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Hvad er dine fremtidsønsker for Danske Kinesiologer?
Vil du dele dem med os, så kinesiologien kommer til at stå
Kinesiologer på messe endnu stærkere?

Uddrag fra Stafetten: Sundhed bekymredig de
senest
d. 7.om,
september.
vi os ikke
det tog lægen sig af

Så husk at tilmelde
Spændende årsmøde lige
Det bliver spændende og sjovt.
ud til Avnø Fjord

Glædelig jul og godt nytår
Medlemsblad nr. 163/ December 2021

Redaktørens spalte
Kære læser.

Hver gang jeg skal lave Muskeltrykket er
det med spænding når dagen for sidste
frist for aflevering af materiale oprinder.
Er der stof til bladet, er der for meget eller
for lidt? Når der trykkes et fysisk blad, skal
antal sider gå op med 4.
Pludselig stod jeg denne gang med en side
for meget eller også manglede jeg 3 sider.
Sådan er puslespillet hver gang!
Men takket være jer, lykkes det hver gang.
God læselyst!

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

Formand
Vibeke Rønne Sørensen
DK-Kinesiolog RAB

Næstformand
Jette Larsen
Kinesiolog RAB

Nu falmer skoven trindt om land, og vi
forbavses igen og igen over naturens
forunderlige smukke billeder. Når Muskeltrykket udkommer er det allerede tid til at
tænde kalenderlyset og snart må vi også
sige farvel til 2021.
Vi startede året med nedlukning og ingen
havde vist forestillet sig, at nedlukningen
strakte sig helt til påske. Vi ved, at det har
været en hård tid for mange medlemmer,
hvor ikke alle har opnået refusion fra det
offentlige for manglende indtægt. Nogle
medlemmer har midlertidigt lagt kinesiologien på fylden og fundet et job, andre har
lukket deres klinik, andre igen har set sig
nødsaget til at stoppe deres igangværende uddannelse. Det har på mange måder
været en trist periode, men også en tid,
hvor mange har taget deres liv op til
overvejelse, hvilket er sundt for enhver,
det ved vi kinesiologer om nogen.
Vi er heldigvis i gang igen og kan glædes
over, at vores klienter ikke har glemt
os. Vi ved, der er brug for os! Vi har de
kvaliteter, sundhedssystemets brugere
aflyser i det etablerede system: tid og
empati til den enkelte.
Den 10. september havde vi visionsdag
med 35 tilmeldinger. Vi havde en fantastisk dag og er glade over medlemmernes
opbakning og engagement. Tak for det.
Se indslag og foto herfra på side15. Var
du forhindret i at komme, så kan du stadig
få indflydelse på de videre processer, da
vi har opfølgning på visionsdagen lørdag

Medlem
Grethe Lind Sindberg
DK-Kinesiolog RAB

d. 18. marts 22, hvor vi har årsmøde.
FU og Instruktørkredsens FU har holdt
flere møder omkring uddannelsen til
DK-Kinesiolog®. Vi har mange kinesiologer, som har bestået eksamen til kinesiolog med ret til RAB, men aldrig er blevet
helt færdig med deres uddannelse og
opnået titlen DK-Kinesiolog ® som er en
beskyttet titel.
For at blive DK-Kinesiolog® kræves 400
timers kinesiologi, praktik samt specialeskrivning. Der arbejdes nu på en vejledning til uddannelsen, indeholdende punkter om forudsætninger, speciale, eksamen
m.v. Det håber vi, vil hjælpe den studerende bedre på vej til at afslutte deres eksamen til DK-Kinesiolog®
I FU arbejder vi pt. med en ny hjemmeside. Vores ønsker til en ny side af blevet
diskuteret og nedfældet, hvorefter vi har
indhentet tilbud hos etablerede firmaer.
Vores side skal gerne blive mere overskuelig både for jer som medlemmer,
for de studerende og for brugeren, som
ønsker mere viden om kinesiologi eller
ønsker at finde en kinesiolog. Netop
sidstnævnte har været en stor udfordring
gennem lang tid, da det plugin, der anvendes til ”find en kinesiolog” er fejlbehæftet. Der har været kontakt til de personer i USA, som har udviklet dette plugin,
men vi har ikke opnået noget resultat
heraf.
Har du indkomne forslag til næste generalMuskeltrykket nr. 163
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forsamling, så se allerede nu indkaldelsen
til generalforsamlingen side 14, hvor sidste frist for indkomne forslag er anført.
Årsmødet næste år afholdes på Sjælland.
Det er lykkedes at booke de gode foredragsholdere, vi havde glædet os til at
høre de sidste aflyste årsmøder. Nu krydser vi fingre for, at vi til næste år får lov til
at have nogle spændende dage sammen.
Det er altid givende at møde kolleger fra
hele landet og få fagligt input, snakket og
ikke mindst grint.

Nyt fra RAB-Forum
4. oktober var der indkaldt til repræsentantskabsmøde, hvor Vibeke og Mette
deltog De store punkter på dagsordenen
var økonomi og efteruddannelse.
Under punktet efteruddannelse blev dels
diskuteret hvilke krav der stilles overfor
et medlem for at opnå merit/ hvilke erhvervsuddannelser der kan give merit. Det
kan være i forhold til psykologi, anatomi,
fysiologi og sygdomslære.
Der blev fremlagt hvilke krav, de forskellige foreninger under RAB-Forum havde
til RAB-opdatering. Der arbejdes på, at
alle foreninger under RAB-Forum og

Foreningen Danske Kinesiologer blev
stiftet i 1983, dvs. vi i 2023 har 40 års
jubilæum. Selve årsmødet plejer at
blive arrangeret af Lokalafdelingerne på
skift, men sidder du med gode ideer til
et jubilæum og ønsker du at arrangere
– eller være med til at arrangere et jubilæumsårsmøde, så giv endelig besked til
FU.
		

Glædelig jul og et lykkebringende
nytår ønskes I alle.

Sundhedsrådet har samme krav til RAB-opdatering, så vi overfor Styrelsen for Patientsikkerhed kan meddele, at der er opnået
konsensus herom. Der sigtes efter enighed
om 30 timer over 3 år, dog må den enkelte
forening gerne stille højere krav. 1 time
svarer til 45 min. undervisning. Det blev
ligeledes diskuteret, om hygiejnekursus skal
indgå i uddannelsen. Dette udsprang af diverse restriktioner ovenpå de nedlukninger,
vi har været igennem.
I forhold til økonomi, blev aflønning af bestyrelse diskuteret, idet der ingen aflønning
har været på grund af manglende midler på
budgettet. Der blev enighed om, at omrokere midler i budgettet.

Uddrag af referat fra SRAB møde den 17.september 2021. v/Vibeke
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SRAB, Styrelsen for Patientsikkerheds
Råd vedrørende Alternativ Behandling.
Formand for SRAB er Bente Møller fra
Styrelsen for Patientsikkerhed. Herudover
er SRAB repræsenteret ved RAB-Forum,
Sundhedsrådet, LNS, Sundhedsstyrelsen,
Lægeforeningen, Lægemiddelstyrelsen,
Dansk Sygeplejeråd, Forbrugerrådet.

person? (fx læge, sygeplejerske, fysioterapeut m.fl.) ved chefkonsulent, Eva
Bidstrup fra Sundhedsjura under STPS
(Styrelsen for Patientsikkerhed)
Eva Bidstrup holdt oplæg om, hvilken betydning det har, når man udfører alternativ behandling og samtidig er autoriseret
sundhedsperson.

Dagens tema: Oplæg: Hvilken betydning
har det, når man udfører alternativ behandling og samtidig er autoriseret sundheds-

Autorisation giver rettigheder og pligter.
Du har rettighed til titelbeskyttelse som
f.eks. jordemoder, ergoterapeut, klinisk
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diætist. Af pligter kan nævnes: omhu og
samvittighedsfuld, journalføring og patientrettigheder og være tilmeldt behandlingstedsregisteret. Man er også forpligtiget
til at modtage tilsyn og imødegå hvad der
kræves hertil.
Under oplægget blev der spurgt til, hvor
længe sanktioner og domme fremgår af
autorisationsregisteret. Hertil svarede
Eva Bidstrup, at domme og sanktioner
fremgår, så længe de er gældende. STPS
pointerede, at behandlingssteder, som har
autoriseret sundhedspersonale ansat, skal
lade sig registrere i behandlingsstedsregisteret, selvom de kun udfører alternativ
behandling. Læs mere her: https://stps.dk/
da/registrering/behandlingssted/hvilke-behandlingssteder-skal-registreres/
Nana Hellsten fra Sundhedsrådet spurgte
til, hvorvidt autoriserede sundhedspersoner, som udøver alternativ behandling, må
reklamere med deres uddannelse fx på
deres hjemmeside. STPS svarede hertil,
at en person som udgangspunkt gerne må
angive, at vedkommende fx er sygeplejerske når de reklamerer for deres udførelse
af alternativ behandling. Dette gælder dog
ikke, hvis vedkommende har fået frataget
sin autorisation eller selv valgt at fraskrive
sig denne. Autorisationsfratagelser er
sjældne, men hvis en autoriseret sundhedspersons handlinger eller ytringer går
imod den brede faglige konsensus, og de
samtidig vurderes til at være til fare for
patienterne, kan vedkommende få frataget
sin autorisation midlertidigt eller permanent.
Nyt fra STPS:
STPS vil indgå en dialog med departementet mhp. grundlaget for revideret
kommissorium. STPS ønsker bl.a., at flere
patientforeninger og faggrupper bliver
repræsenteret i SRAB. SRAB’s medlemmer ønsker at få mulighed for at kommentere på udkast til kommissorium inden
vedtagelse.

Lasse Elbrønd Skovgaard fra Danske Patienter oplyste, at mange patienter savner
et sted, hvor de kan læse mere om alternative behandlingsformer, og at Danske Patienter på nuværende tidspunkt
henviser patienterne til det norske forskningscenter inden for alternativ og komplementær medicin (NAFKAM). Danske
Patienter efterspurgte i den forbindelse, at
SRAB igangsætter en informationsindsats
med information om alternativ behandling,
gode råd, statistik osv.
STPS kommenterede, at de ikke har
mulighed for at fungere som et forskningscenter hhv. videnscenter. Det er
en politisk beslutning om der skal etableres et nationalt videnscenter, råd eller
lignende, der kan oplyse borgerne om
alternative behandlingsmetoder.
Nana Hellsten fra Sundhedsrådet oplyste,
at de er i dialog med sundhedspolitiske
ordfører, som ønsker at etablere et
forskningscenter inden for alternativ og
komplementær behandling eventuelt ved
Syddansk Universitet.
STPS oplyste, at den årlige gennemgang
af RAB-foreningerne netop er afsluttet.
Nogle foreninger skulle svare på supplerende spørgsmål, men alle blev vurderet
egnet til fortsat at kunne registrere alternative behandlere
Orientering om proces og tidsplan for
forskningspuljen:
I finansloven for 2018 var der afsat en
pulje på 4 mio. kr. målrettet forskningsprojekter inden for alternativ behandling.
Primo 2019 blev der udmøntet knap 2.5
mio. kr. til to projekter. Derudover er der
kommet knap 1 mio. kr. retur, som var
tilovers fra forskningsprojekter i alternativ
behandling fra finansloven 2016
Der er således tilsammen 2,5 mio. kr.
tilbage, som pt genudmøntes til forskningsindsatser eller ph.d.-projekter.
Muskeltrykket nr. 163
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Tilmelding
senest
den 1.1.22

Følg info
på
facebook

Årsmøde
Fredag den 18.3 lørdag den 19.3 2022
Kom til inspirerende og hyggeligt årsmøde i de dejligste
omgivelser.
Avnø Højskole, Flyvervej 10, 4750 Lundby https://avnohojskole.dk
Fredag den 18. marts

Pris:

8.30-9.30:Ankomst og en bid brød

Deltagelse fredag/ lørdag med overnatning
på dobbeltværelse 1200 kr. Tillæg for
enkeltværelse 200 kr.

9.30-12: Arvin Larsen: Mind OVER body.
Deorganiserer følelser og organer
12-12.45 Frokost
13- 16.30 Generalforsamling

Deltager du begge dage uden overnatning
og morgenmad 950 kr.

17- 18 Naturvandring, walk and talk,
networking
19 – Middag med efterfølgende bål og dark
sky/stjernehimmel
Lørdag den 19. marts
Mulighed for morgenvandring, mulighed for
guidet udemeditation
8 – 9.30 Morgenmad
9.30 – 12 Opfølgning, det videre arbejde
efter temadagen den 10.9
12 – 13 Frokost
13 – 15.30 Peter Lund Frandsen: Fra touch
point og nytidsbiologi
15.30 Fælles afslutning

Der er mulighed for, at du kommer torsdag
aften til overnatning. Dobbeltværelse 200
kr. Enkeltværelse 400 kr.

Deltager du kun en dag 500 kr.
Deltager du kun til generalforsamlingen er
det gratis

Tilmelding og betaling til
sekretariatet. Senest den 1.
januar 2022
sekretariat@kinesiologi.dk

Besked om værelsesønsker senest
1.januar 2022 til
Helle Bülow-Olsen, 22 59 53 02
helle.bulow.olsen@gmail.com
Ved tilmelding skal du give besked om du
ønsker laktose/ glutenfri kost.
Avnø Højskole er orienteret mod sundhed
og bæredygtighed.
Den er en del af det spirende økosamfund
Oasis.
Der er gode parkeringsforhold, og lidt
besværligt med tog og bus.

På glædelig gensyn
Sjællandsafdelingen

Muskeltrykket nr. 163
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Nyt fra IASK
IASKs bestyrelse afholdt 1. september
2021 den årlige generalforsamling og ligesom sidste år blev den afholdt online. Formand Sabine Rosén læste sin beretning
op og regnskabet for 2020 blev fremlagt
sammen med et budget for 2021. Alle blev
godkendt.
Ud af bestyrelsens ni medlemmer havde
tre valgt at forlade bestyrelsen: Marco
Rado, Alexis Costello og undertegnede.
Lydia Bose var på valg og blev genvalgt.
Irina Chobanu, Anne Jensen og Marianne
Henne blev valgt ind som nye medlemmer.
Marco Rado og Alexis Costello har været
med i IASKs bestyrelse i syv år og fortalte
begge, hvordan IASK havde udviklet sig
i den tid og nu står et godt og stærkt sted
med mange nye og spændende initiativer
og gode kræfter til at gennemføre dem.
Et af de nye initiativer er Meeting of
Schools and Educators. Skoler og undervisere har tidligere været i samme kategori
som foreninger i Meeting of Associations,
men nu er det tid til at skabe et forum,
hvor denne gruppe kan mødes og udveksle erfaringer og viden, som er specifikke for dem. Det første MoS blev afholdt
online i august i år.
Et andet nyt initiativ, som for alvor vil blive
søsat i den kommende tid, er et legat,
hvor IASK ønsker at uddele 3.000€ til
projekter, som fremmer kinesiologien
internationalt indenfor områderne Forskning, Humanitært arbejde og Uddannelse.
Knowlative vil stå for den praktiske og
tekniske del og IASKs bestyrelse vil sætte
rammerne for hvem, der kan søge og
modtage legatet.
I 2022 vil der være international konference i Budapest d. 18. – 21. august og
IASKs generalforsamling for 2022 vil blive
afholdt i forbindelse hermed. Konferencen
8
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er arrangeret af den ene af de to ungarske
kinesiologiforeninger og IKC og IASK er
inviteret til at være med.
Sæt kryds i kalenderen, hvis I har lyst til
at opleve den internationale stemning og
møde kinesiologer fra hele verden.
IASKs bestyrelse har i 2021 valgt at ansætte en kontoransvarlig nogle timer
om ugen, Emelie Andersen. Hun er ikke
medlem af bestyrelsen, men har ansvaret for at besvare e-mails og sørge for
medlemsbetalinger mm og hun deltager
i bestyrelsesmøderne som referattager.
Emma Aquarone er fortsat IASKs officielle
sekretær og Lydia Bose overtager posten
som kasserer.
Jeg har været glad for mine godt to år
i IASKs bestyrelse. Det har været en
spændende og lærerig tid med mulighed
for at deltage i mange gode projekter
og skabe kontakt til kinesiologer verden
over. Jeg håber, Danmark fortsat vil være
repræsenteret i det internationale arbejde
med kinesiologi, da der foregår mange
spændende ting på verdensplan og vi har
så meget godt at byde ind med.
Med venlig hilsen
Lisbeth I. Sørensen

Karins Helse Klinik – din vej til sundhed, selvindsigt, udvikling og forståelse
Det er bare skønt, at vi nu igen er kommet i gang med at afholde kurser.
Kursisterne har været SÅ meget klar til at lære nye ting, der kan bruges til deres klienter – og dem
selv. Og jeg er bare SÅ glad for at lære det fra mig, som jeg dagligt får så god tilbagemelding på fra
mine klienter. Klienterne strømmer til - nye som gamle - så der er i den grad brug for at uddanne
dygtige kinesiologer, som kan tilbyde familien Danmark gode og brugbare kinesiologibehandlinger.
Med materialet fra mine kurser, kan jeg se, at man er fuldt klar til at køre en succesfuld klinik med
tilfredse klienter. Klienterne giver gode tilbagemeldinger og sender venner, kollegaer og familie.
Et MATRIX-hold er nu godt i gang og klar til modul 3 i december. Nyt MATRIX-hold starter op i
foråret 2022.
Både kurset ”SUCCES i KLINIKKEN” og ”Specifik Følelsesforløsning” er afholdt med begejstrede
deltagere.
Det er nogle vidunderlige psykologiske værktøjer, som gang på gang viser sin overraskende
præcise og samtidig dybe effekt, der læres på kurset ”Specifik Følelsesforløsning”. Det er fantastisk
at se, hvor let og præcist det er på samme tid; og dejligt at se, hvordan det netop afsluttede hold
var vildt engagerede og testede og testede på livet løs, og med stort udbytte, i de 2 dage kurset
varede.
Se min annonce angående kurser og datoer.
Karin Jensen – Instruktør og DK-kinesiolog RAB

Hvad er kinesiologi?
Var det spørgsmål, jeg blev stillet rigtig
mange gange i løbet af weekenden d. 13.15. august 2021, hvor jeg var udstiller på
Holistisk Festival Kerteminde. Så det blev
virkelig tydeligt for mig hvor få, der kender
til vores fag.
Holistisk Festival Kerteminde blev afholdt
for første gang d. 13.-15. august 2021.
Der var i alt 22 udstillere, og der var bl.a.
brugskunst, helseprodukter, alternative
behandlere og tøj.
Jeg har aldrig været på messe før, men
da det foregik i min hjemby, synes jeg, at
det var oplagt at blive udstiller. I løbet af

valen blev jeg dog klar over, at det ikke var
kertemindere, der besøgte festivalen.
Foruden udstillere var der også forskellige
foredrag om f.eks. mindfulness, cannabis,
tarot og essentielle olier. Som udstiller
havde jeg adgang til foredragene, og jeg
hørte om tarot, og også Kim Boye aka
Den mentale kriger hørte jeg.
Jeg var den eneste kinesiolog på festivalen. Jeg havde lånt roll ups med vores
logo, så jeg synes selv, at min stand så
rigtig fin ud.
Som øvrige aktiviteter var der dans, yoga,
opera og så var der Croquis Trio, som
spillede musik nøgne. Jeg havde aldrig
Muskeltrykket nr. 163
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troet, at jeg skulle se en nøgen mand
spille saxofon!
Jeg havde 7 personer på briksen i løbet af
de 3 dage, og jeg havde gerne haft mange
flere. Det betød også, at der var rigtig
mange timer, hvor tiden var lidt lang. Både
fredag og lørdag var festivalen åben til kl.
20, så det var nogle lange dage.
Som allerede nævnt kendte få til kinesiologi, mens mange havde helt styr på både
healing, clairvoyance og mindfulness, og
disse udstillere havde pænt med besøgende. Jeg fik dog snakket med mange og
også uddelt mange brochurer og visitkort.

10
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Søndag eftermiddag sluttede festivalen af
med dragetrommernes magi. Dragetrommerne havde en diameter op til halvanden
meter, og for 120 kr. kunne du ligge under
dem og modtage trommehealing. Jeg var
meget draget og fascineret af de trommer,
da jeg synes, at deres lyd var helt fantastisk.
Det var alt i alt en positiv oplevelse at
være udstiller, og hvis festivalen bliver
gentaget til næste år, er jeg klar igen.
Hvis du ønsker mere information om festivalen, kan du læse her:
https://holistisk-festival-kerteminde.dk/
Carina Schmidt

Sådan kan du også arbejde.
Jeg elsker de 14 muskler, og jeg vender
igen og igen tilbage til dem, for de er et
fantastisk værktøj til at fortælle om den
klient, der ligger på briksen.
14 muskler kan fortælle endnu mere, hvis
du tester 16 muskler eller måske 17 muskler.

Til orientering hører Infraspinatus også til
Trevarmermeridianen og mere specifikt
immunsystemet (Thymus).

De sidste muskler, som jeg gerne vil tilføje
til min test, er Midterste Trapezius og
Sartorius, og endelig kunne du også tilføje
Infraspinatus, hvis du er så heldig, at du
har lært den som ekstra stof, da du var på
kursus.

Da jeg for nylig holdt Kinergetics kursus,
skulle jeg vise test af formater (en afbalancering, hvor du går fra et organ og ned
til organets mindste enhed og funktion –
f.eks. fra lunge til alveole og udvekslingen
af ilt/kulilte).
En af kursisterne ville gerne op, og ønsket
var at få ordnet lungerne. Der var også
problemer med stofskiftet og fordøjelse.
Altså problemer i Ild, jord og metal.

Midterste Trapezius, fordi den har relation
til immunsystemet, og Sartorius, fordi den
har relation til binyrerne. På den måde
tester du to muskler hørende til Miltmeridianen og to muskler hørende til Trevarmermeridianen, og du bliver mere specifik i
din testning.

Jeg tegnede først de fem elementer på
tavlen og skrev de meridianer ind i de elementer, hvor kursisten havde sagt, at der
var problemer.
Derefter testede jeg de 17 muskler, som
jeg har nævnt ovenfor. Der var ubalance
på Midterste Trapezius og Psoas.
Nu så billedet sådan ud:

Muskeltrykket nr. 163
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Nu tog jeg så fat på formaterne og testede frem, at jeg skulle arbejde med immun-lymfesystemet, og det hører til Milten
i Jord-elementet.
Det endelige format, der skule afbalanceres, var lymfesystemet, og da det var
afbalanceret, holdt både Psoas og Midterste Trapezius, og kursisten gav udtryk for,
at vejrtrækningen var blevet meget lettere
og friere.

Dette er kinesiologiens bud på Funktionel
Medicin.

Hvad vil jeg sige med denne historie?
Spørg altid kroppen via de 14 / 17 muskler og sammenhold det med din klients
symptomer. Her egner tegningen af de
5 elementer sig glimrende til at danne et
overblik, og du vil se en sammenhæng,
som du måske ikke havde fået øje på, hvis
du havde taget udgangspunkt i klientens
umiddelbare ønske.

Vi skal ikke symptom-behandle, men årsags-behandle.

Formålet med funktionel medicin er at
finde tilbage til rødderne, der hvor problemet opstod, før det udviklede sig til
sygdom eller gener, for jo længere tilbage
man kan spore problemet samt rette op på
det, jo mere holdbart bliver resultatet og
effekten af behandlingen også.

Og den sidste sidegevinst – du bliver så
meget klogere på de fem elementer og
hele samspillet mellem meridianer/organer, når du laver dette billede og kigger på
både SHEN og KO, altså den nærende og
kontrollerende kreds.
Birgit Nielsen

Kinesiologishoppen er altid åben.
Klienterne elsker brochuren "Livgivende samtaler gennem kroppen"
Dette har klienter sagt:
- Materialet er så lækkert, så jeg har givet den til en anden, som virkelig har brug for en kinesiolog.
- Må jeg få en brochure med til min nabo, som jeg tror, du kan hjælpe.
Afleverer du brochuren til dine klienter?
Den koster kun 5 kr. pr. stk. for gruppe 3, 4 og 5 medlemmer (100 stk. 400 kr.).
Er du studerende eller støttemedlem koster den 10 kr. pr. stk.
Kontakt sekretariatet på sekretariat@kinesiologi.dk

Karins Helse Klinik – din vej til sundhed, selvindsigt, udvikling og forståelse
MATRIX, modul 1: 2. og 3. april 2022 (efterfølgende 4 moduler aftales med deltagerne)
PRAKTISK KINESIOLOGI - SUCCES I KLINIKKEN: 30. april og 1. maj 2022
SPECIFIK FØLELSESFORLØSNING: 7. og 8. maj 2022
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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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 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 ved hjælp af naturens ressourcer.
Se mere på www.allergica.dk
Foreningen Alma • 86 81 92 77 • kontakt@foreningen-alma.dk • www.foreningen-alma.dk
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Hvis du ikke allerede er medlem, kan du blive det på hjemmesiden:
www.foreningen-alma.dk/min-konto
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Vi glæder os til nogle spændende timer med lærerig erfaringsudveksling mellem fagfolk.
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Fore

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

Al

- Et gratis tilbud til medlemmer af Foreningen Alma

a
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Stemningsbilleder
visionsdag

Se flere billeder fra visionsdagen her:
https://danskekinesiologer.dk/galleri/

Generalforsamling.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling Fredag den 18.marts 2021 kl. 13:00.
Mødested: Avnø Højskole, Flyvervej 10, 4750 Lundby.
Dagsorden ifølge vedtægterne bringes i Muskeltrykket marts 2022.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal ifølge vores vedtægter være
formanden i hænde senest søndag den 31.januar 2022.
Forslag sendes til formand Vibeke Sørensen, Nøddekrigevej 2, 9800 Hjørring – eller på
mail til: formand@kinesiologi.dk.
Du vil modtage bekræftelse på, at forslaget er modtaget.
14
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Visionsdag i Danske Kinesiologer
Fredag. 10. september 2021 afholdt Danske
Kinesiologer en meget spændende visionsdag, der blev arrangeret for at bygge videre
på den ideudveksling og engagerede debat,
der udmøntede sig på generalforsamlingen
i Danske Kinesiologer i maj måned – oven
på nejet til fusionen med Forenede Danske
Zoneterapeuter og Danske Akupunktører.
Alle havde via mail modtaget invitation fra
sekretariatet, og i alt 35 medlemmer mødte
op.
Visionsdagen blev ledet af proceskonsulent
Lotte Juul Lauesen, der havde planlagt den
super spændende dag ”Visionsforum” omhandlende foreningens identitet og fremtidige visioner.
Den røde tråd i dagens program var et
kompas, der kunne vise vej gennem seks
kernespørgsmål i forhold til konkrete temaer
og udviklingsområder: Hvorfor er det vigtigt?
Hvad er målet? Hvornår er tiden inde? Hvilke forudsætninger (økonomisk og juridisk)
bygger vi på? Hvem får glæde af det? Hvordan kunne det se ud?
Dagen startede med en et kig på foreningen her og nu, bl.a. med fokus på, hvilke
kvaliteter vi ønsker bevaret, og hvad vi
ønsker at lægge bag os. Det var en proces i
grupper med efterfølgende fælles opsamling.
Herefter var det tid til at ”finde guldet” og
beskrive det helt særlige, som vi i Danske
Kinesiologer skal værne om – uanset vore
forskelligheder i kinesiologiske fokusområder. Det var en smuk proces, hvor vi alle
lagde en gul stråle til en fælles fakkel med
hvert vores bud på det kinesiologiske hjerteblod, der kendetegner os som kinesiologer.
Kerneordene udtrykte på hver sin måde
kærlighed, glæde og fascination ved det
kinesiologiske håndværk og ved de forandringsprocesser, vi kan igangsætte for vore
medmennesker.

Resten af dagen arbejdede vi i en Open
Space proces, hvor vi valgte os ind på det
tema, som vi hver især brænder for i en
forandringsproces. Der blev sammensat 6-7
grupper, der arbejdede med bl.a. markedsføring, innovation, organisation og uddannelse.
Hver gruppe beskrev kortfattet de seks
områder i kompasset og udarbejdede en
SMART-model, der satte ord på både vision
og strategi: Hvordan ser situationen ud nu?
Hvordan ser den ideelt ud om 5 år? Hvordan
om 3 år? Hvordan om 1 år? Hvordan kan
visionerne omsættes til en strategi, der kan
konkretiseres, så der åbnes mulighed for at
arbejde videre med den? Visioner og strategier blev efterfølgende præsenteret for andre
i en såkaldt cafémodel.
Hver gruppe afgjorde ved dagens afslutning,
hvem der skulle overtage ansvaret for de
udarbejdede plancher med beskrivelse af
mål, tidshorisont, forudsætninger, forslag til
proces m.v. Nogle grupper gav udtryk for at
arbejde selvstændigt videre efter visionsdagen.
I forhold til den videre proces er der i
skrivende stund planlagt et zoommøde d.
25. november 2021 for alle deltagere, der
har tid og lyst til at deltage. Baggrunden for
at indkalde til dette møde er dels at lave status på processen, dels at give FU de bedste
forudsætninger for at skabe en fremadrettet,
dynamisk proces, der involverer alle medlemmer i Danske Kinesiologer.
For de fremmødte var det en super inspirerende og dejlig visionsdag at deltage i.
Det bliver spændende at opleve, hvilke
spor visionsdagen vil sætte for Danske
Kinesiologer. I første omgang bliver der
afsat tid til dele af den videre udviklingsproces til årsmødet i marts 2022, så mød
endelig op.
Muskeltrykket nr. 163
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KINESIOLOGI - AKADEMIET ®
Dit centrum for spirituel udvikling og energimedicin.
•
•
•
•

På Kinesiologi – Akademiet kan du

finde spændende kurser, der kan tælle i din valgfrie del af uddannelsen til Kinesiolog RAB og videre til DKKinesiolog®
supplere en uddannelse inden for andre alternative behandlingsformer
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
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S tafetten
Stafetten: Hov – der er vist noget
Tak Lisbeth, for at give stafetten videre
til os. Og også tak for dit ønske om at
kinesiologien verden over bliver bedre til
at samarbejde. Det ønske deler vi. Og vi
fortsætter i det gode spor ved at bidrage
med vores ønsker for kinesiologien, i
Danmark især. Vi ønsker os et sundhedssystem med stor valgfrihed for den
enkelte mellem forskellige muligheder
inden for det autoriserede sundhedssystem, suppleret af stor valgfrihed og mange
muligheder for komplementær behandling. Herunder kinesiologi, men også
andre komplementære behandlinger. Vel
at mærke i et samarbejde mellem autoriserede og komplementære, og offentligt
støttet for alle dele.
Utopi? Ja, måske. Vi tror det er et ønske,
som vi deler med mange.
Forestil dig et øjeblik disse situationer:
- Kinesiologer, tilknyttet sygehus og lægehuse, der hjælper og lindrer ved sygdom
og traumer som følger af operationer
eller behandling, eller ved traumatiske
diagnoser. Det er der jo mange der gør
allerede, men det er sjældent at det sker i
samarbejde med sundhedsvæsnet. Vi tror
det vil skabe hurtigere og bedre helbredelser og bedre oplevelser
- Kinesiologer, der hjælper med test af behov for blodprøver og andre prøver, hvor
er der ubalancer, hvor skal der undersøges mere? Og hvilke prøver er unødvendige? Som supplement til en lægelig
vurdering, efter lægens ønske. Det sker
ikke i dag, og er faktisk slet ikke tilladt, så
17
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vidt vi ved. Og det er nok heller ikke ønskeligt, hvis det ikke kan ske i et samarbejde.
Vi tænker, at det både er muligt at gøre
langt mere forebyggende arbejde, at give
mere hjælp til syge og traumatiserede,
og at spare et trængt sundhedsvæsen for
store beløb. Vel at mærke samtidig.
Men der er lang vej. Det vender vi tilbage til.
Hvordan kom vi egentlig hertil?
Lad os fortælle lidt om vores opvækst og
ungdom hver især. Vi er født i det samme
år, og deler mange erfaringer, også fra før
vi lærte hinanden at kende. Vi er, som så
mange andre, et produkt af vores tid. Vi
er også præget af vores mange år i it-system-udvikling, hvor det logiske og rationelle
har prioritet. Og ind i mellem er vi ramlet
ind i noget, der er ikke lige passede med
tidens dogmer. Det gør vi stadig; jævnligt
opdager vi, at vi igen må ryste posen og
lære at tænke på en ny måde. Dejligt og
spændende, og dejligt at være to, der følges ad.
Bodils opvækst og ungdom
Mine forældre tog afstand fra Folkekirken
og alle andre former for religion. De så religioner som noget, magtfulde mennesker
benyttede til at undertrykke andre mennesker med. Og sådan er det jo også ofte
blevet brugt, og bliver det stadig. Men alle
former for spirituelle emner røg ud sammen
med religionerne. Det var overtro.
Sundhed bekymrede vi os ikke om. Det tog

lægen sig af, og lægens ord var lov. Vi gik
heller ikke op i sund mad. Sukker og alkohol var glimrende fødemidler, og cigaretter
var en del af hverdagen.
Ligesom videnskab hørte også kemi og
medicin til tidens mirakler, især penicillin.
Desværre fejlede jeg noget, som lægen
ikke kunne gøre noget ved. Jeg var meget
allergisk overfor birk, græs, støv og flere
dyr, men det blev først opdaget, at det
var allergi, da jeg var omkring sytten år.
Hele min barndom blev jeg sendt i seng
med penicillin, hver gang astmaen blev
for slem. Det hjalp dog ikke, nærmest
tværtimod. Så allerede fra en tidlig alder
begyndte jeg at se mig om efter andre
muligheder for sundhed, især bedre kost.
Da jeg var 25 og blev gravid med tvillinger blev jeg af lægen beordret i seng
de sidste 2 måneder før termin, og da
jeg ikke måtte lave noget som helst, selv
om jeg følte mig rask, fik jeg læst virkelig
meget - især om kost og babyer, grønsager og sprøjtemidler, tungmetaller mm.
Det blev en øjenåbner, og det var på det
tidspunkt at vi gik over til økologi (når
det var muligt). Det var dog kontroversielt for tiden. Mine søde og velmenende
IT-kolleger præsenterede mig for den ene
’videnskabelige’ undersøgelse efter den
anden, der dokumenterede at økologi var
noget pjat og at pesticider var harmløse.
Jeg havde det ikke særlig godt og jeg
blev en søgende person. Vi var heldigvis
mange.
Det var en oplevelse, da jeg læste Fysikkens Tao. Den er stadig i dag, 45 år
senere, en læseværdig bog. Fritjof Capra,
professor i teoretisk fysik ved California
Universty, drager paralleller mellem kvantefysikken og østens spirituelle verdensbilleder. Han kommer blandt andet ind på
’den kosmiske dans’, at alt er i evig bevægelse, at alt er energi. Han kommer også
ind på altings forbundethed i universet, og
han beskriver kvantepartikler der skifter

bane og bevæger sig både fremad og bagud i tid. Partikler, der ikke er noget sted,
men har en tilbøjelighed til at være flere
forskellige steder samtidig, og meget andet. Hele tiden sammenholdt med citater
fra blandt andet Tao, Zen og Vedaerne.
Han beskriver træningen af det intuitive
sind samt evnen til at kommunikere med
det universelle.
Et sted skriver han noget i denne retning
(frit efter min hukommelse), at det er
fantastisk at de gamle vismænd gennem
meditation når frem til den samme viden,
som han har brugt 27 år af sit liv som
fysiker i at nå frem til, stående på skuldrene af andre store videnskabsmænd. Og
så tilføjer han at det nok også har taget
vismanden 27 års meditativ træning at nå
hertil, stående på skuldrene af andre store
spirituelle tænkere.
Der var sandelig noget der fængede.
Jeg begyndte at gå til yoga, og i 1994
begyndte jeg på en 2-årig uddannelse til
yogalærer hos Kirsten Breland og Gunni
Martin. Samtidig med mit daværende job
som formand for It-fagets fagforening,
Prosa.
Jeg tror alle i dag ved hvad yoga er, det
er vokset meget i de 30 år. Alligevel vil jeg
citere noget af det første jeg lærte.
Yoga betyder bro, bro mellem krop og
sind. Der er mange veje hertil, hengivelsens vej, krigerens vej, handlingens vej og
mange flere. Alle veje, der fører til Samadhi, højere bevidsthed, er gode.
I vestens yoga arbejder vi mest med hatha
yoga og derved især med musklerne og
åndedrættet. Som begge udmærker sig
ved at kunne styres både af det bevidste
og det ubevidste nervesystem, og hermed
kunne danne bro mellem det bevidste og
det ubevidste.
Som et kuriosum kan jeg fortælle, at målet
Muskeltrykket nr. 163
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i den oprindelige, klassiske yoga var at
gøre kroppen sund, rask og stærk – men
kun for at hermed at blive i stand til at
meditere så meget, som det er nødvendigt, for at opnå højere bevidsthed.
Det var også et møde med en anden kultur og med nye begreber, og et blomstrende, billedligt sprog af yogiens oplevelser.
Simon Krohn skriver det så fint i sin bog
om yoga ”Nærmere noget”, hvor han
skelner mellem den oplevelsesorienterede
(fænomenologiske) beskrivelse i forhold til
beskrivelsen af det objektivt virkelige (ontologiske). Fx ved han jo godt, at der ikke
hviler en slange ved rygradens fod, men
forstår at den kollektive oplevelsesorienterede beskrivelse af slangen er symbolsk
for oplevelsen af en kraft der kan rejse sig
gennem kroppen.
Peters opvækst og ungdom
Som dreng var jeg nærmest bange for
præster og religion. Det der ikke kunne
måles var uhyggeligt, ligesom spøgelser
og den slags. Jeg måtte få min mor til at
forsikre mig, at jeg ikke blev præst som
voksen. Senere er angsten erstattet med
interesse og håb. Hvis verden kun er
hvad der kan vejes og måles, skulle ingeniørerne jo være vores ypperstepræster
– rædselsvækkende tanke.
Jeg lærte senere Transcendental Meditation som ung, og har praktiseret det stort
set siden. Meditation er for mig et nødvendigt pusterum. Jeg bruger stadig TM
en del, men er også efterhånden åben for
andre teknikker.
I 1990 tog jeg eksamen som astrolog.
Astrologien er et vældig stort område,
som kan bruges i rigtig mange sammenhænge. Jeg har dog også været noget
ambivalent i forhold til astrologien som
udviklingsværktøj. Det kan nemt blive for
mentalt, jeg kan savne den direkte fysiske
tilgang til udvikling. Du får ikke renset cha-

kraer af at studere et horoskop. Men du
kan i heldige tilfælde få et bedre indblik i
dig selv.
Den direkte tilgang kan du derimod få
blandt andet i hypnose. Jeg har taget et
kursus som hypnoterapeut, og her kan du
jo rent faktisk skabe en ændring direkte.
Ligesom jeg senere opdagede at kinesiologien kan.
Hvorfor kinesiologi?
Hvis vi skal være ærlige, så anede vi ikke
hvad det var, da vi startede uddannelsen.
Vi havde læst hjemmesiden for Dansk
Pædagogisk Kinesiologiskole, og vi havde besøgt Annemarie Goldschmidt nogle
gange med et godt resultat. Bodil kunne
– efter en afbalancering – pludselig stå
længe og ubesværet i en yogastilling, som
før havde voldt problemer. Musklerne var
pludselig blevet stærke. Så vi meldte os
af nysgerrighed til et kursus i KA mens vi
endnu var på arbejdsmarkedet. Det var
startskuddet til gå i gang med at lære noget helt nyt og meget anderledes. Mange
nye døre har åbnet sig, og mange gange
er vi blevet forundrede. Og har måttet
ryste posen igen, og tænke på en anden
måde. Og det fortsætter.
Til slut vender vi tilbage til vores indledende ønske om samarbejde mellem
komplementære og det autoriserede
Sundhedsvæsen. De mange mennesker, som det kunne gavne, og de mange
muligheder det kunne give.
Vi ved godt at der er forhindringer:
- Der er indviklede juridiske forpligtelser og
afhængigheder i EU-regi
- Der er sundhedsmyndigheder, som
måske ikke ønsker at tænke nyt. Eller gør
de?
- Der er et sundhedsvæsen og en forskning hvor mange er stærkt afhængig af
økonomiske bidrag fra industrien
- For industrien er der manglende interesMuskeltrykket nr. 163
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se i sundhedsemner, som man ikke kan
tjene penge på
- Der har endda været en hetz mod komplementære behandlere fra visse politikere, og et angreb på RAB-ordningen
hvis formål jo ellers netop er beskyttelse
af klienter, og en sikring af at alternative
behandlere ved hvornår de skal henvise til
lægen.

Her er et forslag til skridt på vejen, som
også er til gavn og glæde for nuværende
og kommende kinesiologer.

Der er nok lang vej.
Alligevel synes vi, at skal arbejde hen i
mod et sammenhængende, samarbejdende sundhedsvæsen, hvor der også er
plads til alternative og komplementære behandlinger, for de der ønsker dette.

Og så vil vi gerne give stafetten videre til
Grethe Lind.
		
Peter Terman og Bodil Toft

En fælles teoretisk og obligatorisk grundbog med terminologi og begreber. Nationalt, og internationalt.
Måske et fælles obligatorisk startkursus,
med samme emne?

Hvis vi ønsker os samarbejde med det
autoriserede Sundhedsvæsen, så må vi
også gøre noget for at få anerkendelse og
synlighed.

MOM S

Her var plads til din annonce.
LØ NSUM

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.

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
Denne gang retter klummen sig til dig, som
har timer nok eller er tæt på at have timer
nok til at gå til eksamen og blive DK-Kinesiolog ®.

at gå til eksamen.

Du kan påbegynde dit speciale, når du er
tilmeldt det sidste kursus, du mangler for
at nå op på 400 timer, og du samtidig har
fuldført 30 af de 50 praktik-timer.

Instruktørkredsens FU og Danske Kinesiologers FU er ved at lægge sidste
hånd på en vejledning i forhold til speciale-skrivning og eksamen til DK-Kinesiolog.
Når du læser denne klumme, er den
måske allerede færdig.

Hvis du har etableret klinik efter din eksamen til Kinesiolog RAB og arbejder fuldtids i din klinik, kan du søge om merit for
50 timers praktik i forbindelse med uddannelsen til DK-Kinesiolog®. Ansøgningen
sendes til Meritudvalget sammen med en
anbefaling fra eksamens-instruktøren.
Nu kommer den gode nyhed: Det er gratis

Så nu er der kun specialet, der skal
skrives, for at du kan gå til eksamen.

Hvis du er interesseret i at høre nærmere
om dine muligheder, kan du kontakte mig.
Så kan vi sammen se på, hvad du evt.
mangler, og hvordan du kan komme i
gang med dit speciale.

Velkommen til nye medlemmer pr. 05.11.21
Marie Lauge Graversen, Skanderborg, grp. 2
Signe Dalgaard-Nielsen, Skive, gratis grp. 2
Lene Høj, Skødstrup, gratis grp. 2
Tzille Anine Jespersen, Fredericia, gratis grp. 2
Kia Louise O´Connor, Gram, gratis grp. 2
Anne Schmidt, Kruså, gratis grp. 2
Charlotte Bøgelund, Charlottenlund, gratis grp. 2
Hasna Mahan, Valby, gratis grp. 2
Vibeke Thorberg Wagner, Middelfart, gratis grp. 2
Anja Maria Knue, Hvidovre, gratis grp. 2
Kirsten Almdal, København K, gratis grp 2
Claus Juhl Hugger, Rødding, gratis grp. 2
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NYT FRA
Formand Hanne Freil

Sund Livsstil messe i Forum 8. 10. oktober 2021

Generalforsamling krydret med
spirituel familieopstilling

Kinesiologi til folket – Sig JA til din
kinesiolog!

Lørdag d. 8. januar 2022 afholder lokalafdeling Sjælland generalforsamling, og
vi har inviteret Jena Wisman til at afholde
en spændende workshop for os inden
selve generalforsamlingen.
Jena Wismann er Psyko Spirituel Vejleder og indehaver af Deva Akademiet
(www.deva-akademiet.dk).
Jena vil holde et lille oplæg og herefter
lave forskellige øvelser 2 & 2 med en
efterfølgende stor familieopstilling, hvor
hun også inddrager de højfrekvente krystalværktøjer fra City of Light.

Efter en coronapause i 2021 var vi og
Sund Livsstil atter på banen. Og vi havde
indtryk af, at vi havde været savnet. Der
var simpelthen fuld gang i vores to brikse
alle de tre messedage.
Igen oplevede vi at rigtig mange af de
besøgende havde hørt om kinesiologi –
og altså nu bare SKULLE prøve det af på
egen krop. Og igen oplevede vi at sende
dem videre med et smil på læben og en
god oplevelse rigere. Og igen igen blev
vi bekræftet i at der virkelig er brug for os
som kinesiologer i det store spil.
10 stykker af os havde valgt at være med
og fordele vagten – ved briksene, ved
samtaler og demonstrationer, ved workshop og foredrag samt praktik omkring
standen. Stor tak til alle, som bidrog på
den ene eller anden måde. Vi kan ikke
gøre dette uden jer.
Hilsen messeudvalget, Omaya, Katrine, Rikke

Det bliver meget levende, og vi vil virkelig
få en fornemmelse af, hvad familieopstilling er og det potentiale der ligger i opstillingerne.
Medlemmer på Sjælland kan sætte stort
kryds i kalenderen. I kan godt kan glæde
jer.

En af vore super hyggelige kollegaaftener.
Linda Brogaard lagde
hus til en dejlig aften,
hvor vi blev budt på
en lille session med
mindfulness efterfulgt af udforskning
af Lindas nye, flotte
syngeskål med lækre
lyde og vibrationer.
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NYT FRA
Formand Sandra
S. Henriksen

Lokalgeneralforsamling Nordjylland i Aalborg
Næste Lokalgeneralforsamling Nordjylland
finder sted onsdag den 26. januar 2022.
Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Aftenens program:
Kl. 17.00 Goddag og velkommen
Kl. 17.15 Indlæg
Kl. 19.00 Spisning
Kl. 20.00 Lokalgeneralforsamling
Kl. 22.00 Afslutning med kaffe og the
Dagsordenen for lokalgeneralforsamling
2022:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Valg af stemmetællere
4. Fremlæggelse og godkendelse af
regnskab 2021
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2022
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsen
9. Valg af revisor
10.Evt.

Forslag: Har du nogle ideer eller forslag,
der skal tages op, så skriv gerne til vores
formand sandra@coachingtogaa.dk for at
få sat det på dagsordenen.

Valg: Der vælges ny formand og ny be-

styrelsesmedlemmer. Vi håber at flere vil
stille op til valget.

Tilmelding: af hensyn til spisning, så

tilmeld dig senest mandag den 17. januar
2022 – til Anni på telefon 20688194 eller
mail: anni.hasselgren@gmail.com
Hvis du først kan deltage i generalforsamlingen, er du meget velkommen til det.
Vi glæder os til at se jer. Glædelig jul og
godt nyt år!
På bestyrelsens vegne
Sandra Simon Henriksen

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

Velkommen til vores sidst tilkomne
medlem, Vibeke Wagner.
Vi har haft to medlemsarrangementer
siden sidst.
Hver gang mødes vi kl.17.30 og spiser
suppe, og når klokken er atten, har alle
indfundet sig, og så kan vi gå i gang med
aftenens tema. Til sidst drikker vi kaffe/ te
og spiser lidt kage. Vores aftener er både
hyggelige og lærerige, og det er dejligt
at se både nye og gamle medlemmer til
disse aftener.
Til det første arrangement arbejdede vi
med dominansprofiler. Det var morsomt og
tanke-vækkende, og mange blev klogere
på sig selv og deres måde at lære på og
agere i verden. 16 af vores medlemmer
var mødt op, og vi glæder os over det
store fremmøde og den gode stemning.
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Til det næste arrangement havde vi aftalt
at snakke om Adfærdsbarometeret og Mo
tivationsbarometeret. Det var også lærerigt, og mange blev inspirerede til arbejdet
i klinikken. Der var også tid til at afbalancere hinanden og arbejde med disse
to barometre og andre følelsesoversigter.
Denne aften kunne vi byde velkommen
til vores sidst tilkomne medlem, Vibeke
Wagner.
Sidste arrangement i 2021 er juleafslutning. Vi mødes d.3. december til julehygge, og vi har hver især en ret med til
bordet. Det bliver spændende at se, hvilke
gode sager der kommer på bordet den
aften. Der er allerede 10 tilmeldte, så det
tegner godt.
Vores generalforsamling afholdes torsdag d.10.februar kl.17.30-21, Skovvej
26, 5750 Ringe.

NYT FRA
Formand Karin Jensen

Kære medlemmer
Vi har lavet en plan for det kommende år,
som dels består af zoommøder, hvor vi kan
tage aktuelle emner op, samt arrangementer, hvor vi kan mødes til socialt samvær
samt udvikle os fagligt. Vi vil fortsat lave
opslag på Facebook i gruppen ”Danske kinesiologer – Midt- og Sydjyllands afdeling”.
Hold øje med opslag på denne side.
Tirsdag den 14. december 2021 kl.17.30:
Julefrokost for alle i Midt- og Sydjylland. Det
foregår i Karins klinik, Karl Bjarnhofs vej 13,
7120 Vejle Ø. Medbring en ret til et fælles
julebord samt en pakke. Tilmelding senest
1. december til midtjylland@kinesiologi.dk
Mandag d. 17. januar kl.19–20.30: Zoom-møde
Torsdag den 10. februar kl. 17.30: Generalforsamling (Se herunder)
Onsdag d. 23. februar kl.19-20.30: Zoom-møde
Torsdag d. 7. april kl. 19–20.30: Zoom-møde
Onsdag den 1. juni kl.18: Sommerudflugt
Generalforsamling torsdag den 10. februar kl. 17.30 i Vejle
Vi gentager succesen fra tidligere år. Hvis
du deltager i generalforsamlingen, så er
der GRATIS bespisning, kaffe og kage.
Denne aften forventes at foregå på 1.
salen over Nr. 14 Vinbar i Vejle, der ligger i
Den Smidtske Gård, Søndergade 14, 7100
Vejle. (Det hedder Conrads/Nr. 14 Vinbar)
Parkering findes i byens parkeringshuse
(Albert, Bryggen og Trondur, som alle

ligger ret tæt på) eller ved skøjtebanen,
der ligger i nærheden.
Aftenens Program:
Kl. 17.30 – ca.18.45: Generalforsamling
(Se dagsorden nedenfor)
Kl. 18.45 – 19.45: Spisning – let bespisning, kaffe og kage
Kl. 20.00 – ca.21.30: Fælles vidensdeling. Hvis du arbejder med en form for kinesiologi, som kollegaerne kan have interesse
i at få indsigt i, fx dominansprofiler, dyrekinesiologi eller noget andet spændende,
som du vil dele med os andre ved et ca.
15-20 minutters indlæg, så kontakt os.
Endeligt program kommer som opslag på
vores facebook side senere.
TILMELDING senest den 26. januar pga.
mad. Tilmelding til: midtjylland@kinesiologi.dk
Dagsorden for generalforsamlingen for
Midt- og Sydjylland:
- Valg af ordstyrer
- Valg af referent
- Valg af stemmetæller
- Bestyrelsens beretning
- Fremlæggelse og godkendelse af
regnskab og budget
- Behandling af indkomne forslag
- Valg af bestyrelsesmedlemmer/suppleant
På valg er:
§ Karin Jensen – 2 år, modtager genvalg
§ Jette Hiltmar – 2 år, modtager genvalg
§ Valg af suppleant – 1 år
§ Valg af revisor og revisorsuppleant
- Eventuelt
Muskeltrykket nr. 163
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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.
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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
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/

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

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

Lokalafdeling Nordjylland
Sandra Simon Henriksen
Tlf. 9115 2333

Mail: velkommen@coachingtogaa.dk

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

Medlem
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

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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Ha’ det godt. Vi lever i en stressfuld tid, hvor det
kræver ekstra kræfter og energi at have overskud til
mere end blot det basale i hverdagen. Så vær god
ved din krop. Giv den alt det gode den har brug lige
nu: God og næringsrig kost, masser
af vand, motion og søvn. Og gerne lidt ekstra...
Vi har sammensat en Solaray kosttilskuds pakke,
som ekstra hjælp til en stresset hverdag. Her får
du vitaminer, mineraler, omega 3 + 6 og de gode
mælkesyrebakterier til dine tarme.

Spektro 50+ til din energi, muskler,
hjerte og hjerne. Energi: Vitamin B2,
B3, Pantothensyre, B6, B12, Vit. C,
magnesiumg bidrager til et normalt
energistof-skifte og til at mindske
træthed og udmattelse. Muskler:
Magnesium og calcium bidrager til
en normal muskelfunktion. Hjerte:
Vitamin B1 (Thiamin) bidrager til
en nor-mal hjertefunktion. Hjerne:
Zink bidrager til en normal kognitiv
funktion. Pantothensyre bidrager til
en normal mental ydeevne.

Cal-Mag Citrat - til dine knogler og
muskler. Calcium og magnesium er
bundet til naturlig citronsyre, så det
danner et let optageligt organisk
kompleks. Calcium er nødvendigt
for vedligeholdelse af normale
knogler. Magnesium bidrager til
at vedligeholde normale knogler.
D-vitamin bidrager til en normal
optagelse og udnyttelse af Calcium i
kroppen.

Multidophilus 12- Mælkesyrebakterier er en naturlig del af en
normal tarmmikrobiota, og et
mælkefrit produkt.

All Omega – 3 olier i en kapsel til
hjerte, hjerne og syn. EFSA anbefaler
250 mg EPA og DHA dagligt, som
bidrager til en normal hjertefunktion.
250 mg DHA bidrager til at
vedligeholde en normal hjerne- og
synsfunktion.

