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Lockdown, travlhed i klinikkerne nu, usikker 
fremtid - jeg ved ikke hvad grunden var, 
men denne gang kom der ingen artikler til 
Muskeltrykket!

Hvad gør man så? Jo jeg havde besøg af 
Lisbeth Ingeman Sørensen, som fortalte en 
sød historie, og den dannede grundlaget 
for at sætte fokus på essenser.

Tusind tak til alle jer, der tog imod min 
forespørgsel om at skrive om essenser.

Husk du altid kan finde bladene elektronik 
på vores hjemmeside: https://danskekinesi-
ologer.dk/foreningen/muskeltrykket/
Der kræves nu login for at se bladet, så 
kan du ikke åbne siden, så gå ud på 
forsiden af hjemmesiden nederst til højre 
og registrer dig.

God læselyst!

Deadline for stof til september numme-
ret af Muskeltrykket er den 30. juli 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

Der er valg og der er konsekvenser.

Når FU skal skrive ”Nyt fra FU” er det 
senest en lille måned før Muskeltrykket 
udkommer. For at få Muskeltrykket sat 
op, sende det til trykkeriet og bladet skal 
ud til jer medlemmer, skal Jette bruge 
materialet en måned før Muskeltrykket 
skal udkomme.  Det giver den kon-
sekvens, at det ikke altid er det nyeste 
nye der kommer fra FU’s hånd. Der kan 
være sket meget siden ”Nyt fra FU” blev 
skrevet.

FU valgte at udsætte generalforsam-
ling 2021 til den 29 maj 2021. Det var 
et godt valg, forsamlingsforbuddet blev 
hævet så vi kunne mødes mange med-
lemmer til generalforsamlingen. Det har 
den konsekvens, at nu hvor der skal 
skrives ”Nyt fra FU”, bliver det til noget 
af en udfordring. Hvad kan der være af 
nyt, når vi lige har haft en generalfor-
samling og det ikke er muligt at skrive 
om den.

På generalforsamlingen var det store 
emne – skal Danske Kinesiologer 
fortsætte som en selvstændig forening 
eller skal der fusioneres med Forenede 
Danske Zoneterapeuter og Danske Aku-
punktører. 

På generalforsamlingen i 2020 blev der 
stillet et forslag, hvor der skulle tages 
stilling til om FU skulle fortsætte arbej-
det med evt. samarbejde/fusion med 2 
andre brancheforeninger. Det blev der 
stemt ja til. 

Det er nu det arbejde der blev beskrevet 
og fremlagt på generalforsamlingen den 
29.maj 2021 - til afstemning om videre 
forløb. 

I marts og april, arrangerede FU 4 zoom 
møder for medlemmerne. Invitation blev 
rundsendt via mail. Der deltog 75 med-
lemmer – flot og tak for det. Her blev der 
snakket ”meget frem og tilbage” – på alle 
møder var der en god dialog og tilkend-
egivelse af holdninger. Der kom mange 
gode spørgsmål og gode observationer 
og mange muligheder og tanker frem på 
disse møder og heldigvis var der tid til at 
FU kunne arbejde videre med dette. 

Når du sidder med dette blad er general-
forsamlingen gennemført og der er stemt 
om ovennævnte forslag. Hvad resultatet 
af dialog og afstemning på generalforsam-
lingen kan vi ikke skrive om – men var det 
ikke muligt at deltage på generalforsamlin-
gen 2021 og du gerne vil have information 
omkring dialogen samt resultatet af af-
stemning. Da skal du gå ind på Danske Ki-
nesiologers hjemmeside og logge dig ind. 
Her vil referatet generalforsamling være 
lagt op så snart det er godkendt.

Kan du ikke logge dig ind, kan du skrive til 
Jette og få information. Skriv til seketari-
at@kinesiologi.dk 

Den 6 april 2021 kunne vi hejse flaget og 
igen åbne for behandlinger i vores klinik-
ker og det er et håb fra FU’s side, at alle 
er kommet rigtig godt igennem nedlukning 
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INFO FRA SEKRETARIATET - HUSK!
HVIS DU FLYTTER, får nyt tlf.nr eller mailadresse at meddele dette til sekretaria-
tet. 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 sekretaria-
tet)

TILBAGEBETALING AF DELTAGELSE PÅ ÅRSMØDE. Har du tilmeldt dig 
årsmødet i 2020 eller 2021 og betalt så husk at meddele sekretariatet dit kontonum-
mer, så beløbet kan blive refunderet.... 
Vi har stadig medlemmer, som mangler dette!

og nu igen arbejder, som man gerne vil. 

Kort tid efter blev det lille forsamlings-
forbud hævet, med mulighed for vores 
instruktører, at tilbyde kurser til fornøjelse 
for vi medlemmer og andre der ønsker 
viden om kinesiologi. 

Arbejdet med de 2 andre branche-
foreninger og nedlukning på grund af 
Covid 19 har taget megen fokus og tid af 
FU’s arbejde. Hvor FU fremover skal have 
deres fokus vil fremgå af hvilket valg gen-
eralforsamlingen har taget til spørgsmålet 
om fusion eller ej.

Formand Vibeke har siddet i 7 år. Med 
henvisning til overskriften valg og kon-
sekvenser, har det været 7 (snart 8) år 
med intense valg og opgaver, med deraf 
følgende konsekvenser opgaverne har 
givet. Det skal stoppe ved næste valg. 
Som det er i skrivende stund er vi Danske 
Kinesiologer og Vibeke er på valg ved 
næste generalforsamling i 2022. Dette til 
orientering og mulighed for at finde nye 
formandskandidater. 

FU ønsker alle medlemmer en rigtig god 
sommer.
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Som I måske husker rettede RAB-Fo-
rum både henvendelse til Sundheds- og 
Ældreministeren samt Erhvervsministeren 
og gjorde opmærksom på det paradoks 
og den skævvridning det var, at vi som 
alternative behandlere ikke havde lov til 
at holde åbent i en tid, hvor der i den grad 
var brug for os.

Vi har aldrig hørt fra Sundheds- og 
Ældreministeren. 

Erhvervsminister Simon Kollerup sendte 
et svar 4. marts. Han skrev, vi befinder os 
i en vanskelig situation, hvor der var risiko 
for at behandlingskapaciteten på sygehu-
sene overstiges. Han var opmærksom 
på, at der kan være eventuelle skadelige 
virkninger for konkurrencen, men han var 
glad for, der var oprettet støttemuligheder 
for erhvervslivet.

Han skrev, at når klinikker med sund-
hedspersoanle ansat stadig kunne holde 
åbent, var det for at sikre, at aktiviteten i 
samfundet på den ene side blev reduc-
eret, mens vi på den anden side søger for, 
at sundhedsvæsenet opretholder den nød-
vendige drift for at sikre folkesundheden.

Alt i alt et svar, som intet sagde og som vi 
ikke kunne bruge til noget. Vi havde ikke 
forventet andet, men vi sad trods alt ikke 
bare på vores hænder. Nej. vi fik gjort op-
mærksom på os selv.

Nyt fra RAB-Forum
RAB-Forum består af 10 branche-
foreninger:

Danske Akupunktører (DA)

Branche Foreningen Fysiurgiske Massører 
(BMF1992)

Forenede Danske Zoneterapeuter (FDZ)

Traditionel Kinesisk Zoneterapi (TKZ)

Foreningen Registrerede Fysiurgiske 
Massører (FREM)

Danske Akupunktør Union (DAU)

Foreningen Registrerede Fysiurgiske 
Massører (FREM)

Danske Akupunktør Union (DAU)
Foreningen af Kranio Sakral Terapeuter i 
Danmark (KST)

Foreningen for Praktiserende Natu-
ropather/ibm og Phytoterapeuter

Zoneconnection Terapeutforeningen (FDZ)

Danske Kinesiologer

Bestyrelsen for de to paraplyorganisa-
tioner RAB-forum og Sundhedsrådet har 
afholdt fællesmøde, og der er nedsat en 
arbejdsgruppe på 6 personer, der skal ar-
bejde med  ”styrkelse af RAB ordningen"
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Jeg er ret sikker på, at mange af os har 
stiftet bekendtskab med essenser i løbet 
af vores uddannelse, og at essenserne 
også er flittigt brugt i klinikkerne.

Hvordan kan du vide, at du skal arbejde 
med essenser, når du er midt i en be-
handling? Du kan altid spørge, men det 
sikreste er at benytte håndmodeller, det 
tavse energetiske sprog, hvor du kommer 
udenom bevidsthedens indblanding i din 
test. Hvis du får et indikatorskift, mens du 
holder nedenstående håndmodel, så skal 
du arbejde med essenser.

Tommelfingerblommen dækker neglen på 
ringfingeren.

ESSENSER

Jeg bringer her et uddrag fra bogen EN-
ERGETIC KINESIOLOGY af Charles 
Krebs og Tania O’Neil McGowan, hvor der 
er et afsnit om essenser.

De indleder med en beskrivelse af Bachs 
blomsterremedier, som nogle også kalder 
Bachs blomstermedicin eller Bach essens-
er. Kært barn har mange navne. Fakta er, 
at de er kraftfulde healere fra planteriget, 
og de kan betragtes som homøopati for 
følelserne og ånden. Der er imidlertid den 
forskel, at selv store doser af en essens 
vil ikke kunne forværre den tilstand, der 
behandles. Så på den måde kan blom-

steressensernes effekt ikke bevises på 
samme måde som homøopatiske præpa-
rater, hvor effekten kan bevises, når der 
indtræder en førstegangsforværring. 

Blomsteressenserne tilberedes med vand, 
som er potenseret med solens vibrationer, 
blomstens vibrationer eller vibrationer 
fra Devaernes rige. Disse vibrationelle 
mønstre påvirker de højere vibrationelle 
energier i astrallegemet, mentallegemet 
og det spirituelle legeme i den menneske-
lige aura. Når blomsteressensen vibration 
kommer ind i kroppen, skabes der en 
resonans, som forstærker det vibrationelle 
mønster i positive følelser, tanker og spiri-
tuelle holdninger. 

Dr. Bach var både læge og homeopat og 
et meget sensitivt menneske, som kunne 
sætte sig selv i forskellige sindstilstande, 
og når han gik omkring i landskabet ved 
Oxfordshire, bemærkede han, hvilke plant-
er der skabte en ændring i hans sindstil-
stand. Han tog så planterne med hjem i 
laboratoriet og arbejdede videre med dem. 

Han udviklede en teknik til at lave en form 
for homøopatisk energetisk præparat af 
hver plante, som han have forbundet med 
en specifik følelsesmæssig tilstand. Han 
fandt ud af, at når han lagde friskplukkede 
blomster i en krystalskål med kildevand og 
stillede skålen i sollyset i adskillige timer, 
så det ud til, at blomstens frekvens-reso-
nans blev overført til vandet. 
For at konservere præparatet tog han lidt 
af det og blandede det i en opløsning med 
60% alhokol.
Dette forøgede opløsningens polaritet og 
stabiliserede strukturen af vandet, som bar 
den pågældende blomsts resonans.

Han afprøvede derefter præparaterne på 
sig selv og fandt ud af, at blomsterne 
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Mimulus: til frygt og angst for noget 
specifikt.

virkelig havde denne specifikke virkning. 
Så via hans undersøgelser stod det nu 
klart, at når et menneske befinder sig i en 
specifik negativ emotionel tilstand, kan 
den blomsteressens, som resonerer med 
den modsatte positive emotionelle tilstand, 
skubbe disse positive vibrationer ind i au-
raen og fjerne de negative emotioner. 

Blomsteressenser arbejder på det højeste 
vibrationelle niveau i astrallegemet (følels-
er), mentallegemet (tanker) og de spiritu-
elle lag i auraen (holdninger, attituder). I 
bogen ”Vibrational Medicine” af Richard 
Gerber står der flg.:

Den mest kraftfulde form for healing 
kommer fra det højeste vibrationsniveau, 
eftersom de højere vibrationers energi er 
i stand til at ændre de lavere vibrationers 
energimønstre på hvilket som helst lavere 
niveau.

Dette er i fuld overensstemmelse med de 
fysiske love. Mere kohærente vibrations-

mønstre vil altid bryde igennem og 
derved bringe større kohærens til mindre 
kohærente vibrationsmønstre.
Blomsteressensernes vibrationsmønster 
repræsenterer høje kohærente niveauer 
og kan derfor bryde igennem og opløse 
de mindre kohærente mønstre inden for 
negative emotionelle, mentale og spiritu-
elle tilstande.

I adskillige årtier var Bachs blomsterrem-
edier de mest brugte blomster-essenser, 
men de senere årtier er antallet af essens-
er øget betragteligt og nye kommer stadig 
til. Ikke kun blomster-essenser, men også 
essenser lavet på krystaller og ædelsten 
og lyd. Enhver essens kan bruges til vi-
brationel healing, og ved hjælp af muskel-
testen kan den helt rigtige essens og 
måden, hvorpå den skal gives til klienten, 
findes. 

Essenser kan bruges som en del af afbal-
anceringen eller som ekstra information 
under en afbalancering. Lad os antage, at 
du er kommet frem til et alderstrin og skal 
til at afbalancere. Lige inden du afbal-
ancerer, kan du tjekke din håndmodel for 
essenser og også håndmodellen for følels-
er, hvis du ikke allerede har fundet en 
følelse.  Essenser repræsenterer sædvan-
ligvis holdningen/indstillingen bag tanker 
og følelser, mens følelser er et udtryk for 
vores følelser omkring det tema/mål, vi 
arbejder med. 

Ofte er der affirmationer tilknyttet de 
forskellige essenser, og både affirmation 
og frekvensen i essensen reflekterer de 
underliggende indstillinger, som så skaber 
vores mange forskellige følelser. 
Når du har fundet essensen, kan du teste, 
hvordan der skal arbejdes med den til-
hørende tekst. Klienten kan læse højt 
eller læse for sig selv, eller du kan læse 
teksten for klienten. Hver fremgangsmåde 
aktiver forskellige neurologiske kredsløb i 
hjernen, som igen henter information fra 
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de tilhørende hukommelses- og overlev-
elsessystemer. 

Essensen kan dryppes under tungen, 
men der er mange andre muligheder. De 
kan dryppes på et akupunkturpunkt eller 
på et område af huden eller i et chakra. 
De kan også bruges i en spray og på den 
måde fordeles i auraen. 

Charles Krebs havde på et tidspunkt 
en ung klient, hvor han skulle bruge 
tre dråber af Creosote Bush, en es-
sens fra Desert Alchemy Flower Es-
sence. Essensen skulle dryppes over 
hjertechakraet fra omkring 90 cm’s højde. 
Denne essens bruges til intens indre en-
somhed, trøstesløshed og forladthed, en 
følelse af at være afskåret og totalt alene 
for altid, og bedrøvelse. Klienten var ek-
stremt introvert og bedrøvet, uden at der 
var nogen grund til det, og isoleret. Ingen 
venner, hvilket havde bekymret moderen 
i årevis.

Da den første dråbe brød gennem auraen 
over hjertechakraet, begyndte klienten at 
græde. Tårerne løb ned over kinderne, og 
Charles Krebs følte selv dyb bedrøvelse

og ensomhed.
Da den anden dråbe gik gennem auraen, 
ændrede klientens ansigtsudtryk og farve 
sig, og tårerne stoppede. 
Da den tredje dråbe gik igennem auraen, 
lyste klienten helt op, og den normalt sure 
fremtoning forsvandt.

Ugen efter ringede moderen og fortalte, 
at hendes datter var totalt forandret. Hun 
havde fået tre nye venner i skolen, hun 
kunne udtrykke sine følelser og tale med 
alle, som hun mødte. 
De positive affirmationer til essensen 
handler om at acceptere venskab med alt 
levende, at forbinde sig til sin indre kilde 
og udtrykke sine følelser. 

Essenser kan også bruges til fysiske og 
fysiologiske tilstande. Et godt eksempel er 
Bachs nødhjælpsdråber, som kan tilføres 
skadede områder for at fjerne den fysis-
ke stress og dermed skabe fysiologiske 
forbedringer. I bogen fortælles, hvordan 
en tømrerlus forsvandt ved indgnidning af 
nødhjælpsdråber.  – Her slutter uddraget 
fra bogen. 

For år tilbage var der pludselig fokus på 
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brugen af essenser i klinikkerne, fordi ikke 
alle essenser er godkendte som lægem-
idler eller fødevarer og derfor ikke må 
indtages oralt. Nogle fik endda kontrolbes-
øg fra den styrelse, som havde fået øje 
på netop dette område. Bachs essenser 
er godkendte, og det er alle essenser fra 
Spirit of Flower i Vordingborg også. 
Vi begyndte derfor at bruge essenserne 
på en ny måde. Vi lagde essensen på det 
sted, hvor den bedst kunne optages, og så 
lyste vi den ind i kroppen med en lomme-
lygte. Vi gav også nogle gange klienten en 
ampul til at bære i lommen, så der også 
kunne ske en optagelse ad den vej. 
Der er ikke noget mystisk i den fremgang-
småde. Lys er bølger eller partikler, som 
bevæger sig med stor hastighed, og lyset 
har et signal, og ampullen et andet signal, 
og tilsammen danner de et nyt signal, som 
sendes ind i kroppen. Fænomenet kaldes 
interferens. 
Du kan derfor også teste, om du skal 
bruge denne metode, når du arbejder med 
essenser. 
https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/
hvad-er-lys 

Hos ergopathics.com (tidligere Lifework-
potential.com) hvor du kan købe alle 
mulige testkits, kan du også købe et testkit 
med Bachs essenser og Maui-essenser, 
og her vil det være oplagt at bruge lys, når 
du arbejder med en ampul, som indehold-
er en af essenserne. 

Lidt baggrund og historie
Der findes desværre ikke ret meget litter-
atur på dansk om essenser, men masser 
af engelsk litteratur, og Audun Myskja 
fra Norge har også skrevet både en bog 
om Bachs blomster-essenser og en om 
blomstermedicin fra hele verden. I Blom-
stermedicin fra hele verden, fortæller han 
i indledningen, hvordan man i forskellige 
kulturer har brugt blomstermedicin op ig-
ennem historien i forskellige kulturer. Han 
beskriver bl.a. hvordan man har indika-

tioner på, at aboriginer i Australien har 
fremstillet blomstermedicin efter sol-
metoden i flere tusinde år. Metoderne er 
dokumenteret i beretninger om det tradi-
tionelle helbredelsesritual hos australske 
aboriginer. Ceremonien holdes af mah-
an, en kvindelig eller mandlig helbreder. 
Deltagerne laver en sauna, hvor glødende 
kul dækkes af jord. De hælder vand over 
jorden for at fremkalde damp, og leret, 
som blandes med knuste blomster, ud-
valgt specielt til den, der skal helbredes, 
bliver smurt på kroppen af denne person. 
Varmen og dampen hjælper blomster-
essensen med at trænge ind i huden. 
Helbrederen udfører sine ritualer, hvorefter 
personen, som skal helbredes, bliver dæk-
ket med dyreskind for at forsegle varmen 
og virkningen af blomsterne. Ritualet varer 
til solopgang næste dag. Personen er da 
blevet fornyet og helbredt af blomsternes 
ånd, siges det. 

Myskja refererer også til den unge læge 
Phillippus Aureolus Theophrastus Bom-
bast fra Hollensberg, bedre kendt som 
Paracelsus (1493-1541), som var født i 
Østrig. Han rejste i årevis rundt i Europa, 
Østen og Nord-Afrika for at finde es-
sensen af helbredelse hos de forskellige 
folkeslags helbredelsesritualer. Det siges, 
at han holdt sig frisk ved at samle duggen 
fra blomster, som var specielt egnet til at 
helbrede ham, når han var ude af balance. 
Han ordinerede de samme blomster til an-
dre, når han var sikker på indikationerne, 
og samlede dug fra blomsterne til behan-
dling af følelsesmæssige ubalancer. Para-
celsus forsøgte at trække den åndelige es-
sens ud af planten, og enkelte angivelser 
tyder på, at han også brugte solmetoden 
sammen med destillationsteknikker for 
at opnå dette - en slående parallel til dr. 
Bachs erfaringer. (A. Myskja, 2003: Blom-
stermedicin fra hele verden). 

Fra klinikken
Jeg bruger tit essenser i mine behand-
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linger. De kan bidrage med et twist, skabe 
en åbning og skabe blid healing, når der 
arbejdes med store livstemaer.

Bachs blomstermedicin bruger jeg dagligt, 
og jeg har hele tre udgaver at vælge imel-
lem med hver deres specifikke kvalitet. Mit 
seneste sæt kommer fra Frankrig, og det 
er økologisk. Det kan købes hos https://
www.renanneshop.dk/pages/les-fleurs-de-
bach

Jeg er også meget glad for nogle essens-
er, som er lavet af Evelyn Mulders, Cana-
da. De kan noget helt særligt. De er lavet 
af hellig geometri, symboler, ædelsten, 
farver, lyd, krystaller, dufte og positive ord. 
Jeg har essenser til chakraerne og til au-
raen, men hun laver også engle-essenser 
og hjerte-essenser. Jeg kan varmt anbe-
fale hendes bog: The Essence of Sound, 
som fås både som fysisk bog og e-bog. 
Essenser og bog kan købes her: http://
www.soundessence.net . 

Philip Rafferty er begyndt at bruge essens-
er til Kinergetics-kurserne, især til Unit 6, 
som omhandler traumer. Jeg har været så 
heldig at få nogle af dem, og de er meget 
spændende at arbejde med. De kommer 
fra Resonate-Essences. De er lavet af 
farve, lys- og lyd-frekvenser, og der er 
tilhørende affirmationer. Du kan finde dem 
her: https://resonateessences.com 

Da vi skrev Chakra-kurset, søgte vi efter 
nogle essenser, som vi kunne bruge, og 
dem fandt vi også i Australien hos Simone 
Matthews. Hun har lavet 12 ærkeengle-es-
senser samt yderligere to spændende es-
senser: Ancient Healers Essence og Gold-
en Quantum Essence. Hendes essenser 
er lavet af hellig geometri, krystaller, min-
eraler, planter og ærkeengel-frekvenser. 
Hver engle-essens understøtter krop-
pens medfødte evne til at heale sig selv, 
løfter sindet og vores følelser til højere 
kærlighedsniveauer og får vores hjerte 

og sind til at udstråle vores sjæls største 
potentiale. Du kan læse mere her: https://
www.universallifetools.com/product-cate-
gory/essences/

Bush-essenserne kommer også fra Aus-
tralien. De er lavet af Ian White. De har 
været på markedet i over 30 år, og de er 
lavet af planter fra Australiens unikke flora. 
Du kan finde flere videoer på Youtube om 
Ian White og essenserne. Du kan også 
læse mere her: https://www.ausflowers.
co.uk/ Enkelte kan købes i Danmark, 
f.eks. her: www.helsebixen.dk men de er 
ikke godkendt til indvortes brug. 
De kan også købes i Tyskland:
https://www.medikamente-per-klick.de/
keywordsearch/searchitem=bushblüte

Konkylie-essenserne / Shell-essences 
kunne vi for år tilbage købe her i Danmark. 
De er lavet af Nancy Parker fra Australien, 
og det er 30 år siden, at hun lavede de 
første 40 essenser. De er fremstillet efter 
en metode, der ligner Dr.Bachs metode.
Hver essens er lavet ud fra det ener-
getiske aftryk eller den energetiske vi-
bration, som ligger i hver enkelt konkylie 
eller fossil. De løsner ubevidste negative 
hukommelsesspor fra barndommen, fra 
familie-træet og andre livsperioder. De 
healer fortiden og skaber en positiv fremtid 
med kærlighed, medfølelse og enhed. Du 
kan læse mere og købe dem her: https://
www.shellessences.com.au/shop

Kathie Guhl bruger Desert Alchemy Flow-
er Essences til sine kurser, Hjernen 1-4 og 
Seeing Things Differently. Essenserne er 
lavet af unikke planter fra Arizonas ørken, 
og de har været fremstillet siden 1983. 
Du kan læse mere her og købe dem her: 
https://www.desert-alchemy.com

I Danmark findes der også et firma, som 
sælger blomsteressenser, de selv har 
produceret. Eva og Steen Selander har fir-
maet Spirit of Flower i Vordingborg. Måske 
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de har essenser, som du bliver draget 
af, og så kan du jo spare tolden, hvis du 
køber i Danmark fremfor Canada, USA og 
Australien. 
http://www.spirit-of-flower.dk

Der findes i dag utallige essenser verden 
over. Jeg har taget nogle af dem, som 
jeg kender og selv bruger. Søg på nettet, 
og du vil finde nogle, som helt sikkert er 
spændende og kan bibringe dine afbalan-
ceringer noget helt specifikt.

Til inspiration kan du f.eks. kigge her:

http://www.fesflowers.com/product-info/
alphabetical-list-of-all-flower-essenc-
es-with-indications/

https://www.crystalherbs.com

https://www.perelandra-ltd.com/The-Pere-
landra-Essences-P12.aspx

Eller du kan gå i gang med at lave dine 
egne essenser. Det er slet ikke svært. Gå 
ud i naturen og lyt og mærk, eller lav es-
senser med symboler, krystaller eller hvad 
du måtte have brug for. Det er så spæn-
dende. Jeg kan kun anbefale dig at i gang. 

Litteraturliste til dig, som vil vide 
mere:

Mechthild Scheffer – Bachs Blomster-
medicin (fantastisk bog, som jeg nødig 
ville undvære)

Susanne Løfgren – har skrevet fire bøger 
om Bachs blomstermedicin. Til børn, 
kvinder i overgangsalderen, hunde, og en 
introbog.

Deborah Craydon – Floral Acupuncture 
(Bachs blomstermedicin på akupunktur-
punkter). (Fantastisk bog, som jeg nødig 
ville undvære.)

Audun Myskja – Blomstermedisin til vekst 
og helbredelse. (Dette er også en favorit-
bog).

Evelyn Mulders – The Essence of Sound. 
(Smuk bog om energimedicin, essenser 
og vibrationel healing)

    Birgit Nielsen

I dette hus boede og arbejdede dr. Bach indtil sin død. Stedet bruges i dag til uddan-
nelse og besøg. Se mere her: www.bachcentre.com 
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Allergica • Hagemannsvej 11 • 8600 Silkeborg • 70 26 17 77 • allergica@allergica.dk • www.allergica.dk
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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



Muskeltrykket nr.  161  13

En sommer kom min søster på ferie hjem 
til Danmark fra Frankrig, hvor hun lever 
med sin familie. Hun arbejdede i et firma, 
som havde kontorfællesskab med firmaet 
Altearah. Hun havde nogle små kasser 
med hjem med økologiske dufte/ parfumer 
og nogle enkelte olier. Alt var økologisk. 

De duftede skønt, men jeg skulle ikke 
have dem ind i klinikken, da jeg reagerer 
på parfumer. Disse reagerede jeg dog ikke 
på, og da nogle af kinesiologerne i mit net-
værk insisterede på, at de også ville have 
dem, ja så begyndte jeg at importerer olier 
og parfumer. Starten på en fantastisk vej 
med mange oplevelser.

Skaberen af Altearah Daniel Briez (clair-
voyant) 2001 skrev tekster til alle farverne/ 
duftene i en tyk folder på fransk. Heldigvis 
kunne min søster oversætte den. 2006 
skrev Daniel Brieze Colour Perfumes - 
Perfumes for Health. 

Daniel Briez var inspireret af Vicky Wall, 
som grundlagde Aura Soma. Han havde 
igennem en periode været i lære hos 
hende. Efter sin tid hos Vicky Wall tog han 
hjem til Frankrig og skabte de 13 +1 dufte 
både som parfumer og som olier. For at få 
de rigtige dufte til farvernes frekvenser, så 
samarbejdede han med en parfumeur / en 
næse i Grasse. Den store by for fremstill-
ing af parfumer / dufte i Frankrig.

De 13 dufte er skabt, så de matcher farv-
ernes frekvenser, nr.  14 er en rescue. Det 
hedder den ikke, men Argent/Silver/Repair.

Da der på et tidspunkt blev behov for, at 
få mere viden om duftene, så blev far-
vduft - kurset til. Et kort kursus om farv-
ernes indvirken på kroppen og på følels-
erne. 

Senere skrev jeg kurset Farvefrekvenser, 
Lyd og Lys. Her blev duftene, farvernes 
frekvenser sat sammen med bl.a. chakra, 
symboler, toner og afbalanceringer med 
kinesiologi. Et kursus som altid har været 
dejligt at undervise i, da kursisterne har 
fået blide og fantastiske oplevelser selv 
og fået lette afbalanceringsteknikker til 
deres klienter. Dette kursus fortsætter, 
selv om jeg stopper med at forhandle duf-
tene. Duftene vil stadig kunne fås i Dan-
mark på webshoppen www.mettebuhl.
com 

Jeg stopper med at sælge duftene, da 
firmaet Altearah Bio ønskede en kontrakt 
med mig, som jeg ikke kunne se mig selv 
i. En kontrakt, hvor de stort set skulle 
have indflydelse på alt i mit firma Farve 
og Duft. Derfor stopper jeg, ærgerligt, 
men det har været nogle sjove og dejlige 
20 år og selv jeg ikke fortsætter som for-
handler, så er farveduftene stadig en stor 
del af mit liv. 

Hvad så nu? Ja, når en dør lukker i, så 
lukker en anden op og den dør er jeg 
spændt på at se, hvad der er inden bag 
ved.

DK-Kinesiolog RAB Mette Pedersen

20 år med FARVEDUFTE
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Nekrolog

Idrætsmand, gymnasielærer, klimaaktivist, 
naturelsker og ikke mindst kinesiolog var 
Kai Stendahl. 

Kai blev 89 år og han var stadig "going 
strong" 

Klienter kom hjem til Kai i villaen på 
Mariendalsvej på Frederiksberg, hvor han 
havde en briks i en af stuerne. 

Som kinesiolog var han meget omsorgs-
fuld. Kai gik bl.a. op i, at vandet til klien-
terne var tempereret og letoptagelig, og 
et andet hovedfokus var det efterfølgende 
behov for hvile. Kai testede frem, hvor 
lang tid hver enkelt havde brug for at hvile 
efter korrektionen for at opnå det rette ud-
bytte.  Af og til havde han klienter liggende 
på briksen i længere tid; de måtte for Kais 
vedkommende gerne blive liggende i flere 
timer, hvis det var det, der var brug for. 

Kai havde en varieret kinesiologisk værk-
tøjskasse, der var sammensat af kurser 
taget i både Danmark og i USA, og Kai 
fortsatte med at tage kurser indtil for få år 
siden. 

En af Kais favoritkorrektioner, som han 
havde som standard til de fleste af sine kli-
enter, var korrektion af gangreflekserne.

Dette giver god mening i forhold til Kais 
passion for idræt og bevægelse. Kai var 
nemlig idrætslærer, og i sin fritid var han 
meget engageret i atletik, hvor han var 
involveret i træning af atleter på højt plan; 
sidenhen fungerede Kai lejlighedsvis som 
både træningsvejleder og kinesiolog, når 
ambitiøse atleter stødte på fysiske proble-
mer i deres træning. 

Kai var et meget interessant, imødekom-
mende og spændende menneske med 
en stor viden om menneskekroppen og 
med en klar intuitiv energiforståelse og 
-fornemmelse. Han interesserede sig for 
andre, og huskede altid lige at sende et 
rosende ord. Kai var en mand, vi vil huske 
i vores hjerter.

Æret være Kais minde.
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Den Internationale Holistiske Skole 
Aktuelt nyt på skolen, vi udbyder: 
  TFH 2, TFH 3 og TFH 4 
  Adfærdsbarometeret 21.- 22. juni,8 timer 

Tjek www.DIHS.dk for tilmelding, datoer 
og andre kurser. 
Kig i øvrigt forbi, få en snak og se skolens 
fine lokaler. 

I er alle velkomne Lise McNamara 
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Kinergetics-karavanen ruller igen ud i det danske land, og denne gang gør den holdt i København, 
Aarhus og på Mors. 
 
Der er kursusstart i slutningen af sommeren/tidlige efterår, og kursusrækken fortsætter ind i 
foråret 2022.  
 
Skal du med denne gang? Jeg kan love dig, at det ikke bliver kedeligt. Du vil lære så meget i løbet 
af denne kursusrække. 
 
Hvorfor er det nu, at du skal med? 
Du vil lære: 
 

• At kombinere kinesiologi og healing 
• En afbalanceringsmetode, hurtig fix, som virkelig er hurtig  
• Nye, effektive teknikker 
• At arbejde med formater 
• At afbalancere traumer  
• Spændende kæbeafbalanceringer til alle mulige kæbeproblematikker 
• At afbalancere set ud fra et hydrerings-perspektiv 
• At afbalancere chakra, lyslegemer og aura 
• At få dine klienter ud af kamp/flugt 
• At afbalancere alt, som ligger på klientens tidslinje - fra DNA og op til her og nu og ud i 

fremtiden 
 
Og meget, meget mere. Mange af de kursister, som har været på Kinergetics, bruger denne 
modalitet hver eneste dag, fordi den er hurtig og effektiv, og den kan kombineres med alt, hvad du 
kan i forvejen.  
Det er total rengøring af krop, sind og ånd, ikke kun hos din klient, men også hos dig selv. I løbet af 
kursusrækken vil du opleve, at du bliver mere og mere flyvende, men stadig med begge ben på 
jorden. Vi arbejder nemlig med energi, høje energi-vibrationer og healing.  
 
Husk at tilmelde dig med det samme, så du er sikker på at få en plads. Det er en fordel at have 
taget Touch for Health eller Kropsafbalancering. Du kan repetere til en yderst favorabel pris. 
 

Jeg glæder mig til at have dig med på Tour de Kinergetics       
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Sylvia blev født i New Zealand som eft-
erkommer af de oprindelige folk på New 
Zealand, Maorierne. Selvom hun blev bor-
tadopteret ved fødslen og voksede op på 
en gård hos en ”hvid” plejefamilie, havde 
hun en arv fra sine forfædre, som gjorde 
at hun kunne se planterne, før de kom op 
af jorden, og deres farver, før de sprang 
ud. 

Uden at have haft kontakt med sit eget 
folk lavede hun som to-årig en haka 
(traditionel Maori dans) og selvom hun 
aldrig mødte sine biologiske forældre og 
bedsteforældre, kommunikerede hendes 
Grandmother Spirit med hende og vejledte 
hende.

Følgende historie er fortalt frit efter hu-
kommelsen:

”Grandmother Spirit begyndte på et tid-
spunkt at vise hende billeder af en særlig 
plante uden blade, men med et bloms-
terhoved med mange tætsiddende små 
blomster. På det tidspunkt havde Sylvia 
en klient, som ofte beklagede sig over 
at hendes mand, Don, overhovedet ikke 
havde sans for det spirituelle. Don arbejd-
ede med at sætte hegn op rundt omkring i 
Australien og en dag ringede han til Syl-
via. Han var blevet forhindret i at sætte 
hegn op i et bestemt område, fordi der 
var en fredet underjordisk plante og uvist 
af hvilken grund, vidste han at det skulle 
Sylvia vide. 

Sylvia tog sammen med en samarbejd-
spartner ud til stedet og det viste sig, at 
den fredede underjordiske plante var den 
samme, som Grandmother Spirit havde 
vist hende. De stillede en skål med vand 
på stedet, hvor planten groede og da 

Hjertets steder - om Sylvia Marinas arbejde med 
planter og blomsteressenser.

de kom tilbage næste dag, var vandet 
uberørt, selvom det var et område med 
vilde dyr og planter. Dette blev starten på 
den blomsteressens, som indgår i Sylvias 
arbejde, bl.a. Transforming DNA Memories 
og Return to Love.”

Blomstens navn er Rhizanthella Gardneri 
og den er en underjordisk orkidé, som 
forbliver under jordoverfladen hele sit liv. 
For at få adgang til solens energi, bruger 
den værtsplanten Broom Honey Myrtle for 
at overleve. Essensen fra denne blomst 
er god til at hjælpe mennesker med at få 
adgang til og afdække skjulte erindringer 
og hemmeligheder, der - ligesom den selv 
- er dybt begravede. Den kan hjælpe med 
at give adgang til nedarvet og cellulær 
hukommelse.

Sylvia har siden udviklet flere essenser og 
kort, som tager udgangspunkt i planternes 
egenskaber. Hendes tilgang til naturen 
og planterne er præget af forbundethed 
og minder om den tilgang, man finder hos 
mange oprindelige folk.

Ifølge Sylvia er planter som mennesker. 
Nogle frø bliver transporteret langt væk 
ved hjælp af en partner (en fugl) og gror 
og udvikler sig på det nye sted, de bliver 
plantet. Andre driver med vinden et stykke 
tid som mennesker, der ofte bevæger sig 
videre i livet. Atter andre falder til jorden 
og slår rødder tæt på moderplanten. 
Når man føler sig ensom og forladt, kan 
man gå ud i naturen, hvor der altid er 
hjælp at hente. Man kan lægge mærke til 
blomsterne skønhed og se, hvordan plan-
terne rækker ud med deres energi. ”Hvad 
fortæller planterne og blomsterne mig? 
Hvis man er tiltrukket af en bestemt plante 
eller blomst, kan man lægge mærke til
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dens egenskaber. Holder den alle på af-
stand med torne? Er der områder, hvor man 
selv gør det samme? 

Blomsterne har en delikat skønhed, som 
giver os lyst til at beskytte dem. Deres farv-
er korresponderer med chakraernes farver 
og kan nære vores forskellige chakraer i 
løbet af et årshjuls forløb.
Planternes skal mødes med ydmyghed og 
skal spørges om lov, inden man plukker 
dem. Man skal aldrig tage mere end man 
skal bruge og altid sørge for, at der er flere 
tilbage. Møder man dem fra et lyttende sted, 
får man adgang til deres visdom og nye 
perspektiver på livet. 

Nyd blomsternes og naturens skønhed, 
ånd den ind og læg mærke til, hvordan 
alt i naturen er forbundet. Find den plan-
te, som vil tale til dit hjerte og bringe 
forståelse og klarhed. 

In terms of love and life
Let life be a deep let go
See God opening millions of flowers every 
day without forcing the buds
Bhagwan Shree Rajneesh

Af Lisbeth Ingeman Sørensen

 

Kursustilbud 2021 

Matrix, modul 1: 28. og 29. august – (efterfølgende moduler aftales med deltagerne) 

PRAKTISK KINESIOLOGI – SUCCES I KLINIKKEN: 18. og 19. september 

SPECIFIK FØLELSESFORLØSNING: 30. og 31. oktober 

Kurserne er godkendt af Danske Kinesiologer. Se kursuskataloget.  

For beskrivelse af kurser – se under kurser på www.karinshelseklinik.dk  

Tilmelding til: mail karin@karinshelseklinik.dk eller sms på tlf. 40 46 13 56. 
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Essenser kan laves på mange måder. 
Mest kendt er Bachs blomsteressenser  
som laves med brug af de aktuelle blom-
ster og enten fremstilles ved sol- eller 
kogemetoden.
Dyreessenser fremstilles ved, at der tunes 
ind på et dyr og dets energi overføres til 
en essens. 
Kan man også lave sin egen essens og 
hvad kommer den til at bestå af?
 
September 2012 var jeg på kursus med 
Kinesiologi-akademiet. Kurset hed ”Vi-
bration-Frekvens-Harmoni”. Det foregik i 
Sydfrankrig i Roussillon.
På kurset fik holddeltagerne blandt andet 
til opgave at lave hver deres egen essens.
Vi blev alle sendt ud i det nærliggende 
område og sad hver for sig med hver 
vores flaske.

Det blev en helt særlig oplevelse.
Som en gammel indianersjæl var jeg op-
mærksom på medicintegn.
Essensen blev lavet på det røde bjerg, 
som kaldte sig ”Healingsbjerget, det stolte” 
i selskab med en stor myre.

Den røde essens.

Her er hvad jeg skrev undervejs:

Overflod
Medicintegn: Bjerget viser mig et inka-
hoved, en krokodille, en mammut, elefant, 
snegl, slange m.fl.
Det fortæller mig, at jeg skal sørge for, at 
mine forfædre ikke har levet forgæves. 
Bringe alle deres gaver frem i lyset og 
påskønne dem. Bruge min energi på alt 
det positive, jeg har fået med mig.
Du er nu den, der skal videregive til den 
næste generation. Du bringer livets vis-
dom forenet med et kærligt hjerte videre 
på en ny måde.
Medicintegn: Jeg havde selskab af en 
meget stor myre som kravlede rundt i min 
nærhed.

Balance
Tag ikke imod mere end du har brug for. 
Giv det væk, du ikke længere har brug for.
Medicintegn: Så nu kravler myren væk!
Dette gælder både på det fysiske, materi-
elle plan som på det emotionelle, mentale 
og spirituelle plan. ”Jeg har alt, hvad jeg 
har brug for”. Støtter Hara-chakraet.
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Frihed
Essensen lå på bjerget i jorden i et døgn. 
Da jeg hentede den, blev følgende lagt i:
Gråd og tårer forløses. Du er fri og lettet 
for tunge byrder. Lev livet enkelt. Fyld ikke 
for meget i livet af unødvendigt fyld som 
let kan blive til tunge byrder. Gå efter det 
der gør dig glad!

Medicintegn: Myren fra i går kommer 
slæbende med et stort stykke hvidt ark af 
en art. Ret uhandy, så det er svært for den 
at komme forbi forhindringerne, nålene 
på dens vej. Det er virkelig en tung byrde 
også selvom man er en stor myre.

Jeg tog flasken med essensen i hånden 
og ville tilbage til gruppen, men blev ført

væk. Der var noget, der kaldte. Jeg kom 
frem til en grotte i det nærliggende bjerg 
og blev ført ind i et svalt, mørkt rungende 
rum med en helt særlig akustik. Det var 
så inspirerende, at jeg måtte bruge min 
stemme. Smukke lyde og sange kom ud af 
min mund. Sluttede af med ”Oh, come all 
ye faithful, joyful and triumphant” (Christ-
mas Carol)

Det var ret bevægende, tårerne trillende 
ned af mine kinder.
Så denne essens bragte mig ud på min 
helt egen, livgivende rejse, som jeg så 
kunne give videre til mine klienter.

  Af Anne Marie Thomsen

Den røde klippe
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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) 8-9 maj 2021 

4-5 sep 2021 
Stressfrigørelse/Stress 1 (e) 27-29 aug 2021 

Basis 2/ KA 2 (e) 
 

5-6 juni 2021 
2-3 okt 2021 

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

Basis 3/ KA 3 (e) 3-4 juli 2021 
30-31 okt 2021 

Homøopati 1 (j) 29-31 okt 2021 
 

Homøopati 2 (j) 26-28 nov 2021 

Basis 4/ KA 4 (e) Måske 7-8 august 2021 
27-28 nov 2021 

Biokinesiologi 1 (j) 10-12 sep 2021 

Biokinesiologi 2 (j) 8-10 okt 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 
11-13 juni 2021 (e) 

  

Indlæringskinesiologi 2 
13-15. august (e)  

 

 
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. 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) 
 

30 maj 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)   
 

27 sep 2021 Aftenkursus udviklet af Wayne Topping. Hvordan man bruger akupressur til at 
fjerne smerter. 

Overkomme 
modgang  

30 april–1 maj 21 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 
6-7 nov 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. Kurserne 
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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Bedre graviditet og fødsel med 
akupressur 

Da vi havde lockdown sidste år opstod 
ordet corona-kilo, for alt for mange blev 
inaktive og tog på. Sidenhen blev der talt 
om corona-babyer, som ofte kommer i 
kølvandet på en krise.

Forleden dumpede et billede ind i min 
mailindbakke fra en klient af en nyfødt 
baby. Klienten har løbende gået hos mig, 
og nåede lige at få en sidste behandling 
for at være klar til fødslen, da vi endelig 
måtte åbne igen.

Nu er der 2 små babyer på vej i vores 
familie, og det fik mig til at huske denne 
fantastisk bog af Catrine S. Marcus-
sen. Forfatteren er akupunktur og bruger 
selvfølgelig nåle, men vi kan behandle med 
akupressur, som blot er et tryk på punktet.

En fødsel er helt naturlig, og det skal den 
blive ved med at være. Men som kinesi-
ologer kan vi være med til at skabe ikke 
bare en god fødsel, men også en god 
graviditet og start på livet for den lille ny.
På New Zealand er der forsket i at give 
kvinder akupunktur fra uge 37 og frem. 
Det var 35% færre indgreb, 31% færre 
epiduralblokader og 32% færre kejsersnit. 
Vi giver så ikke akupunktur, men vi kan 
give akupressur og så meget, meget andet.

Omtalte bog kan læses af vordende 
forældre, men som behandler er der 
meget nyttig viden at hente. Den omhan-
dler både graviditet, fødsel, og kan give 
partneren/hjælperen metoder til aktivt at 
hjælpe. Den forklarer på en let og over-
skuelig måde de problematikker, man 
oplever såvel fysisk og psykisk i hele peri-
oden. Der er klare billeder af, hvor diverse 
akupressurpunkter befinder sig, så de er 
lette at finde for uerfarne. Der er punkter 
til hele fødselsforløbet, ve-dæmpende, 
udvidelsesfasen, pressefasen, smert-
edæmpende, fødsel som går i stå, moder-
kagen som ikke vil løsne sig, men også til 
de problematikker, der kan opstå i barsels-
perioden.

Citat: ” Vores moderne livsstil er ikke altid 
befordrende for en graviditet og en god og 
let fødsel. Vi kan være stive i krop og sind, 
og baby kan have svært ved at trænge 
ned gennem et spændt bækken. En 
fødende mor kan også have svært ved at 
rumme fødslens følelser, fysisk som men-
talt, fordi vi nærer en instinktiv frygt for det, 
der skal ske” 

Som kinesiolog kender vi alle psoas, og 
ved hvor let den muskel bliver påvirket. En 
normal fungerende psoas vil være med til 
at få barnet til at ligge klar til fødslen. Det 
kan vi hjælpe med.

Nogle gravide kvinder døjer med bræk-
kenløsning. Det kan vi hjælpe med.
I øjeblikket foregår al fødselsforberedelse 
on-line. Måske godt for nogle, men an-
dre har bare behov for at få skabt mere 
tryghed omkring fødslen. Det kan vi 
hjælpe med.
Følelsesmæssigt kan det være en rutche-
tur for både den vordende mor og far. Det 
kan vi hjælpe med.

Det er aldrig for tidligt eller for sent at 
hjælpe, og kinesiologi kan bare så meget.
    Jette Larsen
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S tafet ten
Denne gang skal Stafetten handle om 
noget, som ligger mig meget på sinde, og 
som jeg har haft stor glæde af siden jeg 
var på mit første kinesiologi-kursus for 
snart 10 år siden. Mange af jer gør det 
sikkert allerede, men jeg vil gerne dele 
med jer hvordan jeg gør, fordi det har æn-
dret mit liv fuldstændig. 

Det handler om selv-afbalancering.
Jeg er i den heldige situation at mit ar-
bejde som kinesiolog lægger sig helt tæt 
op af min sjæls hensigt. Der hvor jeg 
ligger en stor del af min tjeneste er også 
der hvor jeg tjener mine penge. Det er et 
kæmpe privilegium når man er sensitiv 
som jeg, at jeg ikke behøver sprede min 
energi alt for meget. 

Mere end noget andet opfatter jeg vores 
fag som lysarbejde. Det laver positive 
ringe i vandet flere generationer frem. Det 
kan godt være det er pakket ind i sygdom 
og fastlåste negative følelser som folk 
søger lindring for, men udfaldet er altid 
det samme. Vi hjælper andre til at blive 
mere sig selv, så de kan gå ud i verden 
og skabe mere balance. Det er for mig det 
ypperligste formål med mit liv, at hjælpe 
andre til at søge indad, hvilket i min optik 
er den eneste vej frem mod en verden i 
balance.

For at kunne dét må vi også selv gå indad 
og blive os selv uden alt for mange trau-
mer og for meget lidelse, der larmer og 
uden et ego der styrer det hele. 
Vi er i den forbindelse så ualmindeligt 
heldige, at vi har et af de bedste og mest 
effektive redskaber til at nå netop dette, 
lige ved hånden.

Nu ved jeg godt, at jeg er lidt ekstrem 
når det kommer til selvbehandling, og 
jeg håber at de fleste af jer er velsignet 
med et bedre helbred end jeg. Jeg er 
oprindeligt gået denne vej af nød. Jeg 
oplevede ikke at have andre bæredygtige 
valg, og dybest set er det nok også derfor 
jeg har valgt en krop der ikke hører til de 
stærkeste, for at opdage de vidundere der 
ligger i energiarbejde. Tag derfor det i kan 
bruge, uden at tro at det er alt eller intet. 
Det er kun til inspiration.

Jeg vil dele emnet selv-afbalancering op i 
tre dele.
Den daglige
Den hurtige
Den grundige

Den daglige handler om at have fundet 
de energiøvelser og meditationer, der 
holder min energi flydende. Vigtigst er 
at nulstilling holder og chakra kører. Jeg 
tester desuden jævnligt hvilke øvelser 
der understøtter mig bedst. For tiden er 
det et kort Chi-gong program, 9 runder 
af de fem tibetanere og lidt øjen- og bal-
ance-øvelser, men det kan variere. Jeg 
tester desuden de daglige kosttilskud og 
evt. homøopati. Det er efterhånden lige så 
integreret en del af mig at holde mit ener-
gisystem igang, som at børste tænder og 
vaske mig.

Den hurtige er en jeg kan lave, selvom 
jeg er sammen med andre, ser en film 
med mine børn eller er passager i en bil 
o.lign. Som nævnt før har jeg en krop der 
er sød at give lyd så snart jeg ikke holder 
balancen, så jeg laver lyn-afbalancering-
er flere gange om ugen på det jeg kalder 
små-larm. Det kan være smerter og
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spændinger der ikke vil slippe, en fordø-
jelse der ikke er optimal, hvis jeg plud-
selig sover uroligt og f.eks. skal op og 
tisse om natten, eller hvis der er en uro 
eller bekymring omkring noget eller no-
gen. Alt der larmer, så jeg ikke kan være 
nærværende, og som jeg ved kan sætte 
sig til stress, hvis jeg ikke håndterer det 
med det samme. Jeg har mål på for det 
meste og metoderne er kun det jeg har 
siddende på rygraden. Jeg tester kun de 
metoder jeg husker udenad og ikke noget 
der skal hentes eller slås op i et kompen-
dium. I mit tilfælde er det som regel en 
5 element- eller meridian-afbalancering 
samt noget healing, men det vil være 
helt individuelt. I de første par år, havde 
jeg en lille tynd mappe med de vigtigste 
oversigter, som jeg havde lavet kun til 
formålet.

Den grundige er når mine store temaer 
og mere alvorlige symptomer dukker op. 
Det, der er, eller har potentiale til at sætte 
sig til noget kronisk enten fysisk eller 
følelsesmæssigt. Det er mål der kan være 
svære for os at få øje på eller have lyst 
til at arbejde med. I nogle tilfælde er det 
oveni købet mål du har en overbevisning 
om at du ikke kan afhjælpe, noget der har 
været sådan altid. Det kan være meget 
tungt at gå ind i, men effekten er livsæn-
drende. 

Jeg har rigtig tit hørt argumentet om, at 
det kan man ikke selv behandle, men det 
kan man faktisk meget langt hen ad vejen, 
det kræver bare øvelse og modet til at 
slippe kontrol. Dét er jo en overbevisning 
man kunne starte med at afbalancere på 
og evt. bede en anden om hjælp til, så 
man er i gang.
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Jeg laver de grundige selv-afbalancering-
er rigtig meget i perioder. Hvis noget er 
meget tungt eller jeg slet og ret er blevet 
syg eller er kommet til skade, så er det 
dagligt indtil det slipper. En grundig af-
balancering tager lige så lang tid, som 
når jeg gør det på en klient og indeholder 
de samme elementer og spørgerækken. 
Det er tit mål, der skal have flere afbalan-
ceringer og jeg tester altid hvornår jeg skal 
lave den næste, sætter det kalenderen 
som en aftale og prøver at være discipli-
neret omkring det. Jeg sørger for at have 
tiden og rummet til det, hvilket tillader mig 
at grave dybt og give plads til reaktioner 
og indsigter. Det får tit et helt meditativt 
udtryk, fordi jeg har øvet mig i at træde 
til side, så jeg ikke mentalt styrer hvad 
fingertesten siger. I virkeligheden ikke så 
anderledes end når jeg står med en klient.

Jeg har gennem tiden også lavet afbal-
anceringer på alle de overbevisninger der 
stod i vejen for at jeg f.eks. kunne blive 
en dygtig kinesiolog og succesfuld som 
selvstændig. 

Arbejdet med selvafbalancering har æn-
dret mit syn på verden, mit liv, mine re-
lationer og mit helbred vanvittigt radikalt. 
Tiden vi lever i lige nu, gør det bestemt 
ikke mindre aktuelt at arbejde bevidst med 
sig selv, for at kunne stå stærkt og kaste 
lys ind i mørket. Tak.

Også tak til Miriam Lund for at give stafet-
ten til mig og til Lisbeth Sørensen, som vil 
tage den videre.

Kærligst Zidsel

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

Her var plads til din annonce.

Er du støttemedlem eller studerende 
kan du bringe en loppeannonce 

gratis. 
Du kan søge efter bøger, briks eller 

måske har du noget, du gerne vil sælge. 
Ikke alle medlemmer er på facebook og 

ser opslag der, men alle med-
lemmer får Muskeltrykket.

Er du uddannet og med i gruppe 
3, 4 eller 5 kan du bringe en gratis 

loppeannonce, og du opnår 
40% rabat på andre annoncer.
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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  

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 3.-10. september 2022 
 

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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UDDANNELSESVEJLEDERENS KLUMME

Velkommen til nye medlemmer pr. 10.05.21

Marie Louise Løkke, Nyborg, gratis grp. 2

Tenna F. Bay, Esbjerg, gratis grp. 2

Elisabeth W. Jørgensen, gratis grp 2 

Når en studerende har mellem 32 og 64 timers undervisning i et godkendt kinesiologi-
kursus, tilbydes personen gratis medlemsskab af Danske Kinesiologer i maks 2 år. 

Når en studerende er medlem og eksamen som kinesiolog med ret til RAB er bestået er 
kontingent første år kun 700 kr. mod normalt 2.500 kr. Det giver en besparelse på 1.800 
kr., som du som nyetableret kan bruge på at komme i gang.

Du kan f.eks. købe 400 brochurer til 4,40 pr. stk. "Livgivende samtaler gennem kroppen" 
og dele disse ud med dit navn på enten til private eller firmaer. 

Når man som ny starter op, handler det i den grad om, at få sit navn ud og få nogle am-
bassadører, som har haft en god oplevelse i din klinik. Hver gang disse ambassadører 
møder et andet menneske med et problem, siger de dit navn og kinesiologi! 

At have ambassadører er et kæmpe plus for dig, som skal have etableret en 
kundekreds.

Begynd allerede nu som studerende med klienter, start med familie og venner. Det giver 
dig en masse erfaring, som du sidenhen kan trække på.

Måske har du brugt ventetiden til at læse 
de obligatoriske fag, så den del er på 
plads i dit forløb.

Til dig, som ikke er kommet i gang – 
husk, at du via dit medlemskab af Danske 
Kinesiologer kan få rabat hos Heilprak-
tikerskolen, når du skal læse de obliga-
toriske fag. Du kan henvende dig hos mig 
og få en kode. 

Så lykkedes det endelig. Der er igen 
mulighed for at komme på kursus, og du 
kan komme videre med din uddannelse 
eller få din RAB-opdatering på plads.

Hvis du lidt har mistet overblikket eller 
synes, at det er svært at komme i gang 
igen, så er du velkommen til at kontakte 
mig, så vi sammen kan finde ud, hvordan 
du kommer videre og når i mål.
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DIHS House of Kinesiologists Since 1987 
Den Internationale Holistiske Skole  

 

 

Lise McNamara 

NYT fra Den Internationale Holistiske Skole 
 
“Kom maj, du søde milde......” Sådan begynder en gammel dansk forårssang, og i år byder vi 
nok alle maj måned endnu mere velkommen, end vi har gjort de andre år. For her i begyndelsen 
af måneden kommer flere børn og unge tilbage til studierne og vennerne, biografer og teatre 
lukker dørene op, og mange mennesker får nyt lys i øjnene. 
 
Her på skolen afsluttede vi vores undervisningsforløb via Teams med de specialestuderende på 
Den Frie Lærerskole. En spændende oplevelse og en god erfaring med at undervise online. De 
unge er nu i den afsluttende fase med deres specialeskrivning, og vi glæder os til at se 
resultatet. 
 
Skolen udbyder kurser i to spor. Kurser som er rettet imod Kinesiologer i Danmark og kurser for 
andre. Det fremgår på hjemmesiden hvem målgruppen er.  
Jeg fortsætter succes‘en med flere online kurser her i maj, f.eks. Adfærdsbarometeret på 
engelsk, efterfulgt af kurser med fysisk fremmøde i takt med den genåbning, som er i gang over 
hele landet 
 
I skolens navn indgår ordet "international", og det passer fint, da jeg ikke bare er medlem af 
Danske Kinesiologers instruktørkreds, men også er bestyrelsesmedlem i Kinesiology Federation 
UK, den britiske pendant til Danske Kinesiologer. Denne forening fejrer netop i år sit 30 års 
jubilæum, og jeg regner med både at kunne give og modtage ny inspiration gennem vort 
samarbejde. 
 
Kort sagt, så glæder jeg mig over det hele sammen med Dorthe, Carina og Annemarie. 
 
Hjemmesiden kører og med tiden kommer et nyt design. Nyhedsbreve bliver fortsat skrevet og 
udsendt, så I kan holde jer orienteret om skolens nyeste tilbud.  
 
 
Jeg ønsker jer alle en god forsommerstart og en god sommer. 
Lise McNamara 
dihs@dihs.dk 

DIHS eller Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole® siden 1987 
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Nyt fra Karins Helse Klinik 

Endelig blæser der varmere vinde over Danmark. Foråret er kommet og snart er sommeren her 
med lyse timer og forhåbentlig sol og varme. Vi er kommet i gang i klinikkerne igen, og nu er det 
tid for kurser.  

MATRIX kurserne starter op i slutningen af sommeren og jeg glæder mig til at nye kursister får 
glæde af materialet og alt det, som vi kan med dette. Se min annonce for kursusdatoer. 

Kurserne er et must, hvis man ønsker forståelsen af, hvordan vores grundlæggende energiform 
styrer vores celler og er baggrunden for livsenergi og cellens og kroppens grundstruktur. Hvordan 
celler, organer m.v. holdes sunde og raske, hvordan vi ved forløsning af traumer eller chok fra 
undfangelsen, fostertilværelsen, fødsel og oplevelser i løbet af livet, kan ændre balancen i vores 
Matrix. Ligeledes hvordan påvirkningerne fra vores forfædre, vores omgivelser, den sociale arv, 
den følelsesmæssige arv og den genetiske arv har indflydelse på vores sundhedstilstand. Og så en 
vigtig viden om kranieknogler og deres vigtighed i forhold til fysisk og psykisk sundhed. 

Også kurserne SUCCES i KLINIKKEN og Specifik Følelsesforløsning er på i efteråret.    

Kursisters udtalelser om mine kurser:   

”Matrix-kurserne gav mig modet tilbage i forhold til kinesiologi, fordi det er så dejlig nemt og ligetil 
sammenlignet med mange af de andre metoder, jeg har lært. Man kan få så utrolig meget viden om 
klienten meget hurtigt.”  

”Jeg kan varmt anbefale MATRIX kurserne til alle. Kurserne er nemme og lige til at gå til. For nye kinesiologi 
studerende er dette bare guf. For mig personligt har kurserne betydet, at jeg med viden fra MATRIX 
kurserne og Succes i Klinikken ret hurtigt fik gang i min lille klinik, (selvom jeg var ret ny i denne spændende 
kinesiologi verden, da jeg startede på kurserne). Jeg oplever gang på gang, at de klienter, som anbefaler 
mig til andre, har jeg brugt en kombination af MATRIX / Succes i Klinikken proceduren. Hvis jeg skulle give 
stjerne for kurserne – så er der 5 stjerner her fra mig ***** ”    

”Jeg kan bestemt anbefale MATRIX og Succes i Klinikken meget og har gode resultater. Både MATRIX og 
Succes i klinikken er meget enkelt at gå til p.g.a. verbal test, og det hele er super struktureret. Jeg bruger det 
meget mere end alt andet, jeg har lært.”  

”Jeg har fulgt alle matrix kurserne, - samt succes i klinikken og specifik følelses-forløsning........det har 
løbet hen over et lille års tid, og har været enormt spændende og lærerigt       
Det har været konkret viden og let tilgængeligt materiale.”  
 
”Efter at have deltaget på Matrix-modulerne, har jeg nu mulighed for at teste helt specifikt og meget 
målrettet på ubalancer i hele kroppen og energisystemet.”  
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”Jeg kan helt klart anbefale Matrix kurserne til andre. Hvis du kan lide at arbejde systematisk og ned i 
detaljen er Matrix et must, tænker jeg. På en måde bliver jeg forvandlet til en ”kroppens Miss Marple” som 
undersøger og finder detaljer, for så at slå til (altså afbalancere), når alt er lagt frem. En sammenligning 
som også klienterne er helt med på. Og så har jeg en fornemmelse af at mine klienter synes, at jeg arbejder 
systematisk, grundigt og meget professionelt, når jeg bruger Matrix i min test.” 

”Matrix kurserne har betydet, at jeg har en struktureret tilgang til at teste. Det har givet flere klienter, fordi 
de mærker en betydelig ændring. Jeg vil gerne anbefale Matrix kurserne til andre. De giver rigtig meget til 
både tester og klient. Som kinesiolog har jeg fået mere styr på anatomien, hvilket hjælper, når jeg forklarer 
folk, hvorfor de har det som de har.” 

”Tusind tak for en fantastisk weekend og kursus :- (Succes i Klinikken)) Jeg er meget begejstret for dit 
kursus. Det samler de kurser jeg også har været på og essensen af det der flytter noget samlet.”  

”Jeg har et utrolig godt overblik med de værktøjer fra alle 3 kurser. Og de giver mig input/ideer til at blande 
alt mulig ind i mine prætest foruden ampuller og lægeleksikon. Jeg synes, at jeg er mere rolig når der f.eks. 
kommer nye klienter, fordi jeg har ligesom en skabelon at gå efter og jeg får et utrolig godt overblik over 
klienten og dennes mulige ubalancer😊😊” 

”Jeg bruger helt sikkert Specifik Følelsesforløsning. Jeg bruger det mest til at få afbalanceret fastlåste 
følelser / problematikker. Det er en super nem kinesiologi afbalancering, som giver resultat med det 
samme.”  

”Jeg anvender Specifik Følelsesforløsning. Det fungerer bare. På få minutter kan angst og voldsom stress 
ændre sig til at blive en neutral konstatering af at ”sådan var det før”, men det er OK nu. Fantastisk. Og 
klienterne elsker det 😊😊” 

Jeg håber, at nye kursister vil finde vej til kurserne og få glæde af dem. 

Fra sidst i maj udvider jeg min klinik til dobbelt størrelse, så jeg fremover forventer at afholde 
mine kurser i Rimahus med klinik, mødelokale og andre faciliteter. Jeg glæder mig til, at det ud 
over mere plads til klienterne, vil danne ramme om kurser, workshops, erfaringsudveksling m.m.    

Karin Jensen 
Instruktør og DK-Kinesiolog   
 

 

Kinesiologishoppen er åben
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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Ny kursusrække starter i sensommeren 2021 
 

 Aarhus Mors København 
Kinergetics unit 1 14.-15.august 21.-22. august 25.-26. september 
Kinergetics unit 2 18.-19.september 11.-12.september 30.-31.oktober 
Kinergetics unit 3 23.-24.oktober 2.-3.oktober 27.-28.november 
Kinergetics unit 4 8.-9.januar 2022 15.-16.januar 2022 22.-23.januar 2022 
Kinergetics unit 5 5.-6.februar 5.-6.marts 12.-13.marts 
Kinergetics unit 6 26.-27.marts 2.-3.april 30.april-1.maj 

 
 
Master Class: Kværndrup på Midtfyn. Philip Rafferty underviser, hvis grænserne er åbne. Han kommer 
ikke i 2021, men vi håber på 2022. 
 
Det kræver 8 deltagere, som tilmelder sig hele kursusrækken, for at starte et hold op.  
 
KINERGETICS-kurserne er for dig, som   
 

• Har lyst til at kombinere kinesiologi og healing 
• Har interesse for at arbejde med chakra, lyslegemer og aura 
• Har lyst til at lære en kinesiologi-modalitet, som kan integreres i det, du kan i forvejen 
• Har lyst til at lære den skønneste afbalancerings-teknik: Hurtig Fix 
• Har lyst til at lære effektive traume-afbalanceringsteknikker 
• Har lyst til at opnå vilde resultater på kort tid 
• Har lyst til at lære nye, kreative tilgange til afbalancering af kæben, hjernen, muskler m.m. 

 
 
RESET kurset kræver ingen forhåndsviden, så her kan alle deltage. RESET kurset er et must for alle 
med kæbeproblemer. Jeg tager også gerne ud og laver RESET kurser hos dig. Bare kontakt mig for en 
aftale. Max. seks deltagere, som du samler. 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: Philip Rafferty underviser i BNT, når han kommer til Danmark igen. 
 
Find flere oplysninger – pris, sted m.m. på www.kinergetics-reset.dk   
 
Tilmelding: Kinesiologi-Akademiet, Birgit Nielsen. Tlf. 2343 3662 /  birgit@kinese.dk 
 

 
JEG GLÆDER MIG TIL AT SE DIG 
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NYT  FRA 
  

Formand Hanne Freil

Ny bestyrelse
Generalforsamlingen blev – efter flere 
udsættelser – omsider afviklet d. 15. april. 
Vigtigste punkt på programmet var at få 
sammensat en ny bestyrelse. 

Mange tak til Beinta Bach og Rikke de 
Romijn for at bidrage til, at der kom nyt 
liv i vores lokalforening. Og hjerteligt 
velkommen til fire nye medlemmer, der 
sammen med Hanne Freil er valgt ind 
i bestyrelsen for at bygge videre på de 
initiativer, der blev igangsat i 2020. De nye 
bestyrelsesmedlemmer er Charlotte Shan-
ti, Helle Bülow-Olsen, Rikke Bendixen og 
Susan Lunddahl.

Nyt fra messudvalget 
Sund Livsstil Messe i Forum 8.-10. okto-
ber 2021

Så er det tid at sætte X i kalenderen. Efter 
en aflysning i 2020 er vi atter med på 

messen, som i år er flyttet til Forum på 
Frederiksberg. 

Da vi ikke kender fremtiden i forhold 
til foreningssammenslutningen, er det 
måske sidste gang, vi deltager på en 
messe som Danske Kinesiologer. En 
anden ubekendt er jo også, at vi ikke ved, 
om danskerne har lyst til at gå på messe i 
oktober. Og hvis de gør, om de så har lyst 
til at lægge sig på en af vores brikse.
Under alle omstændigheder har vi tænkt 
os at give den fuld gas både på standen 
og i foredragslokalerne. Har du gode 
ideer til aktiviteter på standen – eller lyst 
til at holde foredrag eller workshop - så 
giv endelig lyd til os i messeudvalget. 
Som sædvanligt vil du umiddelbart efter 
sommerferien modtage en invitation til at 
deltage på standen.

På messeudvalgets vegne Rikke Bendix-
en, rbbendixen@mail.dk
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Intet nyt fra Fyn.

NYT FRA 
   

Formand Sandra       
S. Henriksen

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

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

Den 17. marts 2021 holdt vi præmiere på 
online lokalgeneralforsamling, og det var 
dejligt at hilse på næsten 1/3 af medlem-
merne. 

Den gode erfaring med Zoom møder 
tager vi med os som et alternativ, når vi 
ikke må mødes fysisk. Vi vil forberede en 
online aften for medlemmerne, og må vi 
mødes fysisk, gør vi det. Men det kan 

også være en ide at holde et onlinear-
rangement en gang om året pga. de 
mange kilometers afstand mellem 
medlemmerne.

I bestyrelsen er vi i hvert fald motiveret til 
at skabe nogle aktiviteter for vores med-
lemmer og glæder os til at være sammen 
med jer igen. Skriv gerne til Sandra hvis 
du har nogle idéer eller ønsker til arrange-
menter.

NYT FRA 
Formand
Lone Thorup Nielsen
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NYT FRA 
  

Formand Karin Jensen

2021 har budt på flere online arrange-
menter. 

Den 28. januar afholdte vi et zoommøde 
hvor emnet var selvafbalancering. Først 
blev teknikkerne gennemgået og dereft-
er blev der delt viden og erfaringer vedr. 
emnet. 

Den 22. februar blev der holdt general-
forsamling via zoom. Den traditionnelle 
fællesspisning blev afløst af hjemlig 
hygge ved skærmen med te/kaffe og 
kage for egen regning. På valg var Tanja 
Lærkegård Uhd Frederiksen. Tanja blev 
afløst af Laila Skov Refsgaard. Tak til Tan-
ja for et godt bidrag og samarbejde i de to 
seneste år. Velkommen til Laila. Laila er 
blevet kasser i afdelingen.

I forbindelse med generalforsamlingen 
havde vi emnet: Fremad i livet men hvor-
dan? Psykolog/coach/massør Anneli Sejr 
Iversen stod for emnet og det hele foregik 
på Zoom. Der var syv emner og mellem 
hver emne var der en kinesiologi øvelse.  
Vi kom bla. ind på følgende emner:

• Hvilke værdier og styrker fik dig til at 
gå ind i kinesiologifaget?

•  Hvad gør dig spræl-levende og bring-
er dig i flow?           

• Hvad er svært, hvor sidder du fast
 
• Er du klar til at gå efter drømmene, har 

du den fornødne tillid og mod?
 
• Hvad er dit unikke bidrag som kinesio-

log og menneske, og hvad skal der til?

Den 15. marts havde vi på Zoom en 
opfølgning på ovenstående aften. Her 
blev der talt om udbyttet af aftenen og om 
vi har brug for flere arrangementer, hvor 
vi arbejder med personlig udvikling eller 
andre interessante emner. 

Den 30. marts havde vi markedsføring 
som emne. Marketingsbureauet Medi-
ac Agency fra Århus gennemgik vigtige 
ting for os vedr. markedsføring. Der 
var gennemgang af Facebook og Ins-
tagram annoncering, hvilke tekster og 
grafiske kreativer der skal til. Der blev 
gennemgået alt det der skal til for at 
få en succesfuld kampagne/markeds-
føringsstrategi. 

Den nye bestyrelse mødes face to face 
og laver et program for året. 
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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

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.


