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Kære læser.

2021 begyndte som 2020 sluttede - med 
nedlukning!

Her er mange kinesiologer, som kunne gøre 
en forskel for mange borgere i denne tid, 
men som bare må vente på en genåbning.

Immunforsvaret har altid været fantastisk. Vi 
kan styrke det, og vi kan svække det, men 
det arbejder altid for os på bedste vis.

Immunforsvaret er om noget aktuelt i denne 
tid, derfor opstod tanken om et tema om 
immunforsvaret og behandling af senfølger. 
I har om nogen taget godt imod opfordrin-
gen til at skrive. Tusind tak for det.

Det har givet stof til et meget stort blad, men 
da det er elektronisk, har vi kunne brede os 
over mange sider. 

Håber det giver jer gode timer med jeres 
kollegers bidrag, og håber I bliver oplyst og 
inspireret.

God læselyst!

Deadline for stof til december nummeret 
af Muskeltrykket er den 30. april 2021.

  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

Vi håber, alle I medlemmer har det godt 
og kan holde til alt det vi går igennem lige 
nu. 

FU har også aflyst årsmøde 2021. Det er 
frustrerende, og vi ønsker inderligt vi igen 
i 2022 kan afholde et årsmøde. Vi mang-
ler at mødes og kigge hinanden i øjnene 
og grine sammen. Vi mangler den årlige 
sociale komsammen. 

Har I læst nyhedsbrevet vi sendte ud 
om eventuel fusion med Danske Akupunk-
tører og Forenede Danske Zoneterapeu-
ter. Er det fremtiden? 

De tre brancheforeninger er ikke ens, men 
der er mange lighedspunkter. Og bliver 
vi samlet under ét, bliver vi stærkere, så 
vi forhåbentlig bliver hørt af politikere og 
presse.

Der er tale om tre stærke brance-
foreninger, som alle er solide foreninger. 
Fusion er ikke noget,  vi bare gør. De tre 
bestyrelser har afholdt en del møder, og 
indstillingen til hvordan en professionel og 
god brancheforening skal varetage sine 
medlemmers faglige og økonomiske inter-
esser er den samme.

FU lægger op til en debat på næste gen-
eralforsamling. Vi kan være presset af 
forsamlingsforbud, men så må vi afholde 
generalforsamling via Zoom. Ønskesce-
nariet er at forsamlingsforbuddet hæves til 
50 primo april. Det gør vi kan være op til 
50 samlet og debattere ovenstående. For 

at sikre du ikke går forgæves vil vi anbe-
fale du tilmelder dig generalforsamlinge og 
derved undgår at du er nummer 51 der vil 
deltage fysisk og må gå hjem med foru-
rettet sag. Bliver vi flere end 50 vil der til-
lige med fysisk fremmøde være mulighed 
for at deltage via Zoom

Der skal stemmes om fusion på den or-
dinære generalforsamling som vi forventer 
at afholde den 29.maj. Stemmer 4/5 af 
de fremmødte medlemmer ja, skal vi 
afholde en ekstraordinær generalforsam-
ling 3 måneder senere. Her siger vores 
vedtægter § 15 stk. 1, at 4/5 af de frem-
mødte medlemmer skal stemme ja. Er det 
stadig et ja til en fusion er det ”med hud og 
hår” – så er vores forening Danske Kinesi-
ologer opløst!

Vi skrev i det udsendte nyhedsbrev at vi 
ville komme til de respektive lokalgeneral-
forsamlinger. Det var ikke afstemt med lo-
kalformændene. Lokalafdelingerne ønsker 
at bevare deres lokalgeneralforsamlingen 
med fokus punkter på det lokale arbejde 
uden om emnet fusion. 

Det gøres nu på en anden måde. FU stiller 
sig til rådighed for zoom møder 4 forskel-
lige datoer i løbet af mart/april 2021. Det 
giver nogle medlemmer mulighed for at 
stille opklarende spørgsmål inden den or-
dinære generalforsamling. På disse Zoom 
møder kan der være op til 20 deltagere pr 
møde. Vi sender en mail til jer med dato 
og praktisk information. 
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Nyt fra RAB-forum

Den 12. februar blev der afholdt gener-
alforsamling i RAB-forum. Det foregik 
på zoom. Beretningen blev godkendt. 
Dansk Behandler forbund er udtrådt som 
medlem af RAB-forum.  Opfølgning på 
henvendelse til Sundhedsministeren og 
Erhvervsministeren modtog RAB-forums 
bestyrelse det svar, at nu ligger henven-
delsen øverst i bunken. Der kunne ikke 
siges noget om hvornår der vil komme et 
svar tilbage til RAB-forum.

Bestyrelsen i RAB-forum har haft møde 
med få sundhedsordførere. Der ligger en 
stor opgave for RAB-forum i forhold til at 
få politikerne til at forstå RAB-ordningen, 
og den fordel RAB-ordningen er for dan-
skerne. 

Daglig arbejde

Når nu generalforsamlingen er udskudt 
på grund af forsamlingsforbuddet, er 
det FUs pligt at sikre den daglige drift af 
foreningen. Så FU arbejder. Sekretariatet 
fungerer som normalt og FU fortsætter 
foreningsarbejdet og arbejdet i RAB-fo-
rum. Derudover er der stor aktivitet om-
kring samarbejdet/fusion med de 2 andre 
brancheforeninger. 

På grund af skolernes manglende 
mulighed for kursusvirksomhed og deraf 
manglende annoncering, har FU beslut-
tet at denne udgave af Muskeltrykket er 
elektronisk.

Et emne der arbejdes med er online un-
dervisning og hvordan kan/skal det tælle 
timer til Uddannelsen til Kinesiolog og til 
RAB-opdatering. FU arbejder hen imod en 
enig udmelding og sender herefter beslut-
ning til høring i Meritudvalg og Instruk-
tørernes FU.

Vi arbejder for at vi få afviklet generalfor-
samlingen gerne med fysisk deltagelse og 
ellers via Zoom.

I Muskeltrykket kan I læse dagsordenen 
for næste generalforsamling. Der er valg til 
forskellige poster. Der er flere der ikke øn-
sker genvalg til en tillidspost, FU opfordrer 
derfor dig der går med en lille spire af lyst 
til foreningsarbejde om at stille op. Har du 
spørgsmål skal du endelig henvende dig til 
FU og vi vil besvare dine spørgsmål efter 
bedste evne.

OBS. Har I set at grænsen for at søge 
kompensationshjælpepakker er en omsæt-
ning på kr. 8000,- om måneden! Læs mere 
på www.virk.dk. 

Mon ikke vi kan synge med på Thomas 
Kjellerups forårssang: nu er ventetiden 
forbi, det er slut med at ligge i hi, nu bliver 
det forår og sommer………min dør var før 
lukket i – nu står den åben…

God vind til alle når vi forhåbentlig snart 
kan komme tilbage i klinikkerne. 

Fordelen ved et elektronisk blad er, at man 
i sidste øjeblik kan medtage vigtig informa-
tion. Vi lever i et samfund, hvor alting skift-
er lynhurtigt, og vi forsøger at følge med.

INFO I FORHOLD TIL CORONA 

Skuffelsen var stor i mange liberale erh-
verv, da det i denne uge stod klart, at vi 
ikke får lov til at åbne 1. marts, som mange 
havde set frem til.

Mon vi ikke alle har haft aftaler i kalen-
deren både i december, januar, februar og 
nu marts, som igen skal aflyses.

Nu må vi sætte vores lid til d. 6. april eller 
måske d. 15. marts for nogle, det må tiden 
vise. Det er meget frustrerende ikke at 
have en konkret dato at arbejde ud fra, det
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T I L  D I N  K A L E N D E R :

29. maj 2021 generalforsamling kl.12.00

Vi håber, vi kan gennemføre generalforsamlingen denne 
dag. Der kommer mere information herom.

ved vi alle.

Vi ved også, det økonomisk er rigtigt 
hårdt for nogle. Selv om der er hjæl-
pepakker, er alle ikke berettiget og det er 
langt fra sikkert, at kompensationen er 
udbetalt, hvis man har søgt.

Der ligger os bekendt endnu ingen 
politisk aftale om forlængelse af hjæl-
pepakkerne. 

Vi må som frisørerne køre ud til klienter 
og behandle, når alle forholdsregler er 
overholdt. Bemærk det skal være i kli-
entens private bolig og ikke i din private 
bolig. Befolkningen er meget splittet i 
denne tilladelse, og mange frisører har 
modtaget shitstorm, når de gør brug af at 
køre ud. 

Da vi holdt generalforsamling i RAB-fo-
rum 12. februar blev denne mulighed 
diskuteret, og der var stemning for, at vi 
som alternative behandlere ikke kører 
ud, for det kan give meget negativ om-
tale.  

Vi kan som forening ikke forbyde jer at 
køre hjem til klienter og afbalancere. 
Men I skal gøre jer overvejelser inden I 
tilbyder denne ydelse:

• Transport tager tid, så måske kan I ikke 
nå så mange klienter på en dag, som hvis 
klienterne kom til jer. 
• Hvis hjælpepakkerne bliver forlænget, 
skal I være opmærksomme på, hvad det 
kan få af konsekvenser for jer. 
• Giver det negativ eller positiv feed back 
at tage ud at behandle osv.

Men vi er også klar over, at denne 
mulighed kan være afgørende for, at I 
økonomisk overlever. Hvis I ønsker at tage 
denne mulighed i brug, henstiller vi til på 
samme måde, som vi skrev om fjernaf-
balanceringer i foråret, brug det overfor 
eksisterende klienter, som gerne vil have 
en tid nu. Lad være med at annoncere 
vidt og bredt, at I kører ud. Dette alene for 
jeres egen skyld.

Næste ordinære kontingentopkrævning 
er 1. april. ....MEN VI HAR I FU BESLUT-
TET, AT UDSKYDE DEN TIL 1. MAJ. .... 
Så håber vi virkelig, alle igen har åbent og 
fået penge i kassen.
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Generalforsamlingens dagsorden ifølge vores vedtægter:

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

2. Valg af stemmetællere.

3. Forretningsudvalgets beretning.

4. Udvalgsberetninger
• Instruktørgruppen ved Birgit Nielsen
• Etisk Råd ved Zidsel Rosing
• I-ASK ved Lisbeth Sørensen
• Meritudvalget ved Vibeke Sørensen
5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

6. Behandling af indkomne forslag.
6a.      Skal foreningen fusionere med Danske Akupunktører og Forenede Danske   
 Zoneterapeuter. 

På sidste års generalforsamling fik vi i FU mandat til at arbejde videre med en invitation, 
vi havde fået fra 2 andre brancheforeninger omkring et samarbejde.
FU fremlægger resultatet af dette arbejde på generalforsamlingen. Efter en debat skal 
forslaget til afstemning.

6b.  Forslag til generalforsamlingen i Danske Kinesiologer 2021.

Baggrund.
Forslaget kom oprindeligt fra Inge Harris, da hun overdrog arbejdet som kasserer i IASK 
til mig i 2019. Danske Kinesiologer har i flere år haft et medlem, som også er medlem 
af IASKs bestyrelse. IASK afholder hvert eller hvert andet år et Meeting of Associations, 
hvor dette medlem deltager som bestyrelsesmedlem af IASK og som repræsentant for 
Danske Kinesiologer.
IASK dækker 50% af medlemmets udgifter til rejse og overnatning og nogle af bestyr-
elsesmedlemmerne i IASK får de resterende 50% dækket af deres foreninger.

Forslag.
Når et medlem af Danske Kinesiologer, som også er medlem af IASKs bestyrelse, delt-
ager i MoA som bestyrelsesmedlem af IASK og repræsentant for Danske Kinesiologer, 
så dækker DK 50% af medlemmets udgifter til rejse og ophold (overnatning). De øvrige 
50% dækkes af IASK.
Her kan evt. aftales et loft for beløbet, som kan dækkes, hvor resten kan overgå til egen-
betaling.

Forslagsstiller: Lisbeth Ingeman Sørensen

                fortsættes næste side
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FUs kommentar: andre udvalg får dækket rejseomkostninger. FU ønsker en debat om, 
hvad foreningen får ud af at være medlem af IASK. Foreningens medlemsskab betyder 
vores medlemmer får 20% rabt på privat medlemskab hos IASK.

1. Fastsættelse af kontingent til hovedforening og lokalforening.

2. Fremlæggelse og godkendelse af budget.

3. Valg af formand

4. Valg af 1 medlem til FU
 Susan Lunddahl er på valg og modtager ikke genvalg
 Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget.
 Rikke de Romijn er på valg og modtager ikke genvalg
 Birgit Pedersen er på valg og modtager ikke genvalg

5. Valg til Danske Kinesiologers Etiske Råd.
 Solveig Rasmussen er på valg og modtager ikke genvalg
 Lisbeth Ingemann Sørensen er på valg og modtager ikke genvalg
 Zidsel Rosing er på valg og modtager genvalg

6. Valg af udvalgsmedlemmer og definition af kompetencen for udvalget.
 Lisbeth Sørensen er vores repræsentant i I-ASK og er villig til at fortsætte dette   
 arbejde.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 Birgitte Rasmussen er på valg og modtager genvalg.
 Carlemill Svensson er på valg valg og modtager genvalg

8. Eventuelt.

INFO FRA SEKRETARIATET - HUSK!
HVIS DU FLYTTER, får nyt tlf.nr eller mailadresse at meddele dette til sekretariatet. 
Vi vil gerne sikre, at du får Muskeltrykket og anden relevant information. 

TILMELDING AF KONTINGENT TIL PBS. Det er supernemt at tilmelde dit 
kontingent til PBS og det sparer både dig og sekretariatet tid.
Du skal bruge disse oplysninger til netbank:
PBS.nummer 4039300 
BS debitor gruppenr. 0001 
Medlemsnr. (dette er dit eget medlemsnummer. Har du glemt det, så spørg sekretariatet)

TILBAGEBETALING AF DELTAGELSE PÅ ÅRSMØDE. Har du tilmeldt dig 
årsmødet og betalt så husk at meddele sekretariatet dit kontonummer, så beløbet kan 
blive refunderet. Vi har stadig mange medlemmer, som mangler dette!
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T E M A :
Boost af immunforsvar og behandling af senfølger 

efter influenza, vira m.m.
Indlæg i dette tema er skrevet af foreningens medlemmer.

Af Grethe Lind Sindberg, DK-Kinesiolog RAB

Jeg har i lang tid haft lyst til at skrive, 
hvordan du kan booste dit immunforsvar 
og hvordan du kan komme styrket videre, 
hvis virus eller andet alligevel har passer-
et dine forsvarsværker, selvom du synes 
at have gjort alt for at det ikke burde 
kunne ske. 

Når jeg har været af sted på oversøiske 
rejser eller blot indenfor Europas græns-
er, så har jeg altid haft ”mine” punkter, 
som har hjulpet mig, når jeg kunne 
mærke at mine soldater – T-cellerne – 
blæste til angreb klar til at overvinde den 
indtrængende ”fjende” virus/bakterie. Jeg 
har en god kropsfornemmelse, hvilket jeg 
har fået med tiden. Jeg har lært at lytte til 
min krop og dens signaler, noget kinesi-
ologien især har haft en særdeles positiv 
indflydelse på og har muliggjort. 

Et godt tarmsystem er særdeles vigtigt 
for et godt immunforsvar og med dette in 
mente har jeg valgt at fremhæve planten 
vild merian også kendt som oregano, 
immunstyrkende punkter og yoga til at 
booste dit immunforsvar. 

Oregano
Jeg har lige skrevet om oregano (Orega-
num vulgare er vild merian = oregano), 
hvor flere videnskabelige artikler giver 
udtryk for, at oregano er et vidunder-
middel med antioxidant og antibakteriel 
potentiale. Dette potentiale kan, som de 
nævner i artiklerne, primært tilskrives de 
aromatiske stoffer carvacrol og thymol, 
der er hovedkomponenterne i dets

essentielle olie. 

Bladene og den tørrede urt af oregano 
såvel som dets essentielle olie bruges 
traditionelt mod åndedrætsbesvær, fordø-
jelsesbesvær og gigtsmerter (reumatoid 
arthritis som oversat betyder leddegigt). 

Personligt synes jeg, at oregano er et de-
jligt krydderi, som jeg ofte anvender. 

Immunstyrkende punkter
Herudover har det givet god mening for 
mig at bruge de nedenfor nævnte immun-
styrkende punkter, idet de påvirker meridi-
anerne mave/milt, lunge/tyktarm og hjerte/
tyndtarm. Et godt tarmsystem er særdeles 
vigtigt for et godt immunforsvar. For hvert 
punkt masseres eller bankes på hver side 
af din krop i ca. 1 minut. Dette kan gentag-
es flere gange om dagen efter behov. 

Milt 21 - et super luo punkt, der skaber 
kontakt mellem miltmeridianen og dens 
mange forgreninger til andre områder

Mave 36 – alment styrkende og støtter 
som egenpunkt mave og milt

Tyktarm 11 - Styrker immunforsvaret og er 
kroppens bedste ligevægts punkt

Lunge 7 – luo punkt med forgreninger til 
tyk- og tyndtarm.

Tredobbelt varmer 5 - luo punkt (3 rum: 
bryst, abdomen og bækken)

Thymus - øger modstandskraften overfor 
infektioner og alvorlige sygdomme 
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Punkter, der virker febernedsættende 
Er fjenden trængt igennem mine fors-
varsværker med feber til følge, så har min 
lærer Edel Hougaard lært mig, at punk-
terne lever 1 og Hjerte 9 er særdeles gode 
til at sætte en dæmper på temperaturkur-
vens stigende adfærd. Punkterne holdes 
indtil synkron puls er opnået og gerne hver 
fjerde time, så er du relativ hurtig feberfri 
igen. Så har kroppen en ting mindre at 
skulle forholde sig til og overkomme. 

Lever 1 – (LV1 Storetåens neglefals mod 
lilletå)

Hjerte 9 – feber mm. (H9 På lille¬fingers 
neglefals mod tommelfi¬nger)

Punkterne (LV1 og H9) holdes samtidig 
i henholdsvis venstre som højre side af 
kroppen indtil synkron puls. 

Yoga
Der er andre måder og muligheder for at 
styrke dit immunforsvar. En af mine yn-
dlingsbeskæftigelser – udover arbejdet 
– er, at dyrke yoga blot en halv time, hver 
morgen. Jeg laver solhilsner for på den 
måde arbejder jeg igennem samtlige me-
ridianer i kroppen – jeg vækker kroppen til 
live og gør noget godt for at den kan holde 
sig i balance og klare de udsving, som 
livsspændet nu engang byder på. Sol-
hilsen består af 12 stillinger, der udføres i 
en sammenhængende bevægelse. Hver 
af stillingerne danner en modstilling til den 
foregående og giver dermed kroppen et 
nyt stræk. Øvelserne gør, at brystkassen 
henholdsvis udvides og sammentræk-
kes og er derfor god til at regulere ånd-
edrættet. 

En solhilsen består af følgende:

1. stå med fødderne samlet og hånd  
fladerne foran brystet 

2. Stræk dine arme op mod loftet   
på en indånding og svaj ryggen bagud og 
hold dine arme på linje med dine ører

3. På en udånding laves stående forover-
bøjning
4. På en indånding føres venstre ben 
tilbage med knæet i gulvet og tæerne un-
derbøjet (højre ben i næste runde)
5 .Hold vejret og gå i planken
6. På en udånding lav snigeren
7. Indånd mens du går ind i kobrastillingen
8. Udånd mens du går ind i en hundestill-
ing
9. På en indånding føres venstre ben frem 
mellem hænderne, det andet knæ støtter i 
gulvet
10. Udånd til stående stilling
11. Indånd og stæk denne arme frem, op 
og tilbage over hovedet med dine arme på 
linje med dine øre
12. Udånd og saml hænderne foran brys-
tet 

Behandling af senfølger efter influenza 
og vira
Har du pådraget dig en virusinfektion, så 
kan den i meget lang tid bagefter have en 
negativ virkning på dit immunforsvar, hvor 
du udover et nedsat immunforsvar også 
har øget risiko for bakterielle infektioner. 

Du kan være så træt, at bare det at have 
dine øjne åbne kan føles som ganske 
uoverskueligt. Den træthed kan vare ved i 
måneder og det er vigtigt, at du husker at 
passe godt på dig selv og få tilstrækkelig 
hvile. Lyt til kroppen. 

Hvis du i forvejen er svækket af stress i 
hverdagen, så kan det at få en virusinfek-
tion, være den dråbe, der får dit bæger til 
at flyde over. At blive syg kan være en an-
ledning til at se indad og måske se på, om 
der er områder i livet, der skal justeres. At 
tage hånd om dig selv er ofte en forudsæt 
ning for at kunne være der for andre. 

Er du virusramt, så synes jeg, at det er 
godt at være opmærksom på, at der er 
hjælp at hente fra de nævnte vitaminer 
og mineraler med henblik på at booste dit 
immunforsvar og få dig styrket videre:
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A-vitaminer – styrker immunforsvaret og 
øger modstandskraften mod alle former 
for infektioner 

D-vitaminer – øget behov om vinteren, 
da vi ikke har så meget sollys på den 
nordlige halvkugle

Selen – god antioxidant

Zink – øger immunforsvaret og kan 
gives ved nedsat smags- og lugtesans

C- vitaminer – hæmmer virus og bakteri-
elle infektioner

Virus kan generelt ikke lide hvidløg, 
C-vitaminer og zink. 

Undgå så vidt muligt alkohol og sukker 
(påvirker blandt andet milt meridianen), 
da begge er immunundertrykkende også 
henset til, at du er i en fase, hvor du er 
ved at bygge dit forsvar op igen. 

Afslutning
Det bedste er at forebygge, men er du 
blevet overmandet af sygdom, så er det 
også godt at vide, hvad du kan gøre for at 
bygge immunforsvaret op igen. 

Jeg håber, at mine input har vakt inspira-
tion og at du kan bruge min skeletmand, 
hvor de immunstyrkende punkter er vist. 
Skeletmanden er til jeres frie disposition. 

 Styrke immunforsvaret

TYK11

MI21MI21

TYK11

TW5
LU7

MA36 MA36

MI21
Findes i siden ved BH-kanten. Alterna-
tivt hold en hånd op under armhulen 
og spred �ngrene. Der hvor lille�nge-
ren når til �ndes punktet

TW5 
Håndryg vendes opad �adt. 
Ca 5 tommel�nger bredder 
fra håndvrist midt imellem 
radiuo og ulna i mellem 
pege- og lange�nger. 

LU7 
Håndryg opad 2 tommel�nger-
bredder op fra håndled i 
tommel�ngersiden

Punkterne der masseres, skal behandles samtidig på hver sin side af kroppen. 

Thymus 
Let bank på øverste 
del af brystbenet.

MA36 
I hulrum under knæ på 
benets yderside

TYK11
Håndryg opad - Arm strækt - 
Punktet �ndes i albueled på 
lille�ngersiden.
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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 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 

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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Af Ulla Balle Laursen, DK-Kinesiolog

Immunforsvar, evt. senfølger efter 
influenza og influenza vaccine.
- og evnen til at komme til kræfter. 
Hvad gør jeg nu? Jeg deler min 
metode her.
Temaet Evnen til at komme til kræfter er 
med i utallige kurser indenfor Danske 
Kinesiologer. 

I mere end 20 år har jeg som DK Kinesi-
olog testet og kunnet finde påvirkning af 
virus der ikke er i balance med eks organ-
er og nervesystemet, og evt. reaktioner på 
vaccine. Det er derfor godt, at der ligger 
en stor viden hvad vi kan gøre med
energimedicin og professionel hjælp. 

• Jeg tester altid om kroppens immunfors-
var er på 100%
• Tester om der er energi nok til repara-
tionen. VIGTIGT!
• Tester for at finde hvor der er uregulere-
de kriser og energitab.
• Tester hvor der er lavfunktion. Testet alle 
organer, kirtler osv.
• Test om hele nervesystemet fungerer 
og det hele er justeret til din livsenergi og 
fødselsenergi.

Så det er først og fremmest min metode at 
sikre at energiniveauet er tæt på 100 %, 
eller finde ud af hvad der kan gøres. Det 
kan være svært, og tage tid!

• Vi ved alle at fordøjelsen er vigtig, da det 
er en stor del af immunforsvaret.
• Vi ved alle at et overbelastet nervesys-
tem er en belastning der svækker immun-
forsvaret.
• Vi ved alle at nerve-sansesystemet og 
den indre dialog kan være problemet
• Vi ved alle at mangel på vitaminer og 
mineraler i optagelig form kan været et 
problem.Skal der tilføres energi? Og 
hvordan? Skal der justeres, hvad er der 
brug for? 

Efter en influenza er tid til at komme sig 
måske det vigtigste.!

Det er tankevækkende at de senfølger 
ganske almindelige mennesker får efter 
en virus kan ligne de kendte svækkels-
er nogle får efter vacciner. 

Vaccinations ”skader” eller der hvor mine 
teknikker og viden ikke rakte, har jeg 
gennem mere end 25 år ofte fået løst med 
homøopati. I min klinik er det defineret 
som energimedicin. Billigt og enkelt. Som 
behandler kan jeg hos Allergica bestille til 
klienten inden kl. 13 og det er fremme ved 
klientens dør næste dag.  Lægemiddelbo-
gen, fra 2019, fra Allergica er omtalt flere 
steder her i Muskeltrykket. 

Sidst er der kommet en glimrende bro-
chure om Influenza. Den er gratis via 
Alma.

I starten af min kinesiologi praksis fik jeg 
altid hjælp og viden fra læge og klassisk 
homøopat Gunnar Ødum, når jeg stødte 
på virus ubalance og vaccinationer der 
ikke var 100% reguleret. Og jeg har hen-
vist mange mennesker til ham, for der 
at få hjælp via hans viden som Klassisk 
Homøopat. Han er nu gået på pension.

Senere har jeg via Allergica fundet den 
viden og hjælp der skal til. Da det er indiv-
iduelt hvad der er brug for, kan jeg kun an-
befale at man bliver medlem af Allergicas 
behandler gruppe ALMA (for 500 kr. årligt). 
Her kan man dagligt få gratis og gode råd 
til de klienter man er i tvivl om hvad der 
skal til, med de symptomer der er. Alma 
har ligeledes gode testsæt, inkl. Test sæt 
fra Forsker, dr. Lic. og klassisk homøopat 
Reino Heines serie af organ ampuller.
 

Almas eksperter har stor viden om hvad 
man kan gøre og har rådgivere der er ek-
sperter i svækkelser grundet vaccinationer 
og senfølger efter influenza. Deres gratis 
kurser her i januar har gennemgået denne 
viden. Men symptomerne er træthed, lang 
syge periode, koncentra-
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tionsbesvær, manglende lugtesans og 
mangel på fokus er områder der er kendt. 

Allergica er et non profit selskab, hvor evt. 
overskud går til konsolidering, forskning 
og nye initiativer.

https://www.allergica.dk   eller www.al-
ma-info.com 

Det skal nok lykkes igen at få styr på hel-
bred og glæden i hverdagen.

Af Ulla Balle Laursen, DK-Kinesiolog

Det er bare en Virus —og så alli-
gevel en ny en.
I 2021 skal der igen ny viden til, nu hvor vi 
står midt i en influenza pandemi.

Hvor er vi heldige som veluddannede DK 
Kinesiologer med viden og uddannelse til 
hvordan vi finder ud af, hvor der er lav-
funktion af energi i organer, kirtler, væv 
etc. og hvordan vi balancerer kroppens 
nervesystem, energisystem og optimerer 
immunforsvaret.

Vi samler hele tiden viden  om vira, der sa-
marbejder med immunsystemet, og dan-
ner de nødvendige antistoffer. Gennem 
mere end 25 år har jeg kort fortalt med 
viden og hjælp fra Homøopatien hjulpet 
der, hvor test har vist at der var svækkelse 
efter virus og efter vaccinationer.

” 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 på-
virker hele vores økosystem, de inficerer 
både mennesker, dyr, planter, amøber og 
bakterier.” Indledningen her er fra Anders 
Fomsgaards bog: Det er bare en virus.

Bogen udkom i 2019 - altså før ny Coro-
navirus, Covid-19, blev kendt. Bogen er 
inddelt i 12 kapitler og med 4 forskellige 
”overskrifter.”- se mit indlæg i Muskeltryk-
ket aug. 2020 

Overskrift nr. 1
De grove virus, der truer menneske-
heden med udbrud, epidemier og 

pandemier. Det er virus der prøver at 
slå befolkningen ihjel. Kap 1-4

Kap. 3: Når Helvede bryder løs.
Om influenza virus.  Og i dette kapitel er 
Corona omtalt

s. 126:Blandt disse influenzavirus er 
Corona den vildeste:
Corona betyder på latin ”krone”. Sådan en 
som kongen har på hovedet…… Corona 
virus er den største af RNA-virus…. Coro-
na er en spøjs virus. Det er en virus type 
der findes hos mange dyr, inklusive men-
nesker, og er i stand til at inficere mange 
forskellige celletyper, væv og organer. 
Sådan plejer det ikke at være med virus.  
De har normalt bestemte receptorer, som 
de går efter, og inficerer dermed kun den 
celletype, det væv eller det organ, der har 
en matchende receptor …

Sådan er det ikke med Corona. Corona 
virus har mange talenter og muligheder for 
at smitte alle mulige dyrearter og ramme 
alle mulige væv, så den kan give alle 
mulige sygdomme. 

Og Coronavirus kan simpelthen mutere 
værre end en ulykke. Derfor er det en 
virus man skal være bange for. Den har 
potentiale til at lave virkelig rav i det.

Anmeldelse af Anne Vibeke Holst:
 

 ” Simpelthen en pageturner. Spændende 
som en triller. Uhyggelig som en gyser. 
Underholdende som en TV serie. Sjov 
som en komedie. Relevant som bare pok-
ker. ”Det er bare virus” er videnskabsfor-
midling på højt niveau, udført af en uorto-
doks og fortælleglad virusforsker”
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Der er selvfølgelig andre måder at afbal-
ancere disse områder på, hvis man ikke 
har lært Kinergetics. Desuden brugte jeg 
tankefeltterapi.

Kosttilskud

Udover mine generelle vitaminer og miner-
aler og olie, som jeg tager dagligt, har jeg 
suppleret med 1500 mg C-vitamin dagligt, 
selen, zink og 150 my D-vitamin i alt.

Homøopati

Jeg har fået en masse gode råd fra 
ALMA om, hvordan jeg med homøopatisk 
medicin kan støtte min krop ifm. senfølg-
er, så der tager jeg også flere forskellige 
præparater.

Det gode ved selv at have haft en ubal-
ance er, at man i den grad ved, hvad det 
drejer sig om, når klienterne kommer med 
lignende ubalancer. Så jeg er helt klar til at 
tage imod, når vi må åbne igen.

Af Jette Hiltmar, Kinesiolog RAB

BOOST DIT IMMUNSYSTEM

Som kinesiologer arbejder vi hele tiden 
med at booste immunsystemet. Jeg blev 
dog selv virkelig udfordret lige efter ny-
tår, hvor jeg i den grad røg ned med den 
famøse virus. Da jeg endelig kunne kom-
me ud af sengen, følte jeg mig helt ’kørt 
over’. Energien var ikke eksisterende. Jeg 
var svimmel, og jeg havde ikke megen 
smags- og lugtesans tilbage. Jeg er meget 
taknemmelig over at have en masse værk-
tøjer som kinesiolog, for så kunne jeg gøre 
noget, i stedet for blot at afvente at min 
krop ville slippe alle de trælse senfølger. 
Jeg har hørt om flere, som har en  lang 
sygemelding og samme senfølger, som 
jeg havde.

Kinesiologisk afbalancering

Jeg fandt ud af, at jeg var dehydreret både 
i min krop og i mit felt. Det der virkelig 
hjalp mig med at genvinde energien var, 
at jeg på næsten daglig basis i en periode 
afbalancerede organer, chakraer, lyslege-
mer, meridianer, elektrolytter, væske, tryk, 
ilt (Kinergetics Unit 1 side 30-31). 
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Af Bente Fisker, Kinesiolog RAB

Et immunsystem i flow er et styr-
ket forsvar
Et immunforsvars optimale funktion skal 
efter mine erfaringer først og fremmest 
styrkes konkret ved først at korrigere for 
den ubalance, der er i prioritet, fx virus 
angreb på cellerne og følelsesmæssige 
blokeringer der er i den sammenhæng. 
Efterfølgende komplikationer handler efter 
min erfaring om specifikt og individuelt at 
teste ind i de celler, hvor blokeringen er, 
afbalancere og styrke krop og sjæl.

Forløbet er typisk test og balancering 
for hydrering og traume/følelsesmæs-
sige blokeringer og videre for ernæring 
(mineraler, vitaminer, sporstoffer, plant-
enæringsstoffer, fedtsyrebalancen, essen-
tielle aminosyrer), pH-balancen i kroppen 
og i mavesyren, stofskiftet, blodsukkerbal-
ancen, allergier, vira/covid/EBV/herpes, 
svampe, toxiner, bakterier, multiresistente 
mikroorganismer, påvirkning fra miljøfre-
mmede stoffer (jordstråler, radon, pesti-
cider, tungmetaller mv.) og ikke mindst 
forbindelsen til Moder Jord/kærlighed 
indre barn og Fader Himmel/højere selv.

Det allervigtigste efter afbalancering er at 
kunne holde energien ved at kunne fokus-
ere på at være glad, hydreret og ernæret, 
hvilket jeg typisk hjælper med over tele-
fonen i dagene efter balanceringen. Min 
erfaring er, at denne metode styrker yder-
ligere og stabiliserer immunforsvaret.

Akut afbalancering, klient fortæller: ”Jeg fik 
pådraget mig en virus, som hurtigt fik fat 
i mit i forvejen udfordrede immunsystem 
gennem flere år. Jeg gik fra at føle mig 
lidt småsløj til at blive virkelig dårlig med 
brændende lunger og en følelse af, at 
nogen trampede på min brystkasse. I håb 
om at kunne bekæmpe virussen på egen 
hånd kontaktede jeg Bente pr. telefon.

Hun gav mig øjeblikkelig en online-be-
handling, hvor hun fik min krop hydreret 
og balanceret samt guidet mig i forhold 
til akut mangel på vitaminer og mineraler. 
I løbet af 20 minutter gik min tilstand fra 
ulidelige til udholdelige og efter ca. en time 
havde jeg det væsentligt bedre og var ikke 
længere utryg ved situationen. Lisbeth, 
Århus.”

Senfølger af vaccine (HPV), klient 
fortæller: ”Bentes behandlinger har hjulpet 
mig med et meget indviklet og årelangt 
sygebillede, som indtil med hendes hjælp 
har bevæget sig i cirkler. Efter hendes be-
handlinger har jeg for første gang i flere år 
mærket en ændring og bedring i de fysis-
ke symptomer, som jeg har været hæm-
met af i flere år. Hendes behandlinger har 
ikke kun hjulpet mig med min fysiske til-
stand. Hun har vist mig, at der er en sam-
menhæng mellem alt – mellem kroppen, 
sindet og sjælen – og ikke mindst mellem 
vi mennesker og universet. Maya, Århus.”

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
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Af Kinesiologi-Akademiet 
Kisser Bjerregaard, DK-Kinesiolog RAB
Mette Pedersen, DK-Kinesiolog RAB
Birgit Nielsen, DK-Kinesiolog RAB

Immunforsvaret – din tro væbner
Det er vigtigt at have et godt immunfors-
var. Den påstand tør vi godt komme med, 
for vi risikerer ikke at blive modsagt.
Men hvad er et godt immunforsvar? 

• Hvorfor står det så galt til med vores 
immunforsvar? 
• Hvad kan vi gøre for at styrke immun-
forsvaret? 
• Hvordan kan vi tjekke det i klinikken?
• Tips til boost af immunforsvaret

Et godt immunforsvar er i stand til at 
stoppe bakterier og mikroorganismer, så 
de ikke kommer ind i kroppen og forårsag-
er ravage. Det vil sige, at hud og slimhin-
der skal yde den bedste beskyttelse, hvis 
der kommer et angreb.

Lad os betragte immunforsvaret ud fra 
helingstrekanten.

             
    Mental                Emotionel

            

      Fysisk

Ud fra et fysisk perspektiv afhænger et 
godt immunforsvar af vores ernæring-
smæssige og fysiske tilstand. Når vi lever 
sundt og spiser nærende fødevarer, gerne 
økologiske eller biodynamiske, forringes 
vækstmiljøet for bakterier og vira. Især 
vores tarmflora, som styrkes af grøntsager 
og krydderurter, er vigtig for et godt im-
munforsvar, og ind imellem også tilskud af 
gode tarmflorabakterier. 

Det kan du læse meget mere om her:

https://www.madforlivet.com/vi-
den-og-forskning/din-tarmbiota-formes-af-
maden-du-spiser/

Vi mindsker også inflammationen i vores 
krop, og så kan immunforsvaret bruge 
sine kræfter på at bekæmpe udefra kom-
mende angreb. 

Et godt immunforsvar opbygges også via 
en god nattesøvn og motion i passende 
mængder. 

Når vi ser på immunforsvaret gennem de 
mentale briller, handler det om vores tank-
er, og om hvordan vi håndterer livets op- 
og nedture. Er vi mentalt stærke og kan 
sige pyt og trække på skulderen, så kan vi 
klare os igennem en krise uden af belaste 
vores immunsystem. 

Vi bliver mere modstandsdygtige, også 
hvis tingene ikke lige går, som vi havde 
forestillet os. Vi forstår, lærer og vokser 
af vores erfaringer, også selv om de kan 
være dyrekøbte. Der findes altid en udvej. 
Eller som Søren Kierkegaard sagde: Tab 
for alt ikke lysten til at gå. Jeg går mig 
hver dag det daglige velbefindende til og 
går fra enhver sygdom. Jeg har gået mig 
mine bedste tanker til, og jeg kender ingen 
tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra 
den. 

Med de emotionelle briller på får vi fat på 
alle vores følelser. Lige nu er den altdomi-
nerende følelse, som nærmest har bredt 
sig som pesten, frygt. 

Frygt og angst svækker immunforsvaret. 
Frygten har invaderet mange mennesker 
og dermed også deres immunforsvar, for 
immunforsvaret er jo grænserne udad-
til. Frygten er kommet ind under huden, 
som jo netop er en del af immunforsvaret. 
Hvordan kunne det ske?

Her må vi tilbage til den fysiske side. Vi 
har indtaget al for meget information, som 
ikke er blevet fordøjet. Meget information

https://www.madforlivet.com/viden-og-forskning/din-tarmbiota-formes-af-maden-du-spiser/  
https://www.madforlivet.com/viden-og-forskning/din-tarmbiota-formes-af-maden-du-spiser/  
https://www.madforlivet.com/viden-og-forskning/din-tarmbiota-formes-af-maden-du-spiser/  
https://www.madforlivet.com/viden-og-forskning/din-tarmbiota-formes-af-maden-du-spiser/  
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har også skabt tvivl. Hvem eller hvad skal 
vi tro på? Vi bliver usikre, og så er vejen 
ind åben. Vi bliver invaderet. 

Dette er blevet et tiltagende problem, og 
det bliver ikke mindre. Vi er på hele tiden. 
Vi har adgang til nyheder hele tiden. Vi 
kan google os frem til alt, og til sidst kan vi 
ikke fordøje mere. En stor del af immun-
systemet sidder i tarmene. Altså endnu en 
fysisk belastning af immunforsvaret. 
Så med al den ufordøjede information er 
der ikke plads til at fordøje frygten.

Den skaber øget tankevirksomhed, skaber 
mere frygt eller andre følelser, og der er 
stadig ikke plads til at fordøje dem.
Vi er nu kommet ind i en ond cirkel, og 
immunforsvaret lider mere og mere.

Og hvad med det inderste i trekanten. 
Vores spiritualitet, vores meridianflow, 
indre energi eller hvad vi nu kalder det 
område.

Vi mister grebet i os selv, og vi bliver holdt 
fast i trædemøllen og de lavere energier. 
Vi har ikke kontakt til vores kerne. Der 
er alt for meget støj på linjen til, at vi kan 
høre vores indre stemme. Den drukner i 
larmen og det kaos, som der er i immun-
forsvaret. Det forsøger at gøre sit bedste, 
men selv den bedste må give op på et 
tidspunkt, og så bliver vi syge.

Stress er yderst skadeligt for vores im-
munforsvar – både fysisk, mentalt og 
følelsesmæssigt stress, som det er 
beskrevet ovenfor. 

Så hvad skal vi gøre for at styrke vores 
immunforsvar?

Vi skal kigge på vores stress-niveau og 
skabe balance mellem det sympatiske 
(speederen) og det parasympatiske 
(bremsen) nervesystem.

Vi skal opretholde sunde, naturlige græn-

ser og lukke af for alt det, som ikke gavner 
os.

Vi skal sørge for at have et helle, et sted, 
som vi kan trække os til, når det bliver for 
meget. Et sted, som kun er vores. Et sted, 
vi ikke deler med andre. Det er at sætte 
en grænse og passe på sig selv, og det 
er det, som immunforsvaret handler om – 
grænsesætning, barrierer.

Vi skal kraftigt overveje vores indtag af 
information. 

Vi skal slukke for mobiltelefonen om nat-
ten og få en god, lang og regenererende 
nattesøvn. 

Vi skal spise sundt og nære os selv på alle 
planer. Nurse os selv, give os tid til efter-
tænksomhed. Praktisere slow living, sim-
ple living, nærvær og omsorg. Meditere og 
holde pauser. 

Vi skal trække vejret gennem næsen, 
så indåndingsluften bliver varmet op og 
renset, og helt ned i lungerne og puste 
langsomt ud. 

Vi skal ud at gå, bevæge os, få iltet krop-
pen igennem. Naturen er en kæmpe 
helbreder.

Blot for at nævne nogle af de tiltag, som 
vi selv kan gøre, og som vi kan foreslå til 
vores klienter. 

Tjek af immunsystemet i klinikken

Du kan og bør altid tjekke 14 muskler for 
at få et overblik over din klients tilstand.

I forhold til immunsystemet giver det 
mening at teste et par muskler mere:

Midterste Trapezius og Nederste Trape-
zius, som hører til Milt-meridian.

Infraspinatus – en muskel, som ikke er 
med i Touch for Health eller Kropsafbal-
ancering. Den hører til Trevarmer-meridi-
anen.
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Det kan undre, hvorfor den ikke er med. I 
vores optik er det en vigtig muskel, da den 
energetisk hører sammen med Thymus, 
som er en vigtig del af immunforsvaret.  

Når vi kigger på organuret, så ligger milten 
og trevarmeren over for hinanden, altså 
en middag-midnat relation. Vores erfaring 
siger os, at det er vigtigt at se på denne 
relation. 

Rent billedligt beskriver vi Trevarmeren 
som generalen, der stikker kommandoer 
ud til tropperne, som har hjemme i Milt-
meridianen. Det starter altså hos Trev-
armeren, som registrerer en udefrakom-
mende fare. Bakterier og vira er fjendtlige 
tropper. Binyrerne træder i aktion. Der 
sendes hormoner i omløb i kroppen. 
Stress-niveauet stiger. Nu må Miltme-
ridianen træde i aktion, og der oprustes 
med øget produktion af de celletyper, som 
indgår i immunforsvaret. 

Det er en sund og fornuftig reaktion, men 
nogle gange stikker det af for Trevar-
meren. Den bliver overaktiv og komman-
derer med Miltmeridianen, som hele tiden 
må være på vagt og sende tropper ud. 
Måske bliver der også sendt falske alarm-
er, så immunforsvaret tror, at der er fare 
på færde, selv om alt i virkeligheden er 
ganske fredeligt. Så nærmer vi os over-
reaktioner, intolerancer og allergier, som jo 
også er en del af immunforsvaret. 

Trevarmeren er vores sympatiske 
nervesystem, og Milten er vores parasym-
patiske nervesystem, og derfor er balan-
cen imellem Trevarmer og Milt så vigtig.
 
Se test af Infraspinatus og tilhørende 
punkter til sidst i artiklen.

Du kan teste og afbalancere disse tre 
muskler hver for sig eller i sammenhæng 
med de øvrige 14. Din test vil vise dig, 
hvor du skal sætte ind, og hvad du skal 
gøre.

Du kan også tjekke for reaktivitet mellem 
Trapezius-musklerne og Infraspinatus. In-
fraspinatus kunne meget vel være reaktor, 
og de to andre reaktive muskler. 

Det er altid godt at massere NL-punkterne. 
De skaber flow i lymfesystemet, og de 
skaber balance mellem det sympatiske og 
parasympatiske nervesystem. Altså sænk-
es stress-reaktionen. 

Du kan også gå efter specifikke program-
mer, som styrker immunsystemet. Her 
er Donna Edens energiøvelser bestemt 
værd at nævne. Her er links og på de flg. 
sider er øvelserne skrevet ned, så de kan 
printes ud til klienterne. 

De tre Bank: https://www.youtube.com/
watch?v=1xyCLGVtxoU 

Forbind himlen og jorden: https://www.
youtube.com/watch?v=9OcnjqlqsMQ

Trevarmer-milt-knus: https://www.youtube.
com/watch?v=M1S_IVeTr5k

Du kan massere Tyktarm 4 og Tyktarm 11 
på begge arme. Det styrker immunforsva-
ret. Punkterne er især gode til infektion og 
febertilstande.

 https://www.youtube.com/watch?v=1xyCLGVtxoU  
 https://www.youtube.com/watch?v=1xyCLGVtxoU  
https://www.youtube.com/watch?v=9OcnjqlqsMQ 
https://www.youtube.com/watch?v=9OcnjqlqsMQ 
https://www.youtube.com/watch?v=M1S_IVeTr5k 
https://www.youtube.com/watch?v=M1S_IVeTr5k 
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Ved at banke med fingrene på bestemte 
punkter på kroppen kan du påvirke dit 
energifelt og derigennem sende elek-
trokemiske impulser til hjernen og udskille 
neurotransmittere. Når du banker med 
flere fingre på det pågældende sted, er du 
sikker på at ramme det rigtige sted.

Sådan gør du:

• Find dine K 27 punkter, som findes 
ca. 2-3 cm under kravebenet og lidt 
ud til siderne (næsten en lille fordyb-
ning, som fingrene synker ned i). Bank 
på/ massér K 27 i begge sider i ca. 30 
sekunder, samtidig med at du træk-
ker vejret dybt ind gennem næsen og 
ånder ud gennem munden.

DE TRE BANK

Når du har banket på/masseret K 27, 
kan du forstærke virkningen ved at slå 
krog i navlen med den ene langfinger, 
mens fingrene på den anden hånd 
hviler på K 27 punkterne. Træk opad i 
navlen, mens du tager to eller tre dybe 
åndedrag.

Når du banker på/masserer dine K 27 
punkter, vil du få mere energi, hvis du føler 
dig døsig, og det vil skabe mere koncen-
tration, hvis du har svært ved at samle dig. 
Punkterne påvirker alle dine energikana-
ler, og når du arbejder med dem, sender 
du besked til hjernen om at justere ener-
gierne, så du kan føle dig mere vågen og 
fungere mere effektivt.

• Efter at du har banket på K 27, flytter 
du dine fingre fem centimeter ned og 
ind mod midten af brystbenet. Tag nu 
en dyb indånding og bank kraftigt på 
thymuspunktet med fire fingre fra hver 
hånd i 20-30 sekunder.

Når du banker på thymuskirtlen, stimulerer 
du dine energier, styrker dit immunforsvar 
samt øger din styrke og vitalitet. Teknik-
ken er god, hvis du føler dig bombarderet 
af negativ energi, er ved at blive forkølet, 
slås med en infektion, eller hvis dit immun-
forsvar er belastet.

•Til sidst skal du banke på dine milt-
punkter. Find punkterne ved at bevæge 
fingrene ned til brystvorterne og i en lige 
linje ned under brysterne. Derpå fører du 
dem ned over det næste ribben. Bank 
hårdt med flere fingre på punkterne i ca. 
15. sekunder, mens du trækker vejret dybt 
ind gennem næsen og puster ud gennem 
munden. 

Punkterne, du banker på, er en del af 
lymfesystemet, og når du banker på disse 
punkter, hjælper du kroppen til at synk-
ronisere dens rytmer, harmonisere dens 
energier og hormoner, fjerne giftstoffer, 
slå infektioner ned, bekæmpe almindelig 
utilpashed under og efter stress, modvirke 
svimmelhed, modulere blodets kemi og 
fordøje maden bedre.
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FORBIND HIMLEN OG JORDEN

Denne øvelse strækker især Miltmerid-
ianen og Levermeridianen, men Hjerte-
meridianen og Lungemeridianen er også 
i spil. Den fornyer hele kroppen, fordi der 
kommer ekstra ilt ind og udskilles kuldi-
oxid. Den strækker kroppen, så der kan 
flyde mere energi igennem kroppen. Den 
åbner leddene og frigiver fastholdt, stag-
neret energi. Med håndfladen vendt mod 
himlen henter vi Yang-energi, og med 
håndfladen vendt mod jorden henter vi 
Yin-energi. 

1. Gnid dine hænder og ryst dem.

2. Læg dine hænder på lårene. Fingrene 
er spredte.

3. Tag en dyb indånding og før dine 
arme ud til siden.

4. På udåndingen fører du dine hænder 

5. Træk igen vejret dybt ind. Skil 
dine hænder ad. Stræk din ene arm op 
og brug 

din håndflade til at skubbe mod himlem.
Stræk din anden arm nedefter for at skub-
be mod jorden med din håndflade. Kig op 
i himlen og bliv i denne position så længe 
som muligt.

6. Pust ud gennem munden og saml 
igen dine hænder foran brystet, med 
håndfladerne vendt mod hinanden. 

7. Gentag seancen, idet du nu stræk-
ker den modsatte arm mod himlen.

8. Dette er en session. Lav den yder-
ligere to gange.

9. Når du lander i den sidste position 
efter at have lavet øvelsen tre gange, 
bøjer du dig forover og lader din overkrop 
og dine arme falde nedefter. Stå i denne 
stilling med let bøjede knæ, mens du tager 
to dybe vejrtrækninger.

10. Vend langsom tilbage til oprejst 
stilling og rul dine skuldre bagover. 
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KOHÆRENT VEJRTRÆKNINGSØVELSE

Gregg Bradon, topsælgende forfatter på 
New York Times´ bogliste og internation-
alt kendt som foregangsmand inden for 
brobygning mellem videnskab og spiritu-
alitet og en af deltagerne i Heal Summit i 
både 2020 og 2021, har forsket i, hvordan 
stresshormonerne/kortisolniveauerne kan 
sænkes gennem denne specifikke teknik. 

Teknikken er udviklet af Heart Math https://
www.heartmath.org/ 

Harmonisér hjerte og hjerne.

Trin 1. Skift af bevidsthed fra den 
tænkende hjerne til at føle hjertet. 

---------------Træk vejret langsommere, end 
du normalt gør. 

Det fortæller din krop, at du er på et sik-
kert sted. 

Når kroppen føler sig tryg, er det et signal 
til det parasympatiske nervesystem om, at 
du ikke længere er nødt til at forsvare dig i 
en kamp/flugt tilstand. 

Dermed sænkes adrenalin- og kortisol-
niveauerne. Det åbner døren til healing-
sprocessen. 

Energien kan gå ind i helbredelse og rege-
nerering i stedet for kamp eller flugt, bare 
ved bevidst vejrtrækning. 

Trin 2. 
---------Hold med to fingre på hjertecentret, 
berøringen for din bevidsthed til at styrke 
kontakten til hjerte og vejrtrækning.

Trin 3.  Her forbinder du hjerte og 
hjerne energetisk. 

----------Kontakt følelserne: Taknemme-
lighed – påskønnelse – omsorg – med-
følelse.

Forskning har vist, at hvis du kan oprette 
én af disse fire følelser og føle det, som 
om de kommer fra det sted, du trækker 
vejret fra, stedet som du rører ved, og som 
om de kommer fra dit hjerte, så åbner du 
døren til hjerte – hjerne sammenhæng/
kohærens. 

Hvis du udfører teknikken i 3 minutter, 
sænkes kortisolniveauet med 25 %.

Så er du på det sted, hvor du kan kontakte 
din underbevidsthed, din hjerteintelligens, 
som svarer på de spørgsmål, du stiller, og 
du styrker dit immunsystem mærkbart.

----------Udfør teknikken 3 gange om da-
gen i minimum 3 minutter. 

https://www.heartmath.org/  
https://www.heartmath.org/  
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TREVARMER-MILT-KNUS

Tip: 

Du kan koble din vejrtrækning på øvelse 
for at opnå en dybere effekt. Vejrtræknin-
gen kaldes for Alpha-Theta vejrtrækning 
(Donna Eden).

1. Tag en hurtig indånding gennem 
næsen.

2. Hold vejret i nogle sekunder.

3. Pust ud gennem let åbne læber 
med et dybt suk.

4. Lad dine skuldre falde helt ned.

5. Mærk hvordan det føles, inden du 
trækker vejret ind igen.

6. Gentag 3-5 gange eller så længe 
du ønsker det. 

Denne øvelse kan laves når som helst og 
hvor som helst. Både siddende, stående 
og liggende. 

Den virker beroligende over for angst og 
ophidselse. Den afbalancerer Trevarmer-
ens kamp-flugt-energi og får energien til 
at vende tilbage til Milten og understøtte 
immunsystemet. 

1. Læg dine arme over kors.

2. Den ene hånd hviler på overarmen, 
lige over albuen, og med langfingeren ind 
i den lille fordybning lige over albuen. Her 
ligger Trevarmer 10. Dette punkt skaber 
adgang til hele det Neurovaskulære sys-
tem. Altså et meget beroligende punkt.

3. Læg den anden hånd nedenunder 
overarmen og hold på siden af kroppen, 
omkring en armsbredde under armhulen. 
Her ligger Milt 21, og det er et super-Luo-
punkt.

4. Hold denne stilling i mindst et 
minut.

5. Byt armene rundt, så du holder 
modsat, og gentag øvelsen.

6. Skift imellem disse to positioner, 
indtil du mærker en dyb afspænding.

Trevarmer-meridian Milt-meridian
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Infraspinatus

NL-punkter til Infraspinatus for og bag.

Infraspinatus udspringer fra kanten af skulderbladet (scapula) og hæfter på toppen af 
overarmsknoglen (humerus) og på kapslen af skulderleddet.

De forreste punkter ligger mellem 5. og 6. ribben på højre side, hvor ribbenene møder 
brystbenet. George Goodheart fandt frem til, at der også ligger NL punkter under Pectora-
lis Sternalis på niveau med armen, når den er strakt ud til siden.

Bagpå ligger punkterne ved T12 på begge sider af rygsøjlen.

NV-punktet ligger omkring 5 cm under toppen af brystbenet 
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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  2021 

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) 13-14 mar 2021 

4-5 sep 2021 
Stressfrigørelse/Stress 1 (e) 6-7 mar   2021 

13-15 aug 2021 
Basis 2/ KA 2 (e) 
 

10-11 april 2021 
2-3 okt 2021 

Personlighedsmønstre/Stress 2 (j) 24-26 sep 2021 

Basis 3/ KA 3 (e) 8-9 maj 2021 
30-31 okt 2021 

Homøopati 1 (j) 16-18 april 2021 
 

Homøopati 2 (j) 4-6 juni 2021 

Basis 4/ KA 4 (e) 5-6 juni 2021 
27-28 nov 2021 

Biokinesiologi 1 (j) 22-23 jan 2021 

Biokinesiologi 2 (j) 26-28 feb 2021 

Avanceret kinesiologi (e) 8-10 okt 2021 Test af kosttilskud (e) baseret på Wayne 
Toppings materiale. Kræver KA og 
Stress I. Kursuspris 1000 kr. inkl. 
materialer 

14 nov 2021 

Indlæringskinesiologi 1 
(e) 

28-30 maj 2021  

Indlæringskinesiologi 2 
(e)  

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 
Næste hold 
starter sep 21.    

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 Nærmere oplysninger og tilmelding på www.weca.dk 

Kursus i 
vægtkontrol (e) 

20-21 nov 2021 Kursus i vægtkontrol baseret på Wayne Toppings materiale. Kursuspris 1800 
inkl. materiale 

Indlærings- 
kinesiologi 3 (e) 

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) 
 

18 april 2021 
26 sep 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)   
 

9 marts 2021 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 1-7 
(j)  
Esoterisk kursus 
fortsættere (j) 
Esoterisk kursus 3(j)  

Nyt hold starter i 
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 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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Af Frank Lange, DK-Kinesiolog RAB
Immunforsvar ???

Jeg vil i det følgende give nogle input om-
kring mine indfaldsvinkler til immunforsvar 
og hvad vi kan gøre både som kinesiolo-
ger og som borgere i al almindelighed.

Nu har jeg arbejdet med kinesiologi i mere 
end 35 år så jeg har prøvet mange forskel-
lige tilgange. Det betyder dog ikke, at hvad 
jeg beskriver, er sandhed for alle. Brug i 
denne sammenhæng jeres sunde fornuft.

I denne tid, som for mange af os har været 
belastende på rigtig mange felter, vil jeg 
fortælle lidt om, hvad jeg gør professionelt 
og personligt, uden helt at kunne skille det 
ad.

Hvad skal der til for at have et velfunger-
ende immunforsvar??

For det første synes jeg, det er en god ide 
at få optimeret flowet i vores energisyste-
mer og strukturer: chakraer, meridianer, 
auriske felter m.fl. Disse kan være for-
styrret af stress, chok og traumer af vores 
egne eller nogle vi på en eller anden vis 
har arvet. Der er efterhånden megen viden 
om at chok og traumer går i arv fra gener-
ation til generation indtil vi får dem 

transformeret om til frit flow med tillid og 
kærlighed. En del af disse traumer kan 
beskrives som familiekulturelle morfo-
genetiske felter (Bert Hellinger beskriver 
det som når noget udvikler sig til et møn-
ster(morfogenetisk felt) så tager mønstret 
magten og bestemmer hvad der får lov til 
at ske i feltet) Lever man ikke op til møn-
stret risikerer man at blive udelukket fra 
sammenhængen. Dette skaber så frygt – 
som så igen belaster vores immunforsvar.

Hvordan disse tilstande behandles er der 
ikke nogen enkel løsning på. Jeg har fun-
det frem til forskellige afhængig af karak-
teren af mønstret.

I min klinik bruger jeg meget at trans-
formere f.eks. ”piskesmæld” som for-
styrrer hjernestammens funktioner. Ofte 
ser jeg  bl.a. at diverse reflekser ikke er 
integreret optimalt og immunforsvaret 
belastes . I denne forbindelse har jeg 
udviklet forskellige metoder ; bl.a. bruger 
jeg meget en Laserlampe ”Vitaliser” som  
arbejder på at give biofotonerne nye og 
mere harmoniske informationer. Her når 
vi så til en ny måde/nyt niveau at se på 
begrebet ”medicin” Informationsmedicin. 
Vitaliseren er et produkt som fremstiles i 
Tyskland hvor en del forskere og udviklere 
arbejder på hele tiden at finde nye om-
råder hvor produktet kan udnyttes. Vil du 
vide mere så skriv til mig på frank@kruse-
lange.dk. Jeg har den nyeste information 
på dansk.

Vitaliseren bruger jeg også til at vitalisere 
det vand jeg drikker og mange af de føde-
varer jeg spiser så min krop kan omsætte 
dem til øget velvære. Desuden bruger jeg 
den på centrale punkter på kroppen så im-
munforsvaret også denne vej stimuleres.

På det personlige plan forsøger jeg at få 
min daglige travetur, gerne 8-10 km. Drik-
ker vand der er vitaliseret. Jeg forsøger at 
få en kost der overvejende er økologisk. 



Muskeltrykket nr. 160 26

belastning for vores immunsystemer. 

Dette produkt er pantenteret.  Jeg oplever 
forbedret nattesøvn, kan sidde og arbejde 
ved computeren uden den førhen kendte 
træthed tankemæssigt.

I almindelighed er det også vigtig for os at 
arbejde på at vores familieliv fungerer har-
monisk og kærligt og at vores arbejdsliv er 
velfungerende.

Angående Harmonic Quantum Resonance 
Card kan I finde info på følgende link: 
https://wiseunity.com/?ref=r5ndz5j6dg91 .

Dog må jeg sige at jeg nyder god kaffe(no-
gle vil mene for meget). Jeg fornægter 
heller ikke et godt glas rødvin.

Jeg sørger også for at være godt dækket 
ind med kosttilskud. Her oplever jeg at 
produkter fra Epinutrics er produceret så 
man kan undgå enhver form for tilsæt-
ningsstoffer og produkterne er styrket med 
en svampekultur.

Derudover bruger jeg Harmonic Quantum 
Resonance card for at harmonisere elek-
tromagnetiske frekvenser af enhver art, så 
bl.a. vandmolekylerne  i vores krop for-
bliver struktureret. De elektromagnetiske 
frekvenser kan også være en voldsom 

 

Kursustilbud 2021 
Jeg afholder følgende kurser: 

PRAKTISK KINESIOLOGI – SUCCES I KLINIKKEN 

MATRIX, modul 1-5 

SPECIFIK FØLELSESFORLØSNING 

På grund af Corona-situationen og usikkerheden om, hvornår restriktionerne 
ophæves, er der ikke sat dato på de enkelte kurser.  

Ønsker du at deltage på kursus hos mig, så kontakt mig, og du vil være 
medbestemmende i forhold til, hvornår kurserne vil blive afholdt.  

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.    

 

 

 

https://wiseunity.com/?ref=r5ndz5j6dg91 . 
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Kursusstarten i Ringe, Aarhus og Thy/Mors er udsat indtil videre. Der vil blive sendt et 
nyhedsbrev rundt via Sekretariatet, når det igen er muligt at afholde kurser.  
 
Planen var, at Philip Rafferty skulle komme til august/september 2021 for at undervise i Master 
Class og BNT. Det vides ikke, om han kommer.  
 
Ny kursusrække starter på Frederiksberg: 
 
Unit 1: 25.-26. september  
Unit 2: 30.-31.oktober 
Unit 3: 27.-28.november 
Unit 4: 22.-23.januar 2022 
Unit 5: 12.-13.marts 2022 
Unit 6: 30.april-1.maj 2022 
 
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 
 
Men hvorfor er det lige, at jeg skal lære Kinergetics? 
 
Fordi Kinergetics er en unik metode. 
 

▪ Du lærer at få din klient ud af kamp/flugt/frys/overlevelse, så binyrerne igen kan begynde at 
fungere normalt. 

▪ Du lærer at korrigere traumer, både frygt-skræk-panik-terror traumer, følelsesmæssige traumer 
og fysiske traumer. 

▪ Du kan hjælpe din klient til at fungere igen, at have et liv igen – og det tager kun 10 minutter!! 
 
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, såfremt Philip Rafferty kommer til Danmark.  
 
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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Af Lise McNamara, DK-Kinesiolog RAB, 
den nye ejer af DIHS

Godt Nytår- en hilsen vi nok alle har hørt 
et par gange, men det positive budskab 
og priming af et GODT NYT år kan vi 
ikke få for tit.

Udfordringerne som kinesiolog og men-
neske er store for tiden, nogen har 
mistet deres roller og position, deres sik-
kerhed, følelsen af det her er retfærdigt, 
eller forbindelsen til andre, og nogen har 
måske mistet flere af tingene. Det er alt 
sammen med til at skabe en følelse af 
manglende trivsel/ well being og dermed 
stress i systemet. Og vi ved, at det kan 
resultere i svækkelse af immunforsvaret.

Styrkelse af immunforsvaret
Dette er et stort og spændende emne. 
Jeg har fået adskillige nyhedsbreve og 
emails angående forskellige præparater 
og tapping points. Det er alt sammen 
spændende læsning, og jeg er sikker på, 
vores kolleger her i bladet kommer med 
endnu flere gode forslag, som jeg vil lytte 
til. 

Mit bidrag til emnet handler om, hvordan 
immunforsvaret er styret af vores tre 
hjerner: 

1. ”gut”/ tarmsystemet
2. hovedet
3. hjertet

Hvis vi har fokus på alle tre dele samti-
digt, opnår vi et større resultat.

Tarmsystemet indeholder en stor del af 
vores altbestemmende microbiom; de 
milliarder af venner som vi skal give de 
bedste betingelser med en god, varieret 
mad og ernæring. Vi passer på dem, og 
de giver os et robust immunforsvar. 

Hjernen kan booste denne proces med 
teknikker indenfor positiv priming. Neuro-

science og positiv psykologi viser, hvor-
dan vores ordvalg, fx ”Jeg har et SVAGT 
immunforsvar”, sender signaler til resten 
af kroppen om at være svag. Men vi kan 
styrke systemet, hvis vi vender det rundt 
med positiv priming og bruger fx: positive 
ord, sunde og glade billeder, små fokus-
erede videoer, som vi selv har optaget i 
hjernen om, hvordan vores immunforsvar 
let kan klare et møde med en fremmed 
udfordring.

Hjertet er lige så vigtigt. Bring kærlige 
følelser om os selv frem og send dem 
rundt i kroppen. Videnskaben har vist 
hvad kærlige tanker kan gøre ved iskrys-
tallers struktur. Tænk, hvad det kan gøre 
ved vores indre kemi.

Vi må heller ikke glemme, at vi er sociale 
væsner på mikroplan og makroplan. Vi er 
ufrivilligt i gang med et verdensomspæn-
dende eksperiment med manglende 
forbindelse til andre. Statistikkerne viser 
allerede faldende mentalt velvære og 
sundhed. Hvordan vil vi se det afspejlet 
i vores immunforsvar på kort og på langt 
sigt?

Der er brug for at skabe situationer hvor 
der kan etableres støttende forbindelser 
til et eller flere mennesker. Disse forbin-
delser kan forhåbentligt føre til et styrket 
immunforsvar via ændret adfærd inden-
for alle tre hjerner. 

Det er nemlig sådan, at mennesket er 
mere motiveret til at ændre adfærd, hvis 
man er sammen om det end alene. Vi 
kan bruge denne psykologiske viden til 
at hjælpe hinanden. 

Et ønske til os alle om et stærkt immun-
forsvar.
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Af Karin Siff Munk, cand.cur., sy-
geplejeske/sundhedsplejerske, DK-Kinesi-
olog RAB 

Zars-Cov-2 har givet stof til eftertanke 
på mange niveauer.
 
Denne artikel bygger på erfaringer og 
reflektion efter virusset Zars-Cov-2.

En eksotisk rejse over tre verdenshave, 
blev i stedet til en broget oplevelse 
med sygdom, indespærring og meget 
usikkerhed.

Covid19 hedder sygdommen, og vi-
rus hedder Zars-Cov-2. Indtil nu er der 
konstateret mindst tre muteringer og 
dermed nye risici.

Det er en pandemi, der internationalt har 
medført mange smittede, mange alvorligt 
syge og antallet af døde er langt over det 
antal døde, vi kender fra de store krige i 
Europa. Jeg har selv været syg, og min 
mand har været meget syg, indlagt og var 
ved at dø af denne virusinfektion. Vi var 
på rejse med det italienske krydstogtskib 
Costa Luminosa. Vi forlod Danmark den 
3 marts 2020 og havde dagen før haft 
kontakt til rejseforsikring, og udenrigsmin-
isteriets borgerservice. Ingen problemer fik 
vi oplyst og fra begge steder: God rejse! 
Men som bekendt gik det hurtigt fra 3. til 
11 marts i DK . Det gjorde det også i USA

hvor vi gik ombord. Et krydstogtskib er 
ikke et godt sted for mennesker når der er 
en epidemi i gang. Men det er et perfekt 
sted for udbredelse af vira og bakterier. Et 
krydstogtskib kan  i denne sammenhæng 
sammenlignes med, og har de samme 
optimale vækstvilkår, som en petriskål i et 
laboratorium. Et skib er en mikro verden, 
og med arbejdsgange og rytmer, der 
udføres på et meget begrænset fysisk 
areal. Der gik 6 dage fra de første gæster 
blev konstateret alvorligt syge og indlagte, 
til der fra skibets side blev iværksat sys-
tematiske forebyggende tiltag. Vi havde 
ikke en chance, hverken personale eller 
gæster. I den europæiske gruppe er 22 
mennesker døde og over halvdelen om-
bord blev syge til alvorligt syge. En sådan 
rejse har givet stof til eftertanke, og nu jeg 
kan tænke klart igen, så er også de faglige 
overvejelser begyndt at dukke op. Det er 
en global krise, - og trods det, at der er 
tale om samme virus, så arter udbrud og 
udbredelse sig forskelligt afhængigt af, 
hvor det er på kloden. Denne  livsoplev-
else, vil jeg forsøge at omsætte til eftertan-
ke og inspiration.

Jeg er cand.cur., sygeplejerske/sundhed-
splejerske, og har i mange år undervist, 
som lektor i sundhed og folkesundhed. 
Jeg har personligt haft mulighed for over 
tid, at følge mange af de danske medre-
jsende fra dette krydstogt. Jeg er også ud-
dannet DK kinesiolog og i den forbindelse
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RAB registreret. 

Epidemier og pandemier har altid været 
en del af menneskets liv på jorden

Virus og bakterier er en naturlig del af 
menneskers og dyrs mikro liv. De har 
forskellige funktioner, men er begge vig-
tige for menneskets trivsel og for centrale 
funktioner i krop og sind. Fagligt vides 
der meget om bakterier, men vira er ikke 
belyst i samme grad. I det følgende vil 
jeg forsøge at udtrykke, at epidemier og 
pandemier både historisk og i dag kan 
anskues, som udtryk for ubalance i sam-
spillet mellem natur, dyr og mennesker. 
Historisk og i den medicinske historie er 
det belyst, at virus periodisk har været 
en voldsom plage for mennesker og dyr. 
Siden HIV/Aids-epidemien opstod er 
intervallet mellem forskellige nye typer 
og nye geografiske områder for alvorlige 
udbrud blevet hyppigere. Her kan nævnes: 
Fugleinfluenza, Mers, Ebola, Sars, 
Svineinfluenza, Zika, Aids og nu Corona. 
Ændringer i levevilkår og livsstil ofte sup-
pleret med alvorlige samfundskriser, er i et 
medicinsk historisk blik, den medvirkende 
årsag til, at de opstår, til deres omfang og 
deres konsekvens, - fx da børnesygdom-
me opstod, og blev det store problem for 
børn og voksne i generationer.

I dag ved vi, at de oprindelige vira ved 
børnesygdomme blev overført ved direk-
te kontakt mellem husdyr og mennesker. 
Smittens udbredelse var direkte knyttet til 
levevilkår og livsstil i fattigdommens tegn. 
Dyr og mennesker levede tæt sammen og 
i samme bolig. De ringe boligforhold uden 
rindende vand, dårligt indeklima, ringe lys, 
og mange mennesker på ringe plads, - og 
oftest, hvor mennesker og dyr delte ”toilet” 
= stalden eller ude.

Det var usikre primitive forhold at leve un-
der, og de ringe levevilkår gav ringe vilkår 
for personlig- og bolighygiejne uanset

alder. Der var oftest mange børn i den 
enkelte familie. Fattigdom var normen 
i den almene befolkning, og fattigdom i 
samfundet var udbredt i DK frem til sidst 
i 1950erne. Elendige og ensidige fødeva-
rer medførte, at mange mennesker blev 
født med og led af medfødte lidelser, og 
sygdomsbilledet var herudover præget af 
sygdomme/lidelser, som følge af hårdt ar-
bejde og elendig, ensidig og utilstrækkelig 
kost. Det sammenholdt med en samfund-
skultur, hvor øvre myndigheder uanset 
funktion, udviste nærmest ligegyldighed 
overfor liv og helbred hos landets almene 
borgere. 

Udbredelse af virus til pandemier 
forudsætter nogle særlige vækstbetin-
gelser.

Der er ikke tvivl om, at udbredelse af 
virus fra få tilfælde til mange, til omfat-
tende pandemier også i dag forudsætter 
nogle særlige vækstforhold.
Siden efterkrigstiden har det ”det gode 
helbred” i flere generationer været en 
selvfølge. Sygdom er noget man bliver 
ramt af, og noget læger kan gøre no-
get ved. Denne naive forestilling er en 
kollektiv samfundsmyte, der er genfortalt 
i generationer. 

I dag viser landsdækkende epidemiol-
ogiske undersøgelser over danskernes 
helbred og livsstil, at vi tilsyneladende 
er en skrantende befolkning. Det er 
ikke kun kræft, hjerte- og kredsløbssyg-
domme, men også antallet af psykiske 
lidelser hos børn, unge og voksne stiger 
og stiger, antallet med  lungesygdomme, 
sukkersyge, demens/Alzheimer mm, og 
mange nye typer lidelser er opstået,- 
mønsteret er det samme,- de stiger og 
det er fortsat stigende. Og som det er i 
dag kan sundhedssystemet ikke gøre 
noget afgørende ved de nye sygdomme. 
Med afgørende mener jeg gøre dem fri af 
det, der er årsag sygdommen, i stedet er 
der oftest tale om livslangt medicin brug
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iog oftest som det, der kaldes coctail 
medicin brug = flere præparater i kombi-
nation dagligt,-  og for mange betyder det 
resten af livet. 
Vores levevilkår og helbred er i dag ud-
fordret på nye måder. Miljø, belastende 
kemi i jord, vand og luft, en verden i hastig 
forandring, mange nye former for stråling, 
stress som livsvilkår hele livet fra den 
tidligste barndom, ungdom og voksenliv. 
I sociale relationer har et barn på 7 år 
mødt og haft relationer til flere mennesker 
end en voksen for 50 år siden mødte i 
hele sit liv. Det er et stort skift i tempo, i 
påvirkninger og i krav og forventninger 
uanset alder. Derfor er min tanke, at det 
er ikke nok at bekæmpe virus, men vi skal 
anskue vores levevilkår og livsstil på nye 
måder, og rette fokus på nye veje globalt, 
lokalt og ikke mindst det enkelte mennesk-
es liv. 

Meget står på spil i en pandemi, - det 
gode er, at kriser altid er potentielle 
muligheder for, at se det som er på nye 
måder.

Kun et par eksempler: Nu kan alle pæda-
goger grundprincipperne i håndhygiejne, 
og kan allerede nu se, hvilken positiv 
indflydelse det har for børns sygelighed 
i dette vinterhalvår. De kan også se, at 
børn lukket inde i små rum med få andre 
børn skaber kedsomhed, mistrivsel og 
savn af leg og fysisk kontakt med andre 
børn og voksne. Sundhedsvæsnet har 
ad hoc været tvunget til megen og hurtig 
omstilling for at løse de nye opgaver som 
Covid19 sygdommen medførte. Når sund-

hedsvæsenet har restitueret sig, så har 
de også stof til mere gennemgribende 
eftertanke og nytænkning. 

Den komplementære og alternative 
verden er, ud fra mit perspektiv, også 
med i dette billede. Hvad kan der her 
læres af de nye erfaringer? Nogle udtryk-
ker, at bare man lever økologisk og vege-
tarisk, så er man fri og på rette vej. Andre 
at enkelte kosttilskud kan gøre det. Det 
er min opfattelse, at det er nødvendigt 
med et helhedssyn, og - at løsningen er 
kompleks og altid med individuel og lokal 
tilpasning. 

Jeg er ikke færdig med at tænke over 
dét, jeg har oplevet, - men allerede nu er 
det klart for mig, at det at øge antallet af 
klassiske behandlinger, - så er det ikke 
tilstrækkeligt. Der skal langt mere fokus 
på livsstil, levevilkår og opprioritering af 
de muligheder der er i tidligt indsats og 
forebyggelse. I den akutte fase er det 
perfekt med en top-down tilgang, men 
den kan aldrig stå alene. Tidligere epide-
mier har historisk vist, at der i hver pan-
demi også kan udledes centrale årsager 
til, at den pågældende pandemi overho-
vedet kunne udvikle sig til en pandemi. 

Bygge bro mellem gammel  og ny 
viden om veje til det gode liv og hel-
bred. 

Gamle kulturers enkle ideer og principper 
til, - at bevare et godt helbred er værd at 
lade sig inspirere af:
1. Ren frisk luft, 2. Rent friskt vand, 3. 
Ren frisk og kærlig mad, 4. Et rent og 
velfungerende tarmsystem og fordø-
jelseskanal, og 5. Rene friske og kærlige 
tanker. 

Jeg kan her nævne bogen med titlen: 
”Den Gule Kejser”, i yoga traditioner, i 
den ayurvediske lære, den shamanis-
tiske tradition, - alle gamle højt udviklede 
kultuyrer har haft stort set ens ideer og 
principper for det gode helbred. Det uden
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at de har været i fysisk kontakt med hinan-
den. I min verden er Deepak Chopra i dag 
central, fordi han konsekvent og i mange 
år har arbejdet for denne enkle klassiske 
vej til det gode helbred skabt i samspil 
med menneske og natur.

I sygeplejen var det Florence Nightingale 
der var bannerføre for denne tænkning. 
Nightingales inspiration opstod  da hun 
måtte erkende, at hun på grund af egen 
uvidenhed og fravær af kritiske refleksion,  
ulykkeligvis havde medvirket til, at mange 
unge mænd døde af infektioner under 
Krim krigen. Hun udviklede ud fra den 
erkendelse sine ideer til udvikling og sko-
ling af moderne sygepleje. Nightingales  
grundlæggende principper var en sygeple-
je og uddannelse af sygeplejersker, der 
byggede på et guds og natursyn, -  at alt 
er skabt i guds billede, og ethvert menne-
skes liv og helbred følger de samme prin-
cipper, som gælder for alt andet levende i 
naturen. Livskunsten der skal læres er, at 
forstå og leve i respekt og balance mellem 
den indre og ydre verden. Det gælder uan-
set om man er menneske eller dyr. Un-
der Krim krigen havde sygeplejersker og 
læger i månedsvis smidt al deres affald og 
brugte forbindinger fra sårpleje af de syge 
soldater lige uden for de telte de boede 
i. Dengang kendte man ikke til bakterier 
eller til optimale forhold for bakterievækst. 
Men Nightingale vidste det var forkert, 
men formåede ikke at sætte sig igennem. 
Måske derfor blev hygiejne så central i 
udvikling af den moderne sygepleje.   

De 5 principper, der er nævnt for et sundt 
liv er lige relevante i dag, men det er i dag 
bare ikke så enkelt at leve op til disse prin-
cipper, hverken for den enkelte, - eller for 
det enkelte samfund. Miljø er altid globalt 
og løsningerne er globale opgaver. 

Udfordringerne er mange og løsninger 
ikke enkle. Naturen og de gratis kilder til 
det gode helbred, er i dag blevet til han-
del-, vækst- og berigelsesområder: Vand, 

jord, luft, føde, råvarer, afgrøder og in-
deklima er i dag industrialiseret, og kom-
bineret med kemi, støj, stråling, affald 
mm. Mennesker, levevilkår og livsstil er 
i dag radikalt forandret. Kompleksitet og 
uigennemskuelighed er overvældende for 
den enkelte, og for det enkelte samfund. 
Internationalt har det vist sig vanskeligt, 
at finde fælles idegrundlag-, ansvar og 
samarbejdsformer, der kan fungere.

Det er tankevækkende, at disse 5 enkle 
læresætninger, - flere tusind år gamle 
kulturers ideer om det gode helbred, - 
og så i dag være nødt til at erkende, at 
det enkelte menneskes indflydelse på 
sit miljø og helbred, er ”udvandet” og 
uigennemskueligt i væsentlig grad. Luft, 
vand, fødevarer, råvarer mm, - så er vi 
udfordret. Selv økologi er i dag udsat for 
graduering og måleenheder, der grad-
bøjes. Økologi er ikke længere økologi, 
men nationalt og internationalt gradbøjet 
økologi. Er det fx dansk økologi, er det 
EU eller amerikansk?

Men vore tanker og vores tarmsystem må 
da være vores eget? Men er det egent-
ligt? Det faktum at der er flere mikroor-
ganismer i vores krop end der er celler, 
det kan også give stof til eftertanke. 
Hvem er vi egentlig? Tarmsystem og ens 
tanker, er to områder, der hver især er 
udfordret og påvirket i den moderne kul-
tur af henholdsvis forringede fødevarer, 
medicin, kemi, - og ens tanker bestormes 
i dag 24/7 af medier, lyd og af den kul-
tur-ideologiske mangfoldighed.

Mere velstand til flere er hverken vejen 
eller løsningen.

Trods overflod og velstand for mange 
flere mennesker i verden, så viser pande-
mien, at det sker på bekostning af nogle 
centrale fælles grundværdier. Robusthed, 
trivsel og det gode helbred skranter. 
Lande som bl.a. USA, England, Sverige, 
Belgien, Italien, Frankring mfl. har i denne 
pandemi fået udstillet, at deres folkesund-
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hed er særligt udfordret. Det handler ikke 
om fattigdom som for 70 til 100 år siden, 
det handler om nye former for fattigdom 
og nye former for uigennemskuelighed i 
det liv, vi lever hver for sig og sammen. 
Derfor kan denne pandemi ikke løses med 
fortidens logik.

Nu handler det om at omsætte og integre-
re og samtidig erkende, at det der foregår 
har brug for andet og mere end en sys-
tematisk behandlingsindsats. Det er den 
optimale vej til at bekæmpe den akutte 
sygdom. I et fremtidsperspektiv, må op-
mærksomheden nu rettes mod, hvad der 
kan gøres for at undgå en gentagelse af 
det sidste års verdensomspændende frygt 
og multikrise. 

Den amerikansk-Israelske læge Aron An-
tonowsky anvender en gammel kinesisk 
metafor for livet som en flod, og  udtrykker 
i sit idegrundlag for udvikling af metoder til 
mestring af eget liv og helbred:
”… det er mere logisk og mere lang-
sigtet, at lære mennesker at svømme 
selv, i stedet for at redde dem op af 
floden igen og igen”. Hans tanke skal 
forstås som kritik af sundhedsvæsnets 
optagethed af behandling fremfor at pri-
oritere, at det enkelte menneske inspire-
res til mestring af eget liv. Mennesker  vil 
falde i floden igen og igen var Antonows-
ky´s resonnement:” … og de kan jo 
ikke svømme med redningsvest på 
hele livet.” Derfor er hans budskab: Lær 
mennesker at svømme selv! Det er mere 
effektivt, det er langsigtet og ikke mindst, 
så giver det oplevelser af succes hos den 
enkelte. 

Bruce Lipton´s amerikansk biolog, 
videnskabsmand, PhD grad i cellebiologi 
har udtrykt det på sin særlige måde: ”Så 
fat det dog, - Følg energien din tumpe", 
- inspireret heraf kunne følgende spørg-
smål være relevant: Hvorfor er der i dag 
så mange mennesker, der lever med og 
klager over, at de mangler energi? Flere 

orker ikke deres egen hverdag, der klages 
over dårlig søvn, udmattelse på mange 
planer fx mangel på overblik i deres eget 
liv, mangler fokus, initiativ og glæde i 
deres hverdag. Det, der tidligere kunne 
være symptomer efter særlige anstren-
gelser, er i dag for mange blevet til hver-
dagsfænomener. Spørgsmålet er om 
oplevelsen af  lavenergi i dag er blevet en 
ny folkesygdom, -  og om vi ikke tænker 
os om så er på vej til nye typer af fol-
kesygdomme? Måske kunne den enkeltes 
egen oplevelse af egen energi og grad af 
energi stabilitet være retningsgivende for 
hvor der skal sættes ind, - og give ideer 
til hvordan nye former for tidlig indsats og 
forebyggelse kunne iværksættes?

Det enkelte menneske, familie og loka-
lsamfund kan ikke gøre det alene, men 
jeg er ikke i tvivl om, at nytænkning og 
omtænkning findes og skal omsættes på 
dette niveau i vores samfund. De og vi er 
de centrale aktører og ikke mindst, de og 
vi ejer trylleformularen til, - at det aldrig vil 
ske igen på samme måde. En ny borger-
bevægelse til oprydning og afskaffelse af 
det der forurener, og fælleseje på retten til 
rent vand, ren luft, ren og kærlig mad, et 
velfungerende tarm- og fordøjelsessystem 
og ikke mindst retten til rene, friske og 
kærlige tanker. Det er ud fra mine erfaring-
er et godt sted at starte!  

Opsummering af mine erfaringer med 
sygdommen Covid19.
Følgende opsummering er en kombination 
af mine egne observationer og min faglige 
baggrund, - og den forskning og udvikling, 
jeg af gode grunde og i mange år har fulgt 
på området.

Om Covid19 som sygdomsforløb vil jeg 
især fremhæve:

1. Der er ikke to forløb der er ens. 
Men der er nogle fælles symptomer og 
reaktioner. 
2. Kroppens reaktion på dette virus er 
afhængigt af krop-sindets generelle ener-
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gi, kondition og almentilstand.
3. Et udmattet, inflammeret, stresset 
og/eller frustreret/ulykkelige krop-sind er 
mere sårbart end et i harmoni og balance.
4. En krop, der er i energi, vægt og 
ernærings balance, klarer sig bedre end 
en, der er belastet af mangeltilstande på 
energi, centrale vitaminer, mineraler og 
aminosyrer mm. 
5. Graden af eksponering af vira er, 
for modtageren af disse vira, afgørende 
både for sværhedsgrad og længde af syg-
domsforløb. 
6. Antal og grad af alvor i de senfølger 
der udvikles har samme logik, som for de 
enkelte sygdomsforløb. Senfølgerne er 
forskellige, men der er grundmønstre, der 
er ens i forhold til deres belastningsom-
råder, udvikling og varighed. 
7. Alle organer er involveret i infek-
tionen, de der særligt bliver belastet er, ud 
over lunger, hjerte, kredsløb og hjerne, - 
de områder der allerede er belastet i den 
enkelte krop af fx inflammation, mangeltil-
stande, overbelastning af ydre og indre 
miljø, er særligt sårbare.
8. Restituering og genopbygning af 
krop og sind, kan ved målrettet indsats 
for genopbygning og restituering tage op 
til et år, og ved respiratorbehandling op til 
mindst to år. 

tamin og mineraler. Jeg har selv genop-
taget Donna Edens daglige rutiner for 
styrkelse af immunforsvar, åndedræt, 
hjerte, hjerne og energisystemer. Jeg har 
i mange år brugt lyd og lydfrekvenser med 
god effekt. Jeg har dagligt mediteret og 
har brugt forskellige tilgange til meditation, 
mindfulness og Hearth Math metoden. 
Jeg har dagligt gået korte ture og valgt 
at gå i grønne områder. Min kost er en-
kel og økologisk. Min søvn rytme og mit 
stresssystem er desværre stadig ikke fuldt 
genetableret trods jeg virkelig har prøvet, 
men det er ikke stabilt og der skal intet 
til, at det igen bliver værre. Min fysiske 
formåen har stadig noget at ønske, og jeg 
bliver hurtigere udmattet. 

Mit forløb blev kompliceret af at ud over 
jeg selv var syg, så skulle jeg også passe 
min mand, som var langt mere syg end 
jeg var ombord på skibet. Vi kunne ikke få 
hjælp ombord, da skibets Medical Center 
var totalt overbelastet/ væltet på grund 
af for lidt personale og for mange meget 
alvorligt syge ombord. I stedet ringede der 
via vores rejseforsikring flere gange om 
dagen en læge fra Danmark, som støttede 
og guidede mig i hvad jeg skulle obser-
vere og gøre.  Efter 3 måneder hjemme 
måtte jeg erkende at hjælp hos en krisep-
sykolog blev nødvendigt. 
I dag er vi begge raske og fri af de typiske 
senfølger. Det gælder også for de fleste 
af dem vi rejste sammen med. En  er 
desværre død og flere i gruppen har haft 
nogle meget belastende forløb, og lever 
stadig med svære gener. 

Der er altid en vej! Men for mig kommer 
der aldrig et nyt krydstogt – jeg har rejst 
meget i mit liv,-  og over hele verden. Et 
krydstogt er fra mit perspektiv en foræl-
det rejseform, både i forhold til miljø og 
i forhold til den indskrænkning denne 
rejseform giver til dine frie vilje og din 
frie bevægelighed. Jeg har aldrig været i 
fængsel, men jeg kan forestille mig, at det 
har meget til fælles! 

Det er min erfaring, at det er muligt at 
komme fri af selv påtrængende senfølger, 
men det tager oftest tid. Inspiration kan 
hentes flere steder. Dels er der meget god 
faglig viden om hvad du selv kan gøre for 
at styrke immunforsvaret generelt, og der 
er ligeledes meget viden til inspiration om 
efterfølgende gener og symptomer, knyttet 
til kroppens kirtler, organer, sanser og sys-
temer.
 
Kontakt din egen læge som du kan drøfte 
det med, og find ud af hvad lægen kan 
bidrage med, og find ud af hvad du selv 
kan vøre. Jeg har fx. i samarbejde med 
egen læge været til undersøgelse af lung-
er, hjerte og sanser. Jeg er tjekket for vi-
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UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME

Jeg føler med alle jer, som har fået 
drømme-uddannelsen sat på pause. 

Måske I lige var startet, måske I var 
næsten færdige. Begge dele gør ondt, når 
der er noget, man brænder for.

Jeg oplever entusiasmen fra kursisterne. 
Ny læring, nye teknikker, nye veje er-
statter gamle tanke-og handlemønstre til 
gavn for jer selv og for jeres klienter eller 
prøvekaniner.

Det er mit håb, at I har benyttet tiden til at 
afbalancere familien og dermed opfyldt 
det mål, som John F. Thie havde: Der skal 
være en i hver familie, som kan teste og 
afbalancere resten af familien. 

Øvelse gør mester, og mester gør øvelse. 
Vi har alle brug for at øve os, ligegyldigt 
hvor i uddannelsesforløbet vi befinder os.

Måske har I også kigget på jeres uddan-
nelse og overvejet, hvilket kursus I skal 
tage, når der igen er mulighed for at gå 
på kursus. 

Er I i tvivl om noget som helst omkring 
uddannelse, så er jeg her, og jeg hjælper 
jer gerne med at sætte en uddannelse 
sammen, så den passer præcis til hver 
enkelt af jer. Skriv eller ring, og så finder 
vi ud af noget, så I kan komme videre. 
Måske er eksamen tættere på, end I lige 
regner med.

Velkommen til nyt medlem Pr. 16.02.21

Jorunn Synøve Gauteplass, Spentrup, grp. 2

Til lykke med bestået eksamen Kinesiolog med ret til RAB

Birgit Pedersen, Aalborg

Her er et super tilbud til alle jer, om endnu ikke har fået påbegyndt 
jeres uddannelse i anatomi, fysiologi og sygdomslære.

Vi har indgået en samarbejdsaftale med Nordic College of Natural Medicine (tidligere 
Heilpraktikerskolen), som udbyder uddannelsen E-Medicus.

På deres hjemmeside står der nu denne tekst: 
Som kinesiologi-studerende og medlem af Danske Kinesiologer får du 20% rabat på 
E-medicus. Kontakt Danske Kinesiologer for mere information. 

Du får udleveret koden hos uddannelsesvejlederen.

Vi håber, at det vil sprede lidt ekstra glæde hos jer studerende i denne lidt trælse tid.
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Foreningen Alma • Hagemannsvej 11 • 8600 Silkeborg • 86 81 92 77 • alma@alma-info.com • www.alma-info.com

Sådan kommer 
Allergicas lægemidler til verden

- MED ALT DET GODE FRA NATURENS RIGE
Bigift, berberis og skovsyre er nogle af de råvarer Allergica samler i den danske natur.

Naturkræfter i råvarerne frigives i potenseringsprocessen, så de bliver lette at optage.
På den måde bliver naturens kræfter let tilgængelige værktøjer til liv og helbredelse for mennesket i 
Allergicas homøopatiske lægemidler.

HVEM ER VI?
Allergica A/S er en antroposofisk inspireret virksomhed, der fremstiller homøopatiske lægemidler. 
Allergica blev grundlagt i 1984, og vi har siden fremstillet lægemidler, som udnytter kroppens egne 
kræfter til helbredelse ved hjælp af naturens ressourcer.

Se mere på www.allergica.dk

Fredags-fif
- Et gratis tilbud til medlemmer af Foreningen Alma

Hør eksperternes gennemgang af forskellige emner  
med behandlingsforslag og få svar på dine spørgsmål.

• Tid: hver fredag fra kl. 8-9
• Sted: ved din PC eller telefon via Zoom
• Eksklusivt for medlemmer af Foreningen Alma

Vi glæder os til nogle spændende timer med lærerig erfarings-
udveksling mellem fagfolk.
Hvis du ikke allerede er medlem, kan du blive det på hjemmesiden: 
www.alma-info.com/bliv-medlem

Esther Helle Mie
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S tafet ten

Stafetten af Miriam Lund Hansen, Kinesi-
olog RAB

Kære kinesiologer.
Jeg har været selvstændig kinesiolog 
og fuldtidsbehandler siden 2017. At tage 
uddannelsen til kinesiolog er noget af det 
bedste jeg har gjort – jeg elsker mit virke 
og kinesiologi 

Af og til dukker en klient op, som tidligere 
har været hos en kinesiolog, med gode 
resultater, og som igen har brug for be-
handling. I disse situationer sender jeg 
andre kinesiologer en stor tak, for det 
er tydeligt, at vi står på skuldrene af de 
mænd og kvinder, der har arbejdet som 
kinesiologer før os. 

Det får mig også til at tænke på, hvordan 
vi kan hjælpe hinanden, styrke faget og 
få en væsentlig stemme i Danmark, og så 
flere tør tage springet og blive selvstæn-
dig kinesiolog? 

I Schweiz er der mange flere kine-
siologer, har jeg hørt, nærmest på 
hvert gadehjørne. Sådan ser billedet 
ikke ud her, så hvad er det der skal 
til? 

Vi har gode kinesiologi-skoler i DK, 
som uddanner dygtige kinesiologer, 
så potentialet for at blive en stor 
behandlergruppe er til stede. Og ki-
nesiologi nyder jo almen agtelse hos 
mange mennesker. 

Jeg drømmer om at kinesiologien 
bliver mere kendt, anerkendt og ud-
bredt, og om et ligeværdigt samarbe-
jde med sundhedsvæsnet, som er 

så overbelastet, at den menneskelige vær-
dighed ofte forsvinder, personalet bliver 
stresset og kvaliteten af behandlingen 
påvirket. 

Kinesiologer kan aflaste sundhedsvæs-
net med det arbejde, vi udfører. Vi yder 
et reelt stykke samfundsarbejde, ved at 
hjælpe folk til balance og sundhed. Det 
giver færre sygedage, sundere, gladere 
mennesker og vores samfund sparer 
derved mange penge, både på kort og 
lang sigt. 
Mennesket har en iboende trang til at po-
larisere. For at være unik føler egoet trang 
til at udmærke sig, adskille sig, skabe 
afstand. Jeg oplever at der er meget 
polarisering i vores tid. Måske har der 
altid været det, men det ses tydeligt feks 
i politik samt mellem sundhedsvæsnet og 
alternative behandlere. 

Tænk hvis vi i stedet skaber polaritet: 
Holder fast i os selv, samarbejder med 
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respekt og accept af hinandens forskel-
ligheder, så spændende og nye ting kan 
opstå. Det fordrer at vi ikke ser hinanden 
og uenighed som en trussel, men tør se 
forskellighed som en styrke. 

Her er 3 bud på, hvordan vi kan styrke 
kinesiologien, faget og derved vores fod-
fæste i DK.

1 Når jeg kigger i store faggruppers 
brancheforeningers tilbud, er det tydeligt, 
at de har råd til at betale for forskellige un-
dersøgelser og dermed afdække, hvad der 
er mest hensigtsmæssigt for deres medle-
mmer. De betaler sig fra noget benarbej-
de.  Det tænker jeg ikke, at vi kan som en 
lille forening. Til gengæld tror jeg, at vi har 
rigtig meget viden, som vi kan hjælpe hi-
nanden med. Et godt eksempel er Katrine 
Fribos viden om, og tilbud om hjælp til 
online behandling. Smukt, tak Kathrine. Vi 
kan også samle erfaringer, lave undersø-
gelser/surveys og invitere til vidensdeling, 
med henblik på at gøre det lettere at starte 
virksomhed for nye kinesiologer.

Helt konkret kunne det feks være:
• fordele og ulemper ved booking-systemer, 
• økonomi/ regnskabsprogrammer/revisor 
• prisniveau
• Fælles markedsføring/ formidling om 
kinesiologi. ( Der er stadig en stor gruppe 
af befolkningen, som ikke ved hvad kinesi-
ologi)
• Undersøge, hvad har der er brug for af 
hjælp, til at kunne starte som selvstændig 
kinesiolog

2. Danske kinesiologer har indført en 
mentor-ordning. Den vil jeg gerne anbe-
fale. Find dig en etableret mentor, som du 
kan sparre med, få tips af osv. Det er guld 
værd, og du føler ikke at du står fuldstæn-
dig alene. Jeg har selv været så glad for 
min mentor. Tak Zidsel.

3 Formidlingsarbejde om kinesiologi. Lad 
os tale om faget, tale hinanden op og bak-
ke hinanden op. 
Vi har nok alle modtaget utilfredse klienter, 
som har været hos en anden kinesiolog, 
som klienten var utilfreds med. 
Jeg tænker at vi hjælper vores fag, ved 
også at lytte i sådanne situationer, så 
personen føler sig hørt og forstået, og 
samtidig stille bakke vores kollega op. 
Der kan jo være mange gode grunde til 
at vedkommende går et andet sted hen. 
Samme respekt mener jeg vi bør vise 
sundhedssystemet.
Det kan være snublende nærliggende at 
se hinanden som konkurrenter i stedet for 
som kollegaer. 

Tak til jer alle, tak til underviserne på 
skolerne og til brancheforeningen for jeres 
gode arbejde. Tak til Charlotte for stafet-
ten og tak til Zidsel for at tage imod næste 
gang.   
   God vind fremover
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Nyt fra Karins Helse Klinik 

Der er nu skrevet historie i Danske Kinesiologer .  
Det kan vi vist godt tillade os at sige, for den 23. og 24. januar havde jeg den ære og fornøjelse at 
afholde et af mine MATRIX kurser på zoom. Det har tidligere været muligt at afholde møder på 
dette medie, men nu blev det så også godkendt fra foreningen, at vi grundet Corona situationen, 
nu også har muligheden for at afholde kurser på denne måde, men med helt klare regler.   
Både jeg og kursisterne var spændt på, hvordan det ville forløbe. Vi ville selvfølgelig alle hellere, at 
vi kunne mødes og afholde kurset, som vi plejer. Da dette jo ikke var muligt, og at det måske har 
lange udsigter, så vi tog ja-hatten på, og forsøgte os, så flowet i modulerne kunne holdes, hvilket 
flere ønskede. 
Selvfølgelig mistede vi det sociale samvær, og samspillet mellem kursisterne, men vi kunne alle 
være med og spørge, debattere og få undervisning på en rigtig fin måde, og både jeg og de fleste 
af kursisterne har været positive over udfaldet. Der er kommet rigtig fine tilbagemeldinger på det. 
Kurset kunne lade sig gøre, fordi det var et af de senere moduler, så kursisterne kender måden at 
arbejde på.  Zoom-weekenden bliver fulgt op af en praktisk dag, så alle retningslinjerne 
overholdes, og kurset kan godkendes. 

Alt dette kom i stand, fordi nogle af kursisterne skubbede på, så jeg fik det godkendt og lavet .  
Tak til alle kursister, der deltog. I var utrolig gode - også til den praktiske del, der blev afholdt over 
zoom. 
Og tak til FU og instruktørernes tovholder at det blev en mulighed, nu hvor alt andet står stille.  
Jeg er meget spændt på, hvornår vi igen må afholde kurser på den sædvanlige facon, men håber, 
at vi i løbet af foråret kan starte op igen. Grundet den usikkerhed der er, har jeg valgt ikke at sætte 
datoer på kurserne, men afventer situationen og melder ud med datoer, så snart det giver mening 
igen.  
Alle der har lyst til at deltage på kurser hos mig, bedes melde sig, så vi kan komme i gang, så snart 
muligheden er der. Det er populære kurser, der virker effektivt og giver god respons fra klienter.    
Nu har vi muligheden for at lade op, være klar, og så komme i gang, når vi må. Og forhåbentlig kan 
vi snart mødes og lave kurser og arrangementer igen. Det tror jeg, at alle trænger til. 
Alle mine kurser er godkendt til uddannelse og RAB-opdatering og kan vælges i forbindelse med et 
uddannelsesforløb.  
Håber at se dig. 
Karin Jensen 
Instruktør og DK-Kinesiolog  
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Foråret er på vej, og vi håber, at der 
blæser lune vinde, så vi snart kan møde 
jer igen. Vi savner jer kursister, og vi har 
det ligesom gamle cirkusheste: vi ven-
ter på den nye sæson, så vi igen kan få 
savsmuld under hovene.

Det har været en underlig tid. Vi har 
uafsluttede hold, og alting er blevet trukket 
i langdrag, og vi glæder os virkelig til at 
kunne afslutte de enkelte hold, så kursist-
erne kan komme videre med flere kurser 
og i sidste ende gå til eksamen. 

Vi har valgt ikke at gå online denne gang, 
men hvem ved, hvad fremtiden bringer. 
Nogle kurser er mere oplagte til online 
undervisning end andre, og det bliver en 
opgave, som vi må se på. 

Vi har brugt tiden til at fordybe os i faglit-
teratur, skrive på et nyt kursus, som snart 
ser dagens lys, samt lyttet til online-fore-
drag med spændende emner. Måske no-
gle af jer også har lyttet til Joe Dispenza, 
Bruce Lipton, Dawson Church, bare for at 
nævne nogle af de store navne fra Health 
Summit, som vi fik tilbudt med danske 
undertekster. 

Hver fredag morgen har vi lyttet til Alma og 
fået gode råd til brugen af homøopati. 
Så en nedlukning behøver ikke at betyde, 
at alting bare flyder sammen. Vi har skabt 
en rytme, som har gavnet os, og forhåben-
tlig har mange af jer gjort det samme. Vi er 
jo i bund og grund rytmiske væsener, og 
denne tid har givet mulighed for at skabe 
nye rytmer eller falde tilbage i gamle ryt-
mer, som har gjort os godt. 

Vi håber, at det bliver muligt at tage til 
Provence i september i år. Turen blev 
aflyst sidste år, men det skønne sted er 
reserveret til en dejlig kursusuge fra d. 4.-
11.september. 

Fra Australien lyder der en hilsen fra Philip 
Rafferty og Germaine Byrne. De håber, at 
de kan komme til Danmark til august, men 
det er stadig usikkert. De har brugt tiden til 
at redigere alle manualer og give dem nye 
forsider. Det er også blevet til en helt ny 
Master Class 2 samt et RESET 3 kursus. 

På snarligt gensyn
Mette, Kisser og Birgit

Forårshilsen fra Kinesiologi-Akademiet
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Formand
      Lone Thorup Nielsen

Ligesom så mange andre er vi udfordret 
mht at få afholdt vores generalforsamling 
her i Afdeling Fyn.

Vi håber på at vi snart kan få en løsning 
på dette.  Enten ved at restriktionerne bliv-
er rullet tilbage så vi kan mødes. 

Eller ved at vi afholder generalforsamling

over zoom.

Det er naturligvis den første løsning vi 
helst ser. Det kunne være rart at mødes 
med jer medlemmer snart.
I får besked via email så snart vi har en 
afklaring.

De bedste hilsne fra Marianne og Lone.

Kinesiologishoppen er åben
SPAR PORTOEN og gør en god handel på generalforsamlingen.

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

Skal du have en hel kasse(r) brochurer så skriv til sekretariatet inden generalforsam-
lingen, så er du sikret, vi har det bestilte klar til dig. 

Se alle varer i kinesiologishoppen her:
https://danskekinesiologer.dk/foreningen/kinesiologishoppen

Pris for brochuren Livgivende samler gennem kroppen:

gruppe 1 og 2:  10 kr. pr. stk. 

gruppe 3, 4 og 5: 5 kr. pr. stk.,  
en kasse med 100 stk. 440 kr. 

https://danskekinesiologer.dk/foreningen/kinesiologishoppen/
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Formand Hanne Freil

Generalforsamlingen på Sjælland er foreløbig udsat til efter påske; det bliver meget 
dejligt, når vi igen kan mødes med gode kinesiologikolleger. 

NYT FRA 
   

Formand Sandra 
S. Henriksen

Lokalgeneralforsamling Danske 
Kinesiologer Nordjylland
 
Kære Nordjyske medlem af Danske Kine-
siologer.

Vi håber, at du er godt kommet ind i det 
nye år! 2020 ligger bag os, og vi har været 
igennem helt nye udfordringer, som sta-
digvæk påvirker vores dagligdag og vores 
liv.

Desværre var vi nødt til at aflyse- eller i 
hvert fald udskyde - vores lokalgeneral-

forsamling, som var sat til den 27. janu-
ar 2021. Da situationen på nuværende 
tidspunkt er lidt uforudsigelig, kan vi ikke 
komme med en ny dato. Men så snart 
samfundet åbnes op igen, går vi i gang 
med en ny planlægning og vender tilbage 
til dig.

Vi ønsker dig og din familie et godt og 
lykkeligt 2021 og håber, at vi snart får lov 
til at mødes igen.

På bestyrelsens vegne, 
Anni, Gitte, Hanne, Sandra

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

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

Covid-19 har medført, at vi i udval-
get, midt/syd, har haft brug for at være 
kreative. Den 2. november var vi hos en 
clairvoyant, en spirituel erhverscoach, 
hvor vi blev rådgivet. Vi tog fra Rusci 
Sarbu fyldt med ideer, men pga. ned-
lukningen, så kom vores første møder til 
at foregå online via Zoom. Det var aldrig 
prøvet før, men der var god opbakning 
med 20-25 deltagere, og både nye medle-
mmer og erfarne kinesiologer har givet en 
positiv tilbagemelding. 

Vores fire Zoommøder har haft følgende 
emner:

Den 16. november: Kollegamøde/erfaring-
sudveksling (ideudveksling ift. emner på 
onlinemøder)

Den 16. december: Travlhed i klinikken (vi 
får travlt, når vi må åbne op igen).

Den 10. januar: Fællesafbalancering. Zid-
sel Rosing stod for den fælles afbalancer-
ing, hvor vi arbejdede ud fra målene: 

• Vi har et trygt stærkt og solidt fundament 
som kinesiologer.
• Vi står ved os selv og kommunikerer 
vores fag med værdighed og tydelighed.
• Vi tror på eget værd.
• Vi tror på, at vore redskaber og arbejds-
metoder er effektive.
• Vi lever godt som behandlere, og der er al-
tid klienter nok til os alle. Vi har altid nok af alt.

Den 28. Januar: Selvafbalancering (teknik-
ker, hvad kan vi selvafbalancere og hvor-
for selvafbalancere?)

Årets generalforsamling bliver den 22.feb-
ruar, og det bliver også på Zoom. Efter 
selve generalforsamlingen er der web-
semiar med psykolog/coach/massør An-
neli Sejr Iversen. Emnet er: Fremad i livet, 
men hvordan? – find dit unikke bidrag som 
kinesiolog og som menneske.

Vi ser frem til spændende arrangementer 
i 2021, og vi glæder os til, at vi igen kan 
være sammen live.
                         Lidt utålmodige hilsner fra  
  Karin, Jette, Tanja og Lone
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KONTINGENTSATSER: 

Kontingentåret løber fra 1. april til 31. marts. Ved 
indmeldelse i løbet af året gradueres kontingentet 
forholdsvis. Medlemsskabet løber videre til det 
skriftligt opsiges, eller medlemmet er i over                 
3 måneders betalingsrestance.
                                             Årskontingent
Grp. 1 Støttemedlem                               kr.    700,-
Grp. 2 Studerende(ved opstart af uddannelse. 
              gratis kontingent i 2 år) - derefter             kr.    700,-
Grp. 3 Kinesiolog (med ret til RAB)              kr. 2.500,-
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 -  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.

Kontaktpersoner
Meritudvalg:
Vibeke Rønne Sørensen, Birgit Nielsen, 
Kisser Bjerregaard, Edel Hovgaard, 
Helle Bülow-Olsen, Tina Hyldahl og Lone Gellert.

Elevrepræsentanter i instruktørkredsen:
Gitte Nielsson mail: gitte.t.nielsson@gmail.com

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/
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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 og hjerne. 
250 mg EPA og DHA dagligt, 
bidrager til en normal 
hjertefunktion. 250 mg DHA 
bidrager til at vedligeholde 
en normal hjerne.

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

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 kost-
tilskuds produkter at høj kvalitet.

Naturens styrke, dit forsvar / solaray.dk
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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.


