesiologer Nordjylland

NYT FRA
Formand
Lone Thorup Nielsen

Da vi i Afdeling Fyn har valgt ikke at
afholde arrangementer i år efter landet
blev lukket ned i marts – så er der ikke
meget at skrive om her til bladet.

Med rystende hænder og håb i stemmen
har vi kigget i kalenderen for at vælge en
dato til afholdelse af generalforsamling i
det tidlige forår.

I lig med tidligere år, havde vi håbet
at vi kunne have afholdt en hyggelig
juleafslutning med lidt god mad og et
lille indslag – men just som vi var ved
at være klar til at sende e-mails ud
med invitation – så blev der meldt om
genindførsel af restriktioner på hvor
mange vi kan være samlet af gangen.

Den dato vi har valgt er onsdag d. 10.
februar 2021 kl. 17.00.

Så derfor har vi lagt planerne på bedding igen, da vi ikke tør løbe an på at
restriktionerne bliver ophævet igen
inden vi kan afholde arrangementet.

Hvis, såfremt, ifald det kan lade sig gøre,
håber vi at se så mange fynske medlemmer som muligt til en hyggelig generalforsamling på denne dato.
Der kommer naturligvis en indkaldelse på
mail inden.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt
nytår.
Fra Marianne og Lone

NYT FRA
Formand Karin Jensen

Intet nyt fra Midt- & Sydjylland.
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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 - 1925,- kr.
1/2 side - 1155,- kr.
1/3 side - 880,- kr.
2/3 side - 1540,- kr.
1/4 side - 671,- kr.
1/8 side - 440,- kr.
Grp. 3, 4 og 5 medlemmer får 40% rabat.
Bemærk at DK ikke er momsregistreret.

KONTINGENTSATSER:
Kontingentåret løber fra 1. april til 31. marts. Ved
indmeldelse i løbet af året gradueres kontingentet
forholdsvis. Medlemsskabet løber videre til det
skriftligt opsiges, eller medlemmet er i over
3 måneders betalingsrestance.
Årskontingent
Grp. 1 Støttemedlem
kr. 700,Grp. 2 Studerende(ved opstart af uddannelse.
gratis kontingent i 2 år) - derefter
kr. 700,Grp. 3 Kinesiolog (med ret til RAB)
kr. 2.500,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.
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Kontaktpersoner
Meritudvalg:
Vibeke Rønne Sørensen, Birgit Nielsen,
Kisser Bjerregaard, Edel Hovgaard,
Helle Bülow-Olsen, Tina Hyldahl 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.lyngholm31@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/

Forretningsudvalg & Lokalafdelingsformænd
Formand
Vibeke Rønne Sørensen
Tlf. 5198 9391
Mail:formand@kinesiologi.dk

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

Lokalafdeling Nordjylland
Sandra Simon Henriksen
Tlf. 9115 2333

Mail: velkommen@coachingtogaa.dk

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

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

Suppleant
Birgit Pedersen
Tlf. 2990 4583

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

Mail: post@aalborg-sundhedsklinik.dk

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

Sekretariat
Henvendelse vedr. kinesiologi:

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

Tlf. 51 98 93 91 eftermiddag og aften.
Indtal gerne på telefonsvarer.

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

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
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Returneres ved varig adresseændring

Designspace.dk

A F S E NDER:
Danske Kinesiologer
Sekretariatet
Kragemosevej 17
5683 Haarby

OM KOSTTILSKUD
Du kan supplere med kosttilskud, i
de perioder hvor du har brug for en
ekstra mængde af næringsstoffer.
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 en god
idé at tale med din helserådgiver, så
I kan finde de helt rigtige produkter
til dig. Mere information kan du også
få på solaray.dk hvor du finder mere
end hundrede forskellige kosttilskuds produkter at høj kvalitet.

KRILLIVITA + ALL OMEGA
Hjertefunktion og hjerne.
250 mg EPA og DHA dagligt,
bidrager til en normal
hjertefunktion. 250 mg DHA
bidrager til at vedligeholde
en normal hjerne.

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

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

Naturens styrke, dit forsvar / solaray.dk

Calcium er nødvendigt for vedligeholdelse af normale knogler. Magnesium bidrager til at vedligeholde normale knogler. Vitamin C, B6, B12, Folat, Vitamin A, Vitamin D samt Jern, Zink,
Kobber og Selen bidrager til immunsystemets normale funktion. Vitamin C, Niacin, Pantothensyre, vitamin B1, B2, B6, B12, Biotin samt Calcium, Magnesium, Jern, Mangan og Kobber
bidrager til et normalt energistofskifte. Vitamin C, Niacin, Pantothensyre, vitamin B1, B2, B6, B12, samt magnesium og jern bidrager til at mindske træthed og udmattelse.

