MUSKELTRYKKET

Hvad er dine fremtidsønsker for Danske Kinesiologer?
Vil du dele dem med os, så kinesiologien kommer til at stå
endnu stærkere?
Så husk at tilmelde dig senest d. 7. september.
Det bliver spændende og sjovt.

Medlemsblad nr. 162/ September 2021

Redaktørens spalte
Kære læser.

Jeg har igennem lang tid kæmpet med
trykkeriet om at få skarpere billeder. Diskuteret med dem, hvorfor billeder har været
skarpe i nogle numre for så pludselig at
blive uskarpe.
Jeg håber, vi endelig er nået til en fælles
forståelse, så billederne bliver mere skarpe
i næste papirudgave af Muskeltrykket.
Vi har denne gang et spændende tema om
Psoas. Tak til jer, som har bidraget med
stof og deler jeres viden med andre. Jeg
håber, det må blive til glæde og gavn for
mange medlemmer.
God læselyst!

Deadline for stof til december nummeret af Muskeltrykket er den 31. oktober
2021.
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Nyt fra Forretningsudvalget (FU)

Formand
Vibeke Rønne Sørensen
DK-Kinesiolog RAB

Næstformand
Jette Larsen
Kinesiolog RAB

Så synger sommeren på sidste vers.
Oven på et koldt forår, hvor det på ingen
måder var behageligt at slukke for varmen, har det været berigende med så
mange timer solskinsvejr og lune temperaturer. Vi håber, I har haft en god ferie
og har fået tanket godt op med D-vitamin
og energi.
På vores generalforsamling 29. maj i
år blev det besluttet, at den gode energi vi mærkede i vores samvær den
dag ikke bare skulle bevares men
også forstærkes. Derfor blev de 4 lokalformænd opfordret til at arrangere et
stormøde i efteråret. Der har været holdt
nogle møder hen over sommeren, og dagen er nu ved at tage form. I har allerede
modtaget invitationer til dagen og en del
har tilmeldt sig. Det tegner virkelig til at
blive en spændende dag, som vi håber,
et bredt antal af medlemmerne ønsker at
deltage i.
På stormødet skal vi se på foreningens
fremtid – og det er også din fremtid i
foreningen! Vi skal se på økonomien,
herunder kontingent, værdier, strategier,
planer osv. Til denne rejse har vi hyret en
spændende og dygtig facilitator. Uanset
om du arbejder fuld tid som kinesiolog, er
instruktør eller studerende, er dine synspunkter vigtige for at vi samlet kommer
videre med kinesiologien, og får bredt
kinesiologien ud til endnu flere. Vi kan
derfor kun opfordre til, at I slutter op om
dagen. Se mere om dagen på side 8 og 9
i bladet.

Medlem
Grethe Lind Sindberg
DK-Kinesiolog RAB

Efter generalforsamlingen holdt Vibeke
møde med FDZ og DA. Trods vi valgte
en fusion fra, har vi stadig et godt forhold
til disse foreninger. Vi har et samarbejde gennem RAB-forum, og vi kan stadig
trække på hinandens viden.
Vi holdt konstituerende møde d. 8. juni,
hvor et nyt Forretningsudvalg med nye
suppleanter mødtes på Zoom. Vi lagde planer for det kommende år. Suppleanterne ønsker at være aktive i bestyrelsesarbejdet, så nu er der flere hænder
at trække på, og det er dejligt. Det har
virkelig været en god beslutning at købe
adgang til Zoom, og det har været flittigt
brugt.
Vi er allerede så småt i gang med den
en ny hjemmeside. Vi er ved at definere
vores behov og finde 3 firmaer, som ønsker at give tilbud på arbejdet.
Sidste gang vi kørte med et temanummer
i Muskeltrykket, havde bladet vokseværk.
Det var så fantastisk, hvilket engagement
mange medlemmer lagde i skrivearbejdet.
Vi har derfor besluttet, at vi fremover lejlighedsvis lægger temaer ind i Muskeltrykket, og vi har allerede mange spændende
temaer på tapetet. Så håber vi bare, I
fortsat ønsker at bidrage med stof.
1. september bortfalder sidste restriktion i
vores klinikker, nemlig coronapasset. Det
bliver en glæde endelig at kan få en normal arbejdsdag, som vi kendte fra før.
Som I ved blev årsmødet i år også aflyst.
Muskeltrykket nr. 161
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Derfor var det måske også ekstra dejligt
fysisk at møde jer igen på generalforsamlingen. Nu håber vi på, vi får lov til at
mødes d. 18.-19. marts 2022. Lokalafdeling Sjælland har taget imod invitationen til
at arrangere årsmødet, så det glæder vi
os til.
Får du pludselig ikke Muskeltrykket eller
andre informationer fra foreningen er det
måske fordi du har skiftet mailadresse
eller fysisk adresse. HUSK at meddele

ændringer til sekretariatet, så du fortsat
bliver informeret.

Stemningsbilleder fra generalforsamlingen

Hvis du tilmelder dit kontingent til
PBS-betaling, vil det spare sekretariatet
en del tid. Nogle medlemmer får forlagt
indbetalingskortet, derfor bruges der tid på
at rykke for betaling.
Nedenunder har du alle de oplysninger,
du skal bruge for at tilmelde dit kontingent
PBS-betaling.

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, mail: sekretariat@kinesiologi.dk)

Nyt fra RAB-Forum
17. maj holdt RAB-Forum og Sundhedsrådet samarbejdende møde. Der er nedsat tre udvalg med medlemmer både fra
RAB-forum og Sundhedsrådet:
Mediegruppen: arbejder på at definere
en ny fortælling om os. Overordnet handler det om, at danskere tænker sundhed
ud fra en bestemt opfattelse af sundhed
og sygdom, herunder hygiejne, penicillin,
vacciner m.m. Historien om folkemedicinen og hele den alternative vifte af behandlinger
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Den gamle bestyrelse

passer ikke ind i den historie. Derfor skal
vi definere os på ny, ud i medierne og
gøre folk klar, at medicinen ikke altid er
den rigtigste løsning på sundhed og sygdom.
SRAB brevgruppe: søger for udfærdigelse af alle relevante breve til myndighederne
Gruppe til styrkelse af RAB-ordning
Vibeke deltager i SRAB-møde i september
og i oktober er der repræsentantskabsmøde.

Nye i FU: Mette Pedersen, 2. supl., Grethe Lind Sindberg, Gitte Nielsson, 1. supl.
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De 4 lokalformænd/kontaktperson er allerede i arbejdstøjet.

Nye i Etisk Råd: Miriam Lund Hansen og Mette Elkjær
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TEMA
Psoas musklen
Af Margrete Ostenfeld Riemann,
kinesiolog og fysioterapeut.

Musculus Iliopsoas
Psoasmusklen er vor stærkeste hoftebøjer, den har også en udadroterende funktion af hofteleddet.
Udover de funktioner, så er dens udspring
og tilhæftning med til at udgøre lændesvajet, hvor Sacrospinalerne har antagonistansvaret for stabiliteten af samme. Vort
tyngdepunkt ligger lige foran fjerde lændehvirvel, hvilket placerer dette område
meget centralt mht. vor balance.
Hvis vi et øjeblik springer over i slagtersproget, så kaldes Psoasmusklen for
mørbraden, og Sacrospinalerne for fileten.
Det skulle være delikatesser blandt kødspisere, fordi de er kødfulde og bruges
rigtig meget.
Skønt homo sapiens ikke går på fire ben,
så har disse to muskler alligevel et stort
ansvar både på grund af svajet, men også
fordi det er vigtigt, at vi bevarer de to svaj,
lordoser, og de to krumninger, kyfoser,
som vi erhvervede, da vi efter fødslen så
at sige kom i fri dressur. Nu var der plads
til at udfolde sig og efterhånden rejse sig,
fordi musklerne nu havde mulighed for at
arbejde som tiltænkt. Igennem livet skal vi
således hæge om disse færdigheder,
10
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så vort hovede kan balancere så frit som
muligt på øverste etage i det forhold, idet
fleksorerne og ekstensorerne hele vejen
op gennem kroppen har fornuftige arbejdsforhold. Vort hovede med alle dets
sanser og receptorer skal have frie forhold, da det er med til at sikre vor sikkerhed og tryghed, så vi ikke slider unødigt
på de forskellige strukturer.
Så kommer vi til fiksationer og subluksationer. Hvis f.eks. Atlantooccipitalleddet
er fikseret/fastlåst, så vil naboleddene
følge efter med subluksationer, og ifølge
”Lovett brothers” vil leddet mellem femte
lændehvirvel og Os sacrum også låse
sig fast kompensatorisk og omvendt. Der
opstår så ofte det fænomen, man kalder
muskulært forsvar, som er en refleks, vi
har erhvervet i de tidlige år. Det vil sige,
musklerne omkring halsen og musklerne
omkring lænden går i hyperspænding.
Omkring halsen kaldes det Walking Gait,
hvilket er meget hæmmende for orienteringsevnen.
Der er så udviklet et system, hvor man
kan relatere de forskellige etager i Columna til forskellige muskler, der bliver
indvolveret, når en fiksation f.eks. opstår.
Og Psoasmusklen og Atlantooccipitaleddet har en direkte relation. Låser dette led,
vil Psoasmusklen skifte til hypospænding,
underspænding, hvilket betyder, at teamworket over hofteleddet ikke fungerer

optimalt, og rigtig meget andet vand kan
løbe i stranden og skabe alverdens rod
og ubehag. Hjernehinden Dura mater kan
sno sig, og bækkenringens led kan blive
trukket med i den ubalance.
Heldigvis har kinesiologer fundet ud af at
rydde op i det fænomen. Man skal have to
kiler, toiletruller eller kondisko kan erstatte
kilerne, derpå finde ud af, hvilken side
Dura mater har snoet sig til, højre eller
venstre, og sammen med klienten rettes
snoningen tilbage på plads bl.a. ved hjælp
af seks, otte vejrtrækninger. Det er så
simpelt og bringer så mange andre strukturer på plads på én gang, så de genvinder deres normale tilstand og kan arbejde
på den måde, de er skabt til.

Af Grethe Lind Sindberg,
DK Kinesiolog RAB og instruktør

Hvorfor er det vigtigt, at være opmærksom på din Psoas muskel ?
Psoas (udtales zoas) musklen udspringer
fra den 12. brysthvirvel (T12) på begge
sider af din rygsøjle, musklen løber videre
ned til de 5 lændehvirvler for herefter at
løbe ned igennem bækkenet for til sidst at
hæfte på den øverste del af lårbensknoglen (trochanter minor femoris).
Da musklen har sit udspring i den sidste brysthvirvel og sin tilhæftning på den
øverste del af lårbensknoglen forbinder
den overkroppen med underkroppen.
Musklen, der ligger dybt i kroppen, har
stor indflydelse på kroppens holdning.
En stram eller forkortet Psoas muskel i
den ene eller begge sider kan være en
medvirkende årsag til lændesvaj, lændesmerter, problemer med fordøjelsen, indadvendte fødder, svage mavemuskler, svag
bækkenbund mv.

Hvis Psoasmusklen går i hyperspænding,
overspænding, kan den give voldsomme gener for kvinder og deres underliv,
både seksuelt og blærefunktionsmæssigt.
Selvfølgelig kan den også genere mænd,
men på en lidt anden måde. Den kan
også trække Muskulus piriformis med ind i
en generende tilstand og risiko for vedvarende smerter.
Psoasmusklen er som bekendt relateret
til nyrerne. Chok, angst, kaffe og hvede,
som er forbundet med forholdet til faderen
blander sig også i det selskab.
Dette er på ingen måde en udtømmende
beskrivelse af Psoasmusklens liv i vor
krop, det er blot en flig af det, der især kan
interessere kinesiologer.

En stram eller manglende elastisk Psoas kan svække mave- og baldemuskulaturen. Det kan bl.a. bevirke, at udad
rotationen i hoften bliver svag. Resultatet
bliver en svag bækkenbund, der bliver
svagere jo strammere Psoas musklen er,
hvorved bækkenet tipper fremad.
Kroppens bindevæv binder hele kroppen
sammen. En stram hoftebøjer (Psoas)
gør, at hofter og led ikke kan bevæge
sig frit, som vil være det mest optimale,
det gør at bevægeligheden i rygsøjlen
hæmmes, hvilket især belaster lænden
og knæene. Dette kan med tiden udløse
hælsporer.
Smerter i ryggen kan skyldes en stram
Psoas, der også hæfter på de fem lændehvirvler, hvor den skal beskytte og stabilisere kroppen. En stram Psoas trækker
konstant i ryghvirvlerne og bruskskiverne,
hvilket kan være smertefuldt og i værste
tilfælde ende med en diskusprolaps.
Via bindevævet er Psoas forbundet med
Diafragma og en stram Psoas kan derfor
Muskeltrykket nr. 161
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Vitaminer
A-vitamin

• Kost – raffineret sukker, kaffe, the, alkohol mv. påvirker, da kroppen generelt
stresses af disse produkter

På billedet er Psoas kun vist i den ene
side, men den findes identisk på den anden side.

påvirke dit åndedræt. Åndedrættet
masserer Psoas musklen, når du trækker vejret dybt ned i maven og puster ud,
idet Diafragma bevæger sig op og ned.
Fungerer Diafragma ikke optimalt kan det
være en medvirkende til dårligt hjerte,
vand i benene, eksem o.a.
Hvilke årsager kan være medvirkende til
en stram Psoas muskel ?
En af årsagerne til en stram Psoas muskel
kan være følgende:
• At du sidder meget ned – det er derfor
vigtigt at strække musklen ud ca. hver 45
minut
• Belastende træning eller motion – såsom
løb – vigtigt at strække ud
• Følelser som frygt, angst og stress påvirker Psoas - Psoas er den første muskel,
vi spænder op i, når vi befinder os i en
kamp eller flugt situation. Det er en medfødt refleks, hvorfor musklen påvirkes af
vores følelser

12
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Psoas musklen er involveret i mangt og
meget, hvorfor det er en af de muskler,
der ofte har udslag, i form af at teste svag,
når kinesiologen anvender muskeltesten.
Som tidligere nævnt er det kinesiske akupunktursystem for mange år siden blevet
forbundet med muskelsystemet. Psoas
musklen er forbundet til Nyremeridianen
og påvirker nyrernes funktion.
Du kan genetisk ”arve” en god nyreenergi,
men det er vigtigt, at den løbende suppleres, så du kan blive ved med at trække på den livet igennem. Nyrerne styrer
de hårde kropsvæv som knogler, brusk,
tænder, negle og hovedhår. Hjernemassen og rygmarven styres også af nyrerne.
Ører og øjne er sanseorganer, der også er
knyttet til nyrerne. Styrkes nyrerne er det
til stor gavn for vitaliteten, da nyrerne giver
livskraft.
Hvordan kan du supplere og styrke din
nyre energi ?
•
•
•

Kost (kemi)
Fysiske aktiviteter (struktur)
Tanker og følelser (psyke)

Hvis vi ser på den kemiske side af sagen
først, så spiller kosten en særdeles vigtig
rolle for en stærk Psoas og dermed en
stærk nyre energi.
KOST:
Følgende vitaminer er supplement til vedligeholdelse af en god nyre energi:

D-vitamin
E-vitamin
K-vitamin
Lecithin
Essentielle fedtsyrer
B-vitamin
Mineraler
Calcium (CA)
Svovl (S)
Kalium (K)
Natrium (Na)
Klor(Cl)
Magnesium (Mg)
Spormineraler
Silicium (So)
Zink (Zn)
Mangan (Mn)
Kobber (Cu)
Selen (Se)
Germanium (Ge)

Fødevarer
Gulerødder, appelsin, bladselleri, citron, blåbær,
brombær, grøn salat, hasselnød, hindbær, hytteost,
høne, tørrede linser, mandarin, grøn og rød
peberfrugt, peberrod, brieost
Avokado, creme fraiche 18%, foret, hellefisk,
flynder, hornfisk, ising, kalv, koteletfisk, laks, lam,
lever, sardin, sej, skrubbe, smør, æg, ål
Ananas, asparges, banan, brune ris, hirse, hørfrø,
jordnød, jordnøddesmør, julesalat, kylling,
kærnemælk, kørvel
Asparges, avocado blomkål, broccoli, champignon,
grøn salag, grønne bøer, frønne ærter, grønkål
Æggeblomme, sojabønner, vegetabilske olier,
grønne blade
Avokado, græskarkerner, hasselnødder, havregryn,
hellefisk, hornfisk
Abrikos tørret, agurk, ananas, broccoli, dadler, dild,
grønne bønner, kylling, lam, mandler, rødkål,
rødspætte, sild, torskerogn
Agurk, appelsin blomkål, græskarkerner, grønkål,
gulerødder, havregryn
Agurk, blåbær, fersken, grapefrugt, hvidkål,
jordbær, kartoffel, mandarin, peberfrugt rød og
grøn, sild, æg
Asparges, auberginer, avokado, brombær, byggryn,
brøndkarse, græskarkerner, hasselnødder, hvidløg,
ising, kartofler
Ananas, appelsin, citron, rejer, sesamfrø, torsk,
ørred, stikkelsbær
Agurk, asparges, brøndkarse, grapefrugt, grønkål,
grønne bønner, kinakål, løg, rabarber
Artiskok, blomkål, fetaost, fersken, forel, grapefrugt,
grønkål, havregryn, kikærter, jordskok
Appelsin, blommer, blåbær, broccoli, byggryn,
gulerødder, hyben, kartofler, kylling, rødbeder, sild
Tørret abrikos, bladselleri, dadler,
fuldkornshvedemel, grønne bønner, majroe,
rosenkål
Ananas, broccoli, brøndkarse, frisk abrikos,
kantareller, kokosnødder, paranødder, sølvbeder,
vindruer
Cashewnødder, sojamel, sesamfrø, pistacienød,
pekannødder, pinjefrø, jordnødder
Appelsin, aubergine, brune ris, grønne ærter,
kartoffel, kylling, løg pærer, rosiner, rødspætter,
skrubbe, stikkelsbær
Champignon, hvidløg, lucernespirer, rødbeder
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FYSISK

Gorilla

TANKER og FØLELSER

Fysiske aktiviteter, der styrker Psoas
musklen og dermed nyreenergien kan
være følgende yoga øvelser:
•
Den dansende elefant
•
Den kosmiske danser
•
Den udvidede katteøvelse
•
Flyver
•
Gorilla
•
Hundestilling med hovedet opad
•
Høj lunge
•
Knæ til bryst
•
Kriger I og II
•
Lotusstilling
•
Sadlen
•
Siddende twist
•
Skrædderstilling
•
Sommerfuglen
•
Stående foroverbøjning
•
Træet
Nedenfor beskrives et par af øvelserne.

Stil dig med god afstand mellem fødderne.
Hold benene strakt eller let bøjet. Bøj dig
forover. Grib fat i dine albuer og hæng.
Hold stillingen i 60 sekunder.

De tanker vi tænker og de følelser vi har
sætter spor i vores krop. Kroppens celler
husker alt, hvad der er sket i livet. Glæde,
voldsomme begivenheder, mobning, dømmende holdninger, tankemønstre etc. er
oplevelser, der lagres i vores kroppe.

Høj lunge
Stil dig forrest på måtten og træd dit venstre
ben langt tilbage og drej tæerne, så foden bliver parallel med den korte ende af måtten.
Buk godt ned i højre ben, men sørg for
at knæet ikke kommer frem over anklen.
Kom i retning af 90 grader i forreste knæ.
Træk navlen blidt ind mod rygsøjlen og tip
halebenet ind under dig. Pres ud gennem
bagerste fod, hold hofterne parallelle med
den lange side af måtten, mens dine arme
stækkes foran dig og sæt hænderne i underlaget. Skift ben. Lav øvelsen i 60 sekunder.

Sommerfuglen liggende

Knæ til bryst
Lig på ryggen med strakte, let spredte
ben. Bøj højre ben, træk knæet lige op
mod brystet, så låret presses ind mod
kroppen. Gør det samme med venstre
ben. Fold hænderne omkring knæene. Lav
cirkler med benene eller rul lidt frem og
tilbage. Udfør øvelsen i ca. 2 min.

Kriger I
Stil dig forrest på måtten, træd langt tilbage med dit højre ben og drej tæerne, så
foden bliver parallel med den korte ende
af måtten. Buk god ned i venstre ben, men
sørg for, at knæet ikke kommer frem over
anklen. Før armene op mod loftet og saml
hænderne. Hold stillingen i 30 sekunder
og skift side.
14
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Læg dig på ryggen på din måtte med
skulderbladene trukket godt ind under
dig og håndfladerne opad. Saml hælene/
fodsålerne og lad benene synke mod
underlaget. Mærk efter, hvor langt væk
fra kroppen, du skal have fødderne. Du
kan også lave øvelsen, hvor du sidder på
måtten med benene fremme foran dig.
Placer din yogapude, så den støtter ind
mod lænden og smelt ned over den med
ryggen. Hold hælene samlede og trukket
godt op mod dit haleben, så langt som
det er behageligt. Lad hvert ben søge ned
mod måtten så fodsålerne forbliver samlet. Armene ud til siden med håndfladerne
vendt opad.

Som nævnt påvirker følelserne, frygt,
angst og stress Psoas musklen. Det er
en medfødt refleks og derfor den første
muskel vi spænder op i, når vi befinder os
i en kamp eller flugt situation. Når kroppen tror, at du befinder dig i en kamp eller
flugt situation, så påvirkes det sympatiske
nervesystem og følgende ubalancer kan
indtræffe:
Lunger og Hjerte, forhøjet blodtryk med
risiko for blodpropper og hjerneblødning.
Infektioner som bronkitis og astma. Dårligt
kredsløb i ben og underliv med risiko for
udvikling af åreknuder.
Nervesystem, nedsat koncentrationsevne
samt træthed. En konstant tilstand af frygt
og nervøsitet.
Hormonsystem, forhøjet produktion af
Kortisol og Adrenalin.
Tarmsystem, afføringsproblemer, risiko
for virus og bakterier i tarmsystemet,
hvilket bl.a. betyder, at du har svært ved
at optage næring fra det du spiser, hvilket
igen medfører mangel af vitaminer og
mineraler.
Immunforsvar, når tarmsystemet fungerer
dårligt, har du et lavt immunforsvar med
risiko for autoimmune sygdomme.
De tanker og følelser, der typisk kan være
involveret, kan være følgende:
• Føler du vrede mod din partner eller
nærtstående person
Muskeltrykket nr. 161
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•Føler du dig afvist og ikke anerkendt som
den du er
Forslag til affirmationer til ændring af
ovenstående tanke- og følelsesmønster:
•Jeg modtages med kærlighed og accept
overalt, hvor jeg kommer
•Jeg sætter med lethed grænser, der accepteres af alle
•Jeg frigiver med glæde alle bekymringer
fra fortiden og befinder mig med lethed i
nuet
•Jeg er fri og i fuldstændig harmoni med
livet
•Jeg er 100% tilstede her og nu
•Jeg fortjener al mulig glæde og fornøjelse
i mit liv
•Jeg accepterer mig selv ganske som den
jeg er
•Jeg elsker, accepterer, anerkender og
respekterer mig selv 100%
Som Louise Hay beskriver det, så opnås
ekstra bonus, når øvelserne laves som
spejløvelser, hvor du siger affirmationerne,
16
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Når en meridian blokeres, stoppes energistrømmen på samme måde, som når
en dæmning bremser en flod: neden for
dæmningen tørrer floden ud af mangel på
vand og næring. Når meridianen blokeres,
taber de berørte muskler og organer noget
af deres funktionsevne, fordi de ikke får
tilført den nødvendige energi/næring.
Udgangspunktet for kinesiologien er, at
vores kroppe har en iboende evne til at
kunne hele sig selv ved ubalancer og
sygdom.
Vi kan som kinesiolog teste hvilken kost,
fysiske øvelser og affirmationer, der vil
være det mest optimale for netop dig her
og nu med henblik på at styrke din Psoas.
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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
Foreningen Alma • Hagemannsvej 11 • 8600 Silkeborg • 86 81 92 77 • alma@alma-info.com • www.alma-info.com
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- 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 erfaringsudveksling mellem fagfolk.
Hvis du ikke allerede er medlem, kan du blive det på hjemmesiden:
www.alma-info.com/bliv-medlem

Al

Som kinesiolog kommunikerer vi med
kroppen gennem testning af en muskel
i klientens arm eller ben. Når vi tester
Psoas sker det på benet. Her afsløres
det om Psoas musklen er stærk eller
svag, dvs. om der, i Psoas musklen, er
en flydende eller blokeret energi. På den
måde giver kroppen adgang til information om følelsesmæssige problematikker,
tankemønstre, fysiske smerter, overfølsomhed etc.
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•Har du svært ved at acceptere dig selv,
som den du er
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KOMMUNIKATION VIA KROPPEN

• Føler du dig ofte magtesløs og frustreret

nin

• Nægter du dig selv glæde og fornøjelse

• Fastholder du bekymringer fra tidligere i
dit liv, der forhindrer dig i at komme videre

Vi bræn
der
for
de
na
nt
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so

• Drømmer du dig ofte langt væk

mens du ser dig selv ind i øjnene. Et
forslag er, at du samtidig holder med et
par fingre eller hele hånden på det sted
på kroppen, hvor dit hjerte sidder (brystbenet eller håndfladen på brystbenet med
fingrene pegene ud mod venstre) for at
mærke følelsen strømme fra dit hjerte, når
du siger affirmationen.

Fore

• Har du svært ved at sætte grænser

Muskeltrykket nr. 161
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Af Frode Andersen, gr. 2 medlem
I disse coronatider er det værd at huske
på, at virus især svækker nyre- og hjertemeridianer. Og dermed også Psoasmusklen der jo er hovedmusklen i nyremeridiansystemet.
For at forstå sammenhængen til virus vil
jeg gøre opmærksom på, at nogle forskere
rundt i verden mener, at den øgede
mængde elektromagnetisk stråling, vi har
fået efterhånden som vi bruger el til alting
og bygger flere sendemaster med stadig
mere højfrekvente stråler, at den stresser
(eller svækker) os på en måde, der gør os
mere følsomme overfor virusangreb, og
det gælder alle typer virus.
Vi kan ikke ændre ved el-belastningen,
men vi kan beskytte os bedre. Ligesom
der findes skadelig stråling, så findes der
også gavnlig stråling. Og vi har jo lært, at
det gode er stærkere end det onde eller
skadelige.

håndfladerne over øjnene uden at håndfladerne rører øjnene. Forestil dig så, at
du giver øjnene helbredende lys med
håndchakraerne. Brug 1-2 minutter daglig
på denne teknik gerne mere ved behov.
Øjnene er sjælens spejl og det er især
øjnene, der er følsomme overfor strålingsbelastning.
Nyrerne er vores energireserve. Alle
former for stress svækker også nyrerne.
C-vitamin er vores vigtigste antistressmiddel. Ikke alle er klar over, at lavt
C-vitaminniveau eller dårlig optagelse
og anvendelse af C-vitamin udmatter
nyrerne. Ligesom C-vitamin er vigtigt for
vores blodkarindervægge, så er de lige så
vigtige for at de meget fine membraner,
som nyrerne består af, for at nyrerne kan
vedligeholde dem. Samtidig er behovet
for tilgængeligt C-vitamin højere i perioder
med virus, som har stor anslagskraft.

Lidt betragtninger og gode fif
omkring Psoas
Psoas er en muskel, som er noget helt for
sig selv, og i mange terapier er der fokus
på Psoas, både fysisk, følelsesmæssigt,
energetisk, mentalt og spirituelt.
Det er den eneste muskel, som går fra
kroppens bagside og om til kroppens forside. Den har forbindelse til det autonome
nervesystem og dermed også hele kamp/
flugt/frys mekanismen. Den er sæde for
frygt, angst, stress, uro, traumer og alle
mulige følelser.
Liz Koch har skrevet flere bøger om Psoas, og hun skriver bl.a.:

Karins Helse Klinik – din vej til sundhed, selvindsigt, udvikling og forståelse

Selv om man har troet, at Psoas fungerede som en slags styrekabel for rygsøjlen,
der skabte stabilitet, er dens vigtigste
opgave at videreformidle budskaber om
subtile ændringer i vægt, position og
sikkerhed. Psoas slår bro mellem mavehjernen, centralnervesystemet og det autonome nervesystem. Det store nervecentrum, der findes inde i kernen af maven
og går til fordøjelses-og forplantningsorganerne, passerer henover, indlejrer sig i
og går igennem Psoas. Som budbringer
for kernen oversætter og viderebringer
vores Psoas alle udtryk for tryghed, harmoni og integritet; den giver signal om,
hvorvidt vi er centrerede og kongruente
eller tyngede og sårbare.
(fra Kroppen helbreder sig selv)

MATRIX, modul 1: 28. og 29. august 2021 (ring, hvis du ikke nåede at være med)

Generel test af Psoas.

PRAKTISK KINESIOLOGI - SUCCES I KLINIKKEN: 18. og 19. september 2021

I Touch for Health og Kropsafbalancering
testes Psoas ved at udadrotere det strakte ben og føre det cirka 45 grader ud fra
kroppen. Herefter løftes benet op, og der
testes.
Jeg har haft det svært med denne test,
for Psoas er en sårbar muskel, og så at

Jeg har fundet en teknik til at afstresse
for el-belastning og som ved daglig brug
gør, at vi efterhånden bedre kan tåle den
masse stråling, som vi daglig rammes af.
Teknikken er:
-Gnid håndfladerne mod hinanden. Læg

Nyresystemet er vores tros- og tillidssystem. Husk derfor at afbalancere følelser
omkring tro og tillid med udsagn.F. eks.:
"Jeg vil ikke bruge tvivl. Jeg vil bruge tro".
Forklar så klienten, at tvivl er at anvende
forestillingsevnen negativt (hvor galt kan
det gå), og tro er at finde gode muligheder.
Og slut så af med en god afbalancering af
Psoas.

SPECIFIK FØLELSESFORLØSNING: 30. og 31. oktober 2021
Tilmelding til karin@karinshelseklinik.dk eller på tlf. 40 46 13 56.
Kurserne afholdes i Vejle. Se mere om de forskellige kurser på www.karinshelseklinik.dk under kurser.
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Af Birgit Nielsen, DK-kinesiolog RAB og
instruktør
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sige hver eneste klient har problemer med
Psoas, og mange kan ikke en gang selv
løfte benet op i den korrekte udgangsposition, selv om det klart er bedst, at klienten
selv placerer benet i positionen for selv at
aktivere musklen.
Desuden sker det ofte, at forsøget på at
placere benet i den korrekte testposition
når at udmatte Psoas, så den ved efterfølgende test giver efter eller giver efter,
inden den overhovedet er blevet testet.
Så hvad hvis testen får Psoas til at gå
direkte i briksen, og vi ikke når at gribe
benet forinden for at afbøde faldet. Det
kan have katastrofale følger for klienten,
og vi må ikke skade vores klient.
Jeg er derfor begyndt at teste Psoas på
en mere nænsom måde, hvor jeg har fuld
kontrol over benet og kan nå at gribe benet, hvis det falder ned under testen.
Testpositionen er den samme. Eneste
forskel er, at jeg holder benet, indtil jeg
skal teste, og mit greb gør, at jeg kan gribe
musklen med det samme, hvis den giver
efter. Klienten fører selv benet op , for så
aktiveres musklen på den bedste måde. og
holder selv benet, og så tester jeg.
Denne måde at teste på kan ikke forårsage nogen som helst skade på Psoasmusklen.
Muskeltrykket nr. 161
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Specifik test af Psoas
Psoas har et langt udspring, som går fra
den sidste brysthvirvel (T12) / den første
lændehvirvel (L1) og ned til den sidste
lændehvirvel L5.
Det er muligt at teste ud fra hvert eneste
udspring, altså fem test i alt.
1. position: rotér benet udefter, før benet
10 grader ud fra kroppen, løft benet og
test

Nyre 1 – livets kildevæld – under
foden.

2. position: rotér benet udefter, før benet
20 grader ud fra kroppen, løft benet og
test

Her kan du bruge Oak (Eg - nr.22).

4. position: rotér benet udefter, før benet
40 grader ud fra kroppen, løft benet og
test

Denne test kan være meget gavnlig i
forhold til diagnosticering af lændeproblemer. Der korrigeres med de teknikker, du
kender.
Tak til Adam Lehman, som lærte mig
denne test.

Siddende test af Psoas
Klienten sidder på briksen. Hoften er
bøjet 90 grader og ført 20 grader udefter.
I denne stilling er lårbensknoglen roteret
mod siden, så foden bevæger sig ind mod
midtlinjen eller krydser den. Det er vigtigt,
at klienten holder nederste del af rygsøjlen
i en neutral position.
Stabiliser ved at holde på den modsatte
20
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Når Mustard kombineres med disse to
punkter, sker der en frigørelse fra den
mørke tid, som din sjæl har rejst igennem.
Du bliver i stand til at fordøje de sidste
aspekter på denne rejse og berede din vej
ind i forårets lys.

Nyremeridianens formål er at holde dig
forbundet til dit guddommelige formål.
Oak-typer har materialiseret deres eksistens og mistet deres forbindelse til dette
kildevæld, og det har medført, at de er
blevet forhærdede og tørre.

3. position: rotér benet udefter, før benet
30 grader ud fra kroppen, løft benet og
test

5. position: rotér benet udefter, før benet
45 grader ud fra kroppen, løft benet og
test

Nyremeridianen er dit energilager, og det
inkluderer også dit livspotentiale. Nyre 20
giver dig tillid og mod til at gå gennem
de mørke steder, hvor du ikke kan se,
hvor du går. Nyre 21 åbner den sidste
barriere eller dør, som indvarsler en ny
begyndelse, et nyt lys. Evnen til at forlige
dig med din skæbne/dit livsformål er sat i
bevægelse.

skulder.
Testhånden placeres tæt på knæet på
indersiden af låret.
Klienten trækker knæet diagonalt op mod
modsatte skulder.
Testeren yder modstand ved at skubbe
benet diagonalt nedefter og ud til siden.
OBS! Hoften må ikke rotere.

Psoas og Bachs blomstermedicin
Nogle gange er der brug for blomstermedicin for at få Psoas til at holde.
I bogen Floral Acupuncture forbindes
forskellige punkter på nyremeridianen
med bestemte Bach essenser.
Det er nærmest magisk, når en dråbe
blomstermedicin kan få Psoas til at holde.
Blomsteressensen er den katalysator,
som stimulerer flowet af chi igennem hele
kroppen via meridian-systemet, og chi’en
når også frem til Psoas, som efterfølgende holder. Livskræfterne bliver genvitaliseret og løftet til en ny oktav.
Det er en proces, som integrerer den
fysiske krop med følelsesmæssige, mentale og spirituelle processer og samtidig
giver psykologisk indsigt i kroppen.

Ved at genforene essensens egenskaber
med nyremeridianen i vandelementet
opløses byrden af pligt og ansvar, og der
skabes i stedet for en lethed, som løfter
følelsen af pligt, så den bliver til glæde,
og der sker en genforening med livets
flow.

Nyre 21 – den mørke låge, Nyre 22 –
spadseretur på verandaen og Nyre 23
– Åndens segl
Her kan du bruge Gentian (Ensian – nr.
12)

Nyre 20 – gennem dalen – og Nyre 21 –
den mørke låge
Her kan du bruge Mustard (Agersennep –
nr. 21)

Disse punkter fører opsyn med bevægelsen mod din højeste higen efter
at frembringe resultater i forhold til din
skæbne/livsformål. Nyre 21 åbner vejen ud af mørket, Nyre 22 genopliver og
forfrisker dig efter din lange rejse, og nyre
23 sætter et segl på din præstation og
den nye fase, som du har nået.
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Disse to punkter forbinder dig til det sted,
hvor din ånd/essens befinder sig, når
frygten har lukket ned for dine evner til at
få adgang til disse ressourcer.
Nyre 24 er det energetiske punkt, som
graver din ånd frem og genopliver den, når
frygten har forjaget den.

Nyre 24 – Åndens kirkegård og Nyre 25
– Åndens pakhus
Her kan du bruge Mimulus (Abeblomst –
nr. 20)

Nyre 25 er det sted, hvor du genfinder
åndens gaver og omorganiserer dig til
dit oprindelige blueprint og den naturlige
frygtløshed, som eksisterer, når disse
gaver er til stede i dit liv.
Mimulus genopliver din kerne-essens.

Psoas og reaktive muskler
Når du har arbejdet med Psoas og mener, at den er i balance, skal du tænke på
reaktive muskler, for Psoas indgår i mange
reaktive mønstre, og det er virkelig umagen værd at forfølge enhver ubalance, så
Psoas kommer til at fungere optimalt.
Tjek f.eks. disse muskler i relation til Psoas. Psoas kan være reaktor eller reaktiv.
Det vil din test vise.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adduktorer
Diafragma
gluteus maximus
Nakkefleksorer i den modsatte side
Hasemuskler
Quadratus lumborum
Sacrospinalis
Peroneus
Nakke-ekstensorer
Øvre trapezius
Tensor fascia lata
Sartorius
Rectus abdominis
Iliacus
Quadriceps
Gluteus medius
Tibialis anterior.

Tænk især på forbindelsen mellem Psoas
og diafragma. De er forbundet via fælles
fascier, og de rummer mange fælles problematikker. Du kan holde vejret af frygt –
frygten er den primære følelse for Psoas.
En stram psoas kan handle om, at vejrtrækningen er kompromitteret. Altså skal vi
lære vores klient at trække vejret rigtigt.
Når Psoas er afbalanceret, er det en god
idé at arbejde videre med den. Du kan
f.eks. bruge ”Løven” fra Hjernegymnastik
2.
Her kan du finde fire små øvelser til aktivering af Psoas:
https://fb.watch/7olEiMk1X_/
Kilder:
The Muscle Test Handbook af Hans Garten
Kroppen helbeder sig selv af Emily A.
Francis
Floral Acupuncture af Deborah Craydon
og Warren Bellows

Kinesiologishoppen er åben
Se alle varer i kinesiologishoppen her:
https://danskekinesiologer.dk/foreningen/kinesiologishoppen
Pris for brochuren Livgivende samler
gennem kroppen:
Medlemsgruppe 1 og 2: 10 kr. pr. stk.

Nyremeridian.
Kilde: Floral Acupuncture
22

Muskeltrykket nr. 161

Medlemsgruppe 3, 4 og 5: 5 kr. pr. stk.,
en kasse med 100 stk. 440 kr.
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Karins Helse Klinik – din vej til sundhed, selvindsigt, udvikling og forståelse
Skønt igen at få lov til at afslutte et hold, der har gennemgået alle 5 MATRIX moduler. Og så et
dejligt stort hold. Tak til jer for jeres måde at modtage materialet på, og jeres gåpåmod i forhold til
at kaste jer ud i det. Brug det rigtigt og I vil få stor succes med det. TILLYKKE TIL JER ALLE.

KINESIOLOGI - AKADEMIET ®
Dit centrum for spirituel udvikling og energimedicin.
•
•
•
•

På Kinesiologi – Akademiet kan du

finde spændende kurser, der kan tælle i din valgfrie del af uddannelsen til Kinesiolog RAB og videre til DKKinesiolog®
supplere en uddannelse inden for andre alternative behandlingsformer
opdatere din RAB-registrering, hvis du er Kinesiolog RAB
tage hele kinesiologidelen først til Kinesiolog RAB med afsluttende eksamen og videre til DK-Kinesiolog® som
afsluttes med speciale og 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

Dette hold var også med til at skrive historie i forhold til at få involveret zoom i undervisningen. Til
teori er det jo rigtig fint, og så er det godt, at vi nu igen må mødes, så vi kunne få afsluttet med at
teste på god gammeldags facon, så alt foregik, som det skulle.
Sidste weekend i august er et nyt MATRIX hold startet. Jeg glæder mig hver gang til at få et nyt
hold i gang, så vi kan nørde i, hvor dybt og bredt vi kan bruge al den viden, vi får på disse kurser.
I september afholdes SUCCES I KLINIKKEN. Et super godt kursus i forhold til at få en effektiv
kørevejledning i måden at anvende al den viden, man har fra de forskellige kurser. Ellers er der på
kurset mere end nok af materiale til, at du kan gå ud og skabe dig en super effektiv måde at
behandle på.
I oktober afholdes SPECIFIK FØLELSESFORLØSNING. Og ingen tvivl om, at det er fantastisk.
Som en skarpskytte, der rammer plet. Som at finde den helt rigtige nøgle til låsen.
Mange har spurgt, og jeg kan hermed sige, at det IKKE er det samme materiale, som på Wayne
Topping og Edels kursus Fastlåste følelser.
Vi arbejder målrettet, let og meget effektivt på at fjerne uønskede følelser eller tilstande, der står i
vejen for, at du er der, hvor du gerne vil være, eller styrke de områder eller tilstande, som skal
styrkes. Det kan bruges til stort set alt. Ring og forhør dig, hvis du er i tvivl. (40 46 13 56)
Min klinik er udvidet til dobbelt størrelse, så jeg nu har bedre plads til at boltre mig på, og god
plads til kursisterne.
Jeg håber at se dig på et af mine kurser. For kursusdatoer – se min annonce i

bladet.
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S tafetten
Tak til Zidsel for at give Stafetten videre til
mig. Mit første møde med kinesiologi var i
ca. 1995, hvor jeg var i starten af tyverne
og boede på Fyn. Da jeg havde forskellige udfordringer, som lægen ikke kunne
hjælpe med, fik jeg gennem en veninde
kontakt til Lotte Pedersen, som var kinesiolog og et klogt og varmt menneske. Hun
hjalp mig med at genskabe kropskontakt
og retning i livet, så jeg kunne komme
videre.
Da jeg mange år senere ønskede at
tage en uddannelse indenfor komplementær behandling, overvejede jeg længe
ernæringsterapi, men stillede til sidst mig
selv spørgsmålet om, hvor jeg havde fået
størst hjælp og der var ingen tvivl om at
det var hos Lotte. Jeg googlede ”kinesiologiuddannelse København” og Dansk
Pædagogisk Kinesiologiskole dukkede
op. Jeg startede på kurset i Kropsafbalancering med Edel Hovgaard og Annemarie
Goldschmidt og før jeg fik set mig om, tog
det ene kursus det andet hjulpet på vej af
penge, som jeg havde tjent på at sælge
en andelslejlighed.
Jeg fulgte med i Carinas og Dorthes
overtagelse af skolen og oplevede deres
sejre og udfordringer tæt på. Sammen
med Lise McNamara blev vi uddannet til
instruktører i ”Pædagogisk Kinesiologi” og
Sylvia Marinas modaliteter ”Transforming DNA Memories” og ”Return to Love”.
Samtidig blev jeg allerede som studerende medlem af Danske Kinesiologers
Etiske Råd og senere IASKs bestyrelse,
hvor jeg begge steder fik en dybere indsigt i udfordringer og netværk indenfor
kinesiologi lokalt og globalt.
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Jeg fik lov at låne Annemaries kliniklokale
hver mandag, mens jeg var studerende,
hvilket var en stor hjælp til at komme i
gang med klienter og få praktisk erfaring.
Da jeg var færdiguddannet blev jeg del
af andre klinikfællesskaber på Amager, i
Gentofte og Hillerød og har været rigtig
glad for mine kollegaer og klienter.
Nu er jeg igen tilbage på Fyn, hvor jeg i
øjeblikket er ved at ”ryste posen” med alt,
hvad jeg har med i rygsækken af uddannelse og erfaring. Undervejs har jeg gjort
mig nogle tanker om hvad kinesiologi kan
byde på i verden anno 2021 og dem vil
jeg tillade mig at dele med jer.
I verden anno 2021 taler vi meget om
bæredygtighed og mindre om væredygtighed, men i mine øjne er det sidste
en forudsætning for det første. Vi bliver
nødt til at mærke og opleve vores indre
organiske og cykliske natur for at kunne
forbinde os med verden omkring os som
helhed. Her har vi med kinesiologi et fantastisk værktøj til at skabe indre balance
omkring både den fysiske krop, følelser,
det mentale og det spirituelle/essentielle.
Når vores ”indre klima” er i balance får
vi ressourcer og forståelse til at påvirke
det ydre klima i en mere bæredygtig og
regenerativ retning. Og det starter med os
selv.
Et af mine store ønsker for kinesiologien
er, at kinesiologer verden over bliver
bedre til at samarbejde på tværs af modaliteter, lande og kontinenter. Uden sammenhold kommer vi ikke langt og vores
fællestræk er flere end vores forskelligheder, når vi tager os tid til at se nær-

nærmere efter.
Igennem IASK har jeg oplevet, hvor ufatteligt forskellige vi kinesiologer er verden
over og samtidig har vi alle en grunduddannelse i Touch for Health eller lignende
og alle bruger muskelmonitorering som
værktøj uanset om det primært er af en indikatormuskel eller test af mange muskler.
Lad os hylde og rumme forskelligheden,
så længe alle handler etisk forsvarligt i
forhold til omverden, klienter og kollegaer.

probiotika, magnesium eller echinacea
i en snæver vending til punkter, som er
gode at massere. Hjælp til selvhjælp og
så enkelt og naturligt som muligt for størst
effekt.
Tak til jer, som læste med så langt. Jeg
giver Stafetten videre til Bodil Johanne
Toft og Peter Terman Hansen.

Jeg er rigtig glad for John Thies tanker
om at kinesiologi skal være let tilgængelig
for lægfolk. I min familie har vi "mosters
tricks", som kan være alt fra tilskud af fx.
Lisbeth Sørensen

MOM S

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 medlemmer 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.

LØ NSUM
SKAT

CVR
?

www.rabrevision.dk
- unikt regnskabskoncept
til behandlere

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

Hvor mange timer har du i dit kursuspas?

som efteruddannelse, hvis du etablerer
dig som en virksomhed.

Det kunne være en god idé at få kigget på
det.

•
Du vil have mulighed for at komme med i Sundhedsordningen: Genvej til
sundhed.

Når du har nået 250 timer og også har alle
de obligatoriske fag på plads, vil jeg helt
klart anbefale dig, at du går til eksamen.
Dette gør jeg af flere grunde.
•
Du vil have mulighed for at søge
om RAB registrering.
•
Du vil have mulighed for at søge
om momsfritagelse.
•
Du vil have mulighed for at kunne
trække de sidste 150 timers kinesiologi fra

•
Når du er RAB-.registreret har du
mulighed for at blive optaget under "Find
en kinesiolog" på www.kinesiologi.dk
Hvis du ikke har et eksamensbevis, vil du
ikke kunne dokumentere, at de sidste 150
timer er efteruddannelse.
Så tæl sammen og kontakt mig eller
den skole/instruktør, hvor du vil aflægge
eksamen. Vi er alle klar til at hjælpe dig
videre.

Velkommen til nye medlemmer pr. 17.08.21
Jacob Thorsen, Rønde, gratis grp. 2
Hanne Bramm, Fredericia, gratis grp. 2
Christina Jylov Knudsen, Odense SØ, gratis grp. 2
Gitte Vaaben, Vejle, gratis grp. 2
Jacob Zielinski, Frederiksberg C, gratis grp. 2
Lisbeth Ralsted, Sorø, gratis grp. 2
Lis Bøttcher, Egå, gratis grp. 2
Rosita Holmgaard, Ringe, gratis grp. 2
Nikolai Valentin Thomsen, Taastrup, gratis grp. 2
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En dejlig en på gonggongen
Mange tak til Jan Bertelsen for
at invitere os til en dejlig aften i
et lille yogastudie på Christianshavn.
Jan præsenterende os først
for sine to store gonger. Efter
nogle indledende kundalina
yogaøvelser blev vi liggende på
tæpper på skønneste vis badet
i de lyde, som Jan frembragte
ved intuitivt at slå på gongerne.
Et skønt lydligt ”gongbad”!
Sommeraftenen d. 22. juni
afsluttedes med fælles spisning
på Jans skønne tagterrasse
med udsigt over Københavns
mange tårne.

Formand Hanne Freil

Blomsteressensernes dybere
kvaliteter
Mandag den 17. maj havde Sjællandsafdelingen inviteret medlemmerne til Ledreborg Slot for at møde Susanne Løfgren og
høre om hendes nyeste bog "Bachblomsternes Sjælskvaliteter". Det var utroligt
smukke omgivelser til medlemmernes
første IRL-møde i meget lang tid, og vejret
var solrigt og varmt. 10 kinesiologer var
mødt op med de største smil, som tydeligt
kunne ses igennem mundbindene og i
øjnene.
Susanne Løfgren har i sin nye bog løftet
Bach Blomster ud i nye dimensioner fra
det emotionelle lag til sjælskvaliteterne,
som hun kalder det. Hendes arbejde er inspireret af Dr. Bach, som - da han levede
- i nogen grad selv var begyndt at bevæge
sig videre og dybere i sit arbejde. Hun
fortalte os sin personlige historie igennem
Bach Blomsternes verden og det, der
ledte til, at hun havde fodfæste til at kunne
springe ud i at beskrive nye uudforskede
dimensioner indenfor et område, som på mange måder
igennem mange år har fungeret indenfor nogle faste
rammer.
Løfgren viste os eksempler på
de nye beskrivelser af Bach
Blomsternes sjælskvaliteter og
fortalte, hvordan Bach Terapeuter arbejder i en session
for at finde de rette remedier
til personen. Det var tydeligt,
at beskrivelserne af Bach
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Blomsternes sjælskvaliteterne bærer på
en helt ny type energi.
Som kinesiolog er det legende let at teste
frem, hvilket remedie en person kan have
gavn af at arbejde med. I bogen sætter
Susanne Løfgren ord på sjælskvaliteterne,
så personen med bevidstheden kan arbejde videre med sin spirituelle udvikling og
løfte sig ud af det emotionelle lag.

Pinsefrokost i det grønne
Traditionen tro blev der igen i år holdt
pinse frokost i Inges have i Birkerød.
Arrangementet begyndte med en gåtur
til dejlige Sjælsø. Her blev der serveret
en forfriskning og tæerne blev dyppet i
Sjælsø.
Vejret var godt, så vi spiste udenfor. Hver
især medbragte mad til et fælles bord. Det
blev en hyggelig aften med gode samtaler.

NYT FRA
Formand Sandra
S. Henriksen

Intet nyt fra Nordjylland.

Husk at tilmelde dig vores lukkede facebook side for at blive opdateret:
https://www.facebook.com/groups/403136266913515/ Danske Kinesiologer Nordjylland
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NYT FRA
Kontaktperson
Birgit Nielsen

Allerførst velkommen til to nye medlemmer: Christina Jylov og Rosita Holmgaard.
Vi glæder os til at se jer til vores arrangementer.
Vi havde en dejlig midsommeraften d.21.
juni, hvor vi var 10 medlemmer samlet til
spisning og hygge og drøftelse af, hvad vi
skal satse på resten af året.
Flere medlemmer havde meldt tilbage, at
de desværre var forhindrede i at deltage
denne aften, så vi satser derfor på, at vi
bliver mange flere næste gang.
Vi spiste sammen og fik snakket om kommende arrangementer i lokalafdelingen.
Næste arrangement løber af stablen
mandag d.6. september kl.17.30-21. Vi
har aftalt, at vi denne aften vil snakke om
dominansprofiler og teste hinanden for at
se, hvordan vi bedst lærer og agerer i forhold til vores omverden, og vi afbalancerer
med Hjernegymnastik.

Formand Karin Jensen

Der serveres suppe og brød i løbet af aftenen. Tilmelding senest dagen før.

Vi har haft et skønt udendørs Qi gong arrangement kyndigt ledet af Birgit Voss.

Husk, at lokalafdelingen er for alle. Både
for dig, som lige er startet på uddannelsen
eller bare har taget et enkelt kursus og nu
overvejer, hvad du vil læse næste gang og
for dig, som har været i gang i mange år.
Vi mødes og udveksler erfaringer og stiller
spørgsmål og bliver klogere, og vi hjælper
hinanden. Sharing is caring.

Efter en times dejlig yin qi gong, hvor vi
havde fået balanceret alle vores energisystemer i kroppen, hyggede vi med
medbragt mad og drikke.

Lokalafdelingen er også stedet, hvor du
kan lave øvegrupper eller aftaler om at
bytte afbalanceringer med andre kinesiologer/studerende.
De næste datoer er ikke planlagt, men der
var stemning for et arrangement omkring
hver 6. uge / anden måned, og det bliver
på forskellige dage, så alle har mulighed
for at deltage på et eller andet tidspunkt.

Vi var alle enige om, at det var en skøn
oplevelse, og at det var noget, der kunne
være godt at få inddraget i vores hverdag,
bl.a. fordi det harmonerer fantastisk godt
med kinesiologien.
Udover at Birgit er kinesiolog og enhedsterapeut er hun også uddannet
Qi gong instruktør og har flere hold om
ugen i Århus-området. Hvis man ikke har
mulighed for at møde fysisk op, kan man
om tirsdagen deltage på zoom.

Hvis du har lyst, er du velkommen til at
deltage i en gratis prøvetime d. 7/9 og
hvis du gerne vil fortsætte er der 100 kr.
rabat til medlemmer af Danske Kinesiologer.
I efteråret vil vi genoptage succenen med
Zoommøder for medlemmerne. Vi vil
løbende planlægge aftenerne ud fra de
ønsker som medlemmerne har foreslået
samt være opmærksomme på de behov
som løbende opstår.
Medlemmerne orienteres via Facebook
og på mail.
Glade sommerhilsner fra
Laila, Jette, Karin og Lone

Det er uvist om det er et modelfoto eller medlemmer fra Midt- og Sydjylland …
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Muskeltrykket

Kontaktpersoner

Ansvarshavende redaktør:
Sekretariatet:
Kragemosevej 17, 5683 Haarby
Tlf. 20122494
Mail: muskeltrykket@kinesiologi.dk

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

Udkommer:
I marts, juni, september og december.
Septembernummeret udsendes kun elektronisk.
Deadline:
Se nederst side 2 under redfaktørens spalte.
Tryk:
GSB Grafisk, Tonsbakken 16-18
2740 Skovlunde · Oplag: 400 stk.
Redaktionelle indlæg:
Bedes afleveret i wordformat via E-mail.
Annoncer Leveres fuldt opsat
1/1 side - 1925,- kr.
1/2 side - 1155,- kr.
1/3 side - 880,- kr.
2/3 side - 1540,- kr.
1/4 side - 671,- kr.
1/8 side - 440,- kr.
Grp. 3, 4 og 5 medlemmer får 40% rabat.
Bemærk at DK ikke er momsregistreret.

KONTINGENTSATSER:
Kontingentåret løber fra 1. april til 31. marts. Ved
indmeldelse i løbet af året gradueres kontingentet
forholdsvis. Medlemsskabet løber videre til det
skriftligt opsiges, eller medlemmet er i over
3 måneders betalingsrestance.
Årskontingent
Grp. 1 Støttemedlem
kr. 700,Grp. 2 Studerende(ved opstart af uddannelse.
gratis kontingent i 2 år) - derefter
kr. 700,Grp. 3 Kinesiolog (med ret til RAB)
kr. 2.500,Grp. 4 DK-Kinesiolog (evt. RAB godkendt) kr. 2.500,Grp. 5 Instruktør (evt. RAB godkendt)
kr. 2.900,Kontingent for grp. 1 + 2 opkræves 1/4 eller 1/5.
Kontingent for grp. 3, 4 & 5 opkræves ad 2 gange,
1/4 eller 1/5 og 1/10.
Ovennævnte satser er gældende indtil den 31/3 2022.

33

Muskeltrykket nr. 161

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

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

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

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

Lokalafdeling Nordjylland
Sandra Simon Henriksen
Tlf. 9115 2333

Mail: velkommen@coachingtogaa.dk

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

Medlem
Grethe Lind Sindberg
Tlf. 2979 1105
Mail: info@lindskinesiologi.dk

Suppleant
Mette Pedersen
Tlf. 3635 1205

Lokalafdeling Fyn
Birgit Nielsen
Tlf. 6262 3062
Mail: birgit@kinese.dk

Mail: kinesioligi.mette@post3.tele.dk

Danske Kinesiologers Etiske råd:
formand:
Zidsel Rosing tlf. 5155 9199
E-mail: zidsel.kinesiolog@gmail.com
Helle Lyngholm, tlf. 2175 7417
E-mail: helle.lyngholm31@mail.dk
Susanne Rud, tlf. 4615 2209
E-mail: mail@susannerud.dk
Miriam Lund Hansen, tlf. 2094 8111
E-mail: miriam.lund.hansen@gmail.com
Mette Elkjær, tlf. 2347 7066
E-mail: elkjaermette@gmail.com
Evt. klager til etisk råd indleveres her:
https://danskekinesiologer.dk/kontakt/

Suppleant
Gitte Nielsson
Tlf. 4291 5115

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

Mail: gitte.t.nielsson@gmail.com

Sekretariat
Henvendelse vedr. kinesiologi:

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

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

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

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