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Redaktørens spalte

Kære læser.

Så kom vinteren - og den har tilsyneladende valgt 
at blive hos os noget længere end sædvanligt.

Nytåret er vel overstået og et tilbageblik viser, at 
der også i �009 har været en god aktivitet i 
foreningen.

Vi har fået en ny hjemmeside, som blev præsente-
ret på generalforsamlingen i marts måned.
Der har over året været en positiv udvikling i 
besøgstallet på hjemmesiden.

Der blev vedtaget en ny og fleksibel uddannelses-
model som supplement til de eksisterende uddan-
nelser - og der er allerede afholdt eksamen efter 
den nye model! - så kan man vist godt sige, at den 
har sin berettigelse.

Der har over året været en god markedsføring af 
kinesiologien - dels i pressen og dels ved diverse 
arrangementer - herunder Sund Livsstilsmessen i 
Forum.

Det er vigtigt, at vi bliver endnu bedre til at udnytte 
de muligheder som aviser og tidsskrifter giver for 
at synliggøre kinesiologien.

Det er også vigtigt, at du som medlem tager del i 
arbejdet med at lave indlæg til bladet - det er jo 
med til at gøre bladet mere alsidigt.

Jan Jensen
redaktør

Deadline for stof til juni nummeret af 
Muskeltrykket er den 5. maj 2010.

�

  

   Synspunkter og meninger i artikler og  annoncer er skribentens og ikke nød-

   vendigvis udtryk  for foreningen Danske Kinesiologers meninger og holdninger.
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Af formand,  
DK-Kinesiolog 
Kisser Bjerregård

 Nyt fra Forretningsudvalget (FU)

www.kinesiologi.dk 
Hjemmesiden har i sin nuværende form fungeret i 
næsten et år. De materialer der skal ligge til 
baggrund for at få siden om uddannelse lavet 
færdig, er i skrivende stund netop sendt til Line 
Lyng Jørgensen, som er bestilt til at lave uddannel-
sessiden. Vi glæder os til at den er klar i begyndel-
sen af marts. 

Årsberetning.
Forretningsudvalgets årsberetning vil som sædvan-
lig blive læst op på den ordinære generalforsamling 
og efterfølgende være at læse dels på hjemmesi-
dens medlemssider sammen med referatet og i 
Muskeltrykkets juni nummer. 

PressCom
Danske Kinesiologer tilbyder et 4 ½ timers presse-
kursus i samarbejde med PressCom. Et kursus der 
tager udgangspunkt i medlemmernes behov, 
således at de fremover selv kan finde, skrive og 
udsende netop de budskaber, som pressen finder 
relevante for sine læsere. 

Der opslås kursus i de egne af landet,  hvor der er 
størst interesse. De kurser der matcher behovet vil 
blive opslået. 

Indhold kan eksempelvis være: Gennemgang af 
medieverdenen. Hvad er en god historie for 
pressen? Hvilke presseværktøjer skal vælges for at 
sætte focus på klinikken? Sådan skrives en pres-
semeddelelse. Sådan skrives en artikel. Sådan 
skrives en kort nyhed. Sådan skrives en testimonial 
(tilfreds kundehistorie). Sådan skrives en Forbru-
ger-information (gode råd til læseren). Hvornår og 
hvordan skal budskabet udsendes? Sådan kommer 
budskabet i flere medier. Hvorledes fungerer 
medieovervågning? Øvelser 

Prisen for et 4½ timers kursus er 1400 kr.

Har du lyst til at deltage i dette pressekursus, 
bedes du henvende dig til formanden med 

1.  Navn og adresse.  
�.  Ønske om forår eller efterår �010.

I alle kulturer og alle medicinske traditioner 
der har eksisteret før vores egen, 
foregik al helbredelse ved, at 
man satte energien i bevægelse. 
Albert Szent-György, nobelpristager

Årsmøde.
Når du læser dette, har du selvfølgelig allerede for 
længst meldt dig til at deltage i det nært forestå-
ende årsmøde den �0.-�1. marts i Fredericia. Selve 
generalforsamlingen skal man i princippet ikke 
melde sig til, men vi vil gerne have et praj, hvis du 
kun kommer til den del, da vi gerne vil sørge for, at 
der er kaffe og te til alle. 

Forretningsudvalgets medlemmer er på valg hvert 
andet år. I år er formanden på valg.  Kisser Bjerre-
gård er villig til at genopstille. Mette Pedersen, 
næstformand er også på valg, og er villig til at 
genopstille. Suppleanterne er på valg hvert år. 
Ellen Serup og Lene Pia Rehardt er villige til at 
genopstille. I år er der � ledige pladser i etisk råd, 
da Karin Jensen og Ulla Balle Laursen ikke ønsker 
at genopstille. Til etisk råd kan personer vælges, 
der ikke sidder i forretnings- eller andre udvalg. Der 
er også ledige pladser til SundhedsRådet, og vi 
kommer også til at mangle en revisorsuppleant. 
Vel mødt!

Healthnetwork.dk 
En afstemning hos RAB medlemmerne, om vi 
skulle fortsætte med at være med i Health Net-
work, var der kun tre, der stemte for ubetinget 
deltagelse, forstået på den måde, at vi skulle 
fortsætte, på de vilkår der var udstukket. Det er 
baggrunden for at vi nu har meldt os ud, og vælger 
at markedsføre kinesiologi og kinesiologer på 
anden vis. 
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 Uddannelse

SÅDAN KAN DU SAMMENSÆTTE DIN 

EGEN UDDANNELSE.

Sidste år blev det vedtaget på generalforsamlingen, 
at det nu er muligt at sammensætte sin egen 
uddannelse.

I den forbindelse præsenterede vi ”den runde 
model”.

Vi er sidenhen blevet gjort opmærksomme på, at 
modellen var svær at forstå, og den lader sig ikke 
så let læse på en computerskærm. Det har vi taget 
til efterretning, og ”den runde model” er nu blevet til 
en ”lagkagemodel”. 

Når man laver en lagkage, starter man i bunden og 
lægger så mange lag på, som man nu har lyst til.

Sådan fungerer vores lagkagemodel også.

Første lag – bunden – er Kropsafbalancering 1-4. 
Disse kurser er obligatoriske i enhver uddannelse, 
som er godkendt af Danske Kinesiologer. De 
kaldes også TFH 1-4 (Touch for Health).

Andet lag – er også obligatorisk, men der er dog 
mulighed for at vælge mellem tre forskellige kurser 
– nemlig Stress 1 og � samt Indlæringskinesiologi 
1 og � ELLER Pædagogisk Kinesiologi 1 og � samt 
Advanced One Brain ELLER bestemte kurser 
inden for Dyrekinesiologi.

Tredje lag – her er der frit valg blandt alle kinesio-
logikurser, som er godkendt af Danske Kinesiolo-
ger. Du kan bladre i kursuskataloget* på 
hjemmesiden og finde de kurser, som du kunne 
tænke dig i forhold til dine interesse-områder. Der 
er angivet timetal ved alle kurser, så du selv kan 
regne ud, hvor meget du mangler i at nå op på �50 
timers kinesiologi (kravet til RAB-Kinesiolog – det 
femte lag).

Fjerde lag – disse kurser er obligatoriske, både for 
at blive RAB-Kinesiolog og DK-Kinesiolog. Du kan 
påbegynde disse kurser når som helst i dit uddan-
nelsesforløb.

Femte lag – efter minimum �50 timers kinesiologi, 
minimum 4�� obligatoriske timer ( fjerde lag) samt 
minimum 10 timers praktik har du nu mulighed for 
at søge om at blive RAB-Kinesiolog.

Sjette lag – du har nu mulighed for at videreud-
danne dig til DK-Kinesiolog. Dette kræver minimum 
150 timer kinesiologi samt 100 timer energimedicin 
oveni dine tidligere timer. Du kan igen vælge 
kinesiologi-kurser fra kursuskataloget. Mange 
kurser dækker både kinesiologi og energimedicin. 
Du har også mulighed for at tage kurser i energi-
medicin hos andre kursus-udbydere. Din studievej-
leder** kan hjælpe dig videre, så du får de kurser, 
du behøver i forhold til ovennævnte timetal.

Syvende lag – når du har opfyldt kravene fra sjette 
lag, kan du gå i gang med at skrive speciale, og du 
har herefter mulighed for at gå til skriftlig og 
praktisk eksamen og blive DK-Kinesiolog med de 
fordele, som det indebærer. 

*kursuskataloget bliver lagt på hjemmesiden i 
forbindelse med opdatering af uddannelsessektio-
nen.

**der vil blive ansat studievejledere i løbet af �010. 
Indtil da kan du rette henvendelse til Kisser Bjerre-
gård (formand@kinesiologi.dk) eller Birgit Nielsen 
(birgit@kinese.dk) 
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 Uddannelse

Videreuddannelse til DK-Kinesiolog (minimum 150 timer kinesiologi

Specialeskrivning og eksamen til DK-Kinesiolog

samt 100 timer energimedicin)

kan påbegyndes når som helst i uddannelsesforløbet

RAB-Kinesiolog (minimum 250 timer kinesiologi, minimum 422 obligatoriske timer

Minimum 10 timer praktik)

Obligatoriske kurser 422 timer (anatomi, fysiologi, sygdomslære, psykologi,
klinikdrift, førstehjælp, orientering om andre alternative behandlingsformer) -

Frit valg blandt alle godkendte kinesiologikurser hos Danske Kinesiologer

Stress 1 og 2 samt Indlæringskinesiologi 1 og 2

Pædagogisk Kinesiologi 1 og 2 samt Advanced One Brain

Dyrekinesiologi

Basiskursus: Kropsafbalancering 1 - 4 / TFH

Eller

Eller
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 Uddannelse

Uddannelsen til kinesiolog er bygget op på den 
måde, at Touch for Health/Kropsafbalancering, et 
kursusforløb på 7� timer, er obligatorisk uanset 
hvilken retning, man herefter vælger. Dette er et 
begynderkursus.

Ved du endnu ikke hvilken retning, du vil gå, 
anbefaler jeg dig at starte med Touch for Health/
Kropsafbalancering.

Når du er startet på uddannelsen, og har meldt dig 
ind i Danske Kinesiologer som GR.� medlem, 
studerende, kan du få vejledning af en studievejle-
der eller erfarne instruktører. 

Vælger du uddannelsen til DK-Kinesiolog sammen-
sat efter egne interesser, skal du desuden ENTEN 
have Pædagogisk Kinesiologi på i alt 104 timer 
(Her kan du også starte, da det ikke kræver 
kinesiologiforudsætninger) ELLER du skal have 
Stress 1 og � samt Indlæringskinesiologi, i alt ca. 
80 timer.

Herefter kan du selv vælge kursusforløb, der har 
din interesse. Kurserne finder du i uddannelseska-
taloget på www.kinesiologi.dk under uddannelse.
Efter �50 timer i kinesiologi og afslutning af den 
teoretiske del på 4�� timer, kan du søge om og 
blive Registreret Alternativ Behandler (RAB). 
Herefter kan du uddanne dig videre til DK-Kinesio-
log. Når du har i alt 400 timer i kinesiologi og 100 
timer i energimedicin, afsluttes med speciale og 
skriftlig og mundtlig eksamen. 

Energimedicin kan f.eks. være homøopati, medita-
tion, mindfullness, mere kost, mere psykologi, mere 
kinesiologi, m.m. Måske har du allerede kurser, der 
kan tælle her.
Efter det første kursus får du udleveret et kursus-
pas, som du skal sørge for, at din instruktør udfyl-
der efter hvert kursus. Nogle tager hele deres 
uddannelse på én kinesiologiskole, og andre 
stykker uddannelsen sammen af kurser, de tager 
forskellige steder. 

Prisen for hele uddannelsen koster mellem 70.000 
og 80.000 kr. og tager ca. 3 år. En tommelfingerre-
gel er, at en kursusdag på ca. 8 timer koster 
mellem 700 og 1000 kr. inkl. kursusmaterialer. 
Basiskurset er lidt billigere. På flere skoler er der 
mulighed for at tegne kontrakt og lave afdragsord-
ninger. Jeg vil anbefale dig at forhøre dig flere 
steder, inden du binder dig til noget, og evt. få en 
personlig samtale med den instruktør, der er leder 
af skolen.  

Uddannelsen er også personlig udvikling, og kan 
sagtens strække sig over mere end 3 år. De fleste 
kinesiologer jeg kender siger, at der er stor forskel 
på livet før og efter mødet med kinesiologi. 

Jeg håber du vælger uddannelsen til kinesiolog, da 
vi netop i den del af landet, du bor i, mangler at 
kunne henvise til kinesiologer. 

Med venlig hilsen
Kisser
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        Case om uddannelse. 

Af formand og DK-Kinesiolog Kisser Bjerregård

Instruktører og FU har besluttet i de næste numre 
af Muskeltrykket og på www.kinesiologi.dk under 
uddannelse at beskrive nogle uddannelses cases.

De to cases herunder tager udgangspunkt i 
spørgsmål, der er stillet og mine svar herpå. 

Spørgsmål:

Jeg skriver for at få oplysninger omkring uddan-
nelse til kinesiolog, specielt i forbindelse med 
behandling af travheste.
Jeg er uddannet ingeniør, 64 år gammel, og har 
arbejdet med heste i over 30 år. 
Vil du venligst oplyse mulighederne for en uddan-
nelse med sigtet mod heste.

Svar: 

Kære ingeniør.

Jeg ved ikke hvor i landet du bor, men under alle 
omstændigheder, er kursus i Touch for Health / 
Kropsafbalancering obligatorisk kursus. 
Jeg vil anbefale dig at se ind på hjemmesiderne 
www.naturgaarden.dk som ligger i Nibe i Nordjyl-
land eller www.anitabakkegaard.hansen.dk som pt. 
uddanner dyrekinesiologer på Sjælland. 
Du er også velkommen til at ringe til mig, hvis du 
ønsker yderligere informationer. 

Med venlig hilsen

Kisser

Spørgsmål.

Jeg skriver til dig, da jeg godt kunne tænke mig at 
tage uddannelsen til kinesiolog. Jeg er 41 år, 
uddannet sygeplejerske og arbejder på en medi-
cinsk afdeling på xx sygehus. 

Jeg kan se, at man skal have anatomi, fysiologi, 
sygdomslære og psykologi. Skal jeg også have det, 
selvom jeg har det fra min sygeplejeuddannelse? 
Kan du fortælle mig, hvor jeg skal starte, og hvad 
det koster, da jeg er ret desperat efter at komme i 
gang. Jeg har meget lyst til at kunne gøre en større 
forskel og komme i gang med at behandle, til 
forskel fra det mit arbejde som sygeplejerske 
efterhånden går ud på. 

Svar:

Kære sygeplejerske.

Danske Kinesiologer har godkendt 4 kinesiologi 
uddannelser og en femte mulighed for selv at 
sammensætte sin kinesiologiuddannelse. Det kan 
du læse mere om på www.kinesiologi.dk under 
uddannelse. Her kan du også se, hvor du kan tage 
uddannelserne til Helhedskinesiolog, Professionel 
Praktiserende Kinesiolog®, Transformationskine-
siolog og Dyrekinesiolog, som alle er på ca. 400 
timer i kinesiologi og 4�� timer i det fagligt funde-
rede fundament, som den teoretiske del udgør for 
alle alternative behandlere, så de herefter kan 
opnå momsfritagelse. 

Anatomi, fysiologi og psykologi tæller fra din 
sygeplejeuddannelse, så her har du allerede 350 
timer. Du skal yderligere  have 50 timer om andre 
alternative behandlingsformer, heraf skal minimum 
�6 timer være i ernæring, de resterende �4 timer 
kan være homøopati, kranio sakral terapi, phytote-
rapi eller andet. 10 timer i klinikdrift/klientvejledning 
og 1� timer i førstehjælp. Du har jo sandsynligvis 
førstehjælpskursus. Dette skal opdateres med 3 
timer hvert andet år.

 Uddannelse
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Nye Kurser i hjernen, hjernegymnastik 
og dominansmønstre
på Kinesiologiskolen i Vejle
Husk  Jeanette Primosts kurser i påsken i Optimal 
Hjerneintegration og Vision Circles. 

Begge kurser blev omtalt i sidste Muskeltryk, og du 
kan læse mere om kurserne på hjemmesiden: 
www.kinesiologiskolen-vejle.dk og www.kinesiolo-
giskole-vejle.dk, vores nye hjemmeside.

Desuden er det lykkedes mig at få en aftale med 
amerikaneren Carla Hannaford, en af de helt store 
kinesiologi ikoner. Hun kommer midt i september 
med sit kursus i dominansmønstre. 
Kurset vil være baseret på hendes bog: The 
Dominance Factor, som en del af jer sikkert har 
stiftet bekendtskab med. 
Til den tid vil den foreligge i en dansk oversættelse.

Hun har lige udgivet endnu en bog: Playing in the 
Unified Field. Raising & Becoming Conscious, 
Creative Human Beings.

Lige så snart de sidste aftaler er på plads, kan du 
læse mere på ovennævnte hjemmesider.

Edel Hovgaard 

Velkommen til Kinesiologi-akademiet.

Så er der igen snart gået et år i Danske Kinesiolo-
ger, og jeg vil som sædvanlig gøre op om jeg 
synes, kursen er sat rigtigt. I Fællesskabets åbne 
rum for de mange muligheder.

Hvad kan vi, hvor vil vi gerne hen, og hvorfra finder 
vi kræfterne til at nå vore mål?

Fællesskabets styrke er den enkeltes styrke.

Noget nyt skal starte og noget gammelt må vi sige 
farvel til.

Dit centrum for spirituel udvikling og energimedicin.

Godt set, og kursen er sat mod fremtiden.

I tog opgaven op efter �5års jubilæet, og justerede 
kursen.

Til lykke med det nye skud på Kinesiologi træet:  
Mette. Kisser og Birgit. 

Ulla Balle Laursen
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Opslagstavlen

Sjælland afdelingens deltog igen i Sund 

Livsstils Messe i Forum i 2009!

Igen satsede vi på, at der ville være opbakning til at 
være med til at slå et slag for kinesiologien på årets 
store Sund Livsstilmesse i Forum den første 
weekend i oktober, i København. Og vi blev ikke 
skuffede. �� kinesiologikolleger - nye som gamle - 
var med til at få det hele til at klappe. Vi havde 
udvidet standen i forhold til �008 med 6 m�. Det 
betød, at vi ud over 3 brikse til behandlinger, også 
havde plads til det vi kaldte ”Fokushjørnet”.

Det var tiltænkt som et sted, hvor der kunne vises 
eksempler på, hvad kinesiologi er og hvordan man 
kan bruge det i forskellige sammenhænge - uden 
at man skulle betale for noget. Og samtidig være et 
trækplaster og lokke folk til. Mette Pedersen, Anne 
Marie Thomsen, Inge Harris, Sybille Schønning, 
Joan Melby, Marianne Kirkskov og Mette Marie 
Christensen havde alle tilbudt sig til at ”underholde” 
med hver deres specialer. Der blev demonstreret  
”Farvernes magi”, ”Lad kroppen synge med farver 
og lyd”, ”Hvordan tåler du din mad og dine omgivel-
ser”, ”Brug kroppen som vejviser mod glæde og 
harmoni”, ”Mærk muskeltesten og få Instant Power 
ord eller visdomskort til dit problem/ønske”, ”Hvilke 
vibrationer støtter dig bedst i din videre færd”, 
”Dine tanker former din aura” . Stemningen var 
simpelthen høj ind imellem, og det var som om folk 
blev draget mod standen.

Susanne Rud (og hendes mand Jacob) havde 
foranlediget, at TV� havde givet os tilladelse til at 
vise PRAXIS, en tv-udsendelse hvor Annette Heick 
bliver behandlet - og kureret - for høfeber vha. kine-
siologi.

Alt dette - til sammen med en masse skønne 
kvinder og en enkelt mand - hjalp med til, at der var 
fyldt godt op på standen stort set hele tiden.

Vores oplevelse, i forhold til det foregående år, var 
den, at folk kom mere direkte og bestilte afbalance-
ringer, uden at vi først skulle ud og have fat i dem. 
Så vi tror på, at der i løbet af året generelt er 
kommet en større bevidsthed omkring kinesiologi. 
Alle brikse var stort set booket fuldt op. 
Og med en underskudsgaranti fra FU, kunne det 
ikke gå helt galt økonomisk.

Ulla Balle havde taget den lange vej fra Bryrup for 
at holde foredrag i den store sal -og i den bedste 
tid om lørdagen. Hendes foredrag: Få energi til 
hjernen og succes i dagligdagen - Ny forståelse af 
kroppen og nervesystemet, blev et tilløbsstykke af 
de store. Så meget, at der desværre ikke var plads 
til alle, også selvom vi havde fået den store sal. 
Godt gået Ulla ! 
Foredraget blev optaget og er nu på DVD, og der 
arbejdes på at få den lagt på vores hjemmeside.

                                                         fortsættes .......

  Sund L ivssti ls  Messe 20 09
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Stemningen var i top alle dagene. 
Alle kom med glæde og positivitet. Og vi har hørt, 
at det blev bemærket også af de besøgende, som 
troede, at vi var kolleger fra samme virksomhed - 
og ikke ”konkurrenter”, (som vi vel er, men ikke 
opfatter os som).

Så en stort TAK til alle jer, som bidrog til, at det 
blev en god oplevelse for os, som var med, og for 
dem som besøgte os. Vi er overbevist om, at vi 
er med til at give vores ”gæster” nogle unikke 
oplevelser, som de ikke kan få andre steder. 
Oplevelser, som de nødvendigvis må dele med 
andre - så de på den måde er med til at få spredt 
budskabet om kinesiologiens fantastiske univers. 

Vi har været så letsindige at booke den samme 
stand igen til �010. 

Så sæt allerede kryds i kalenderen ved den første 
weekend i oktober. Det bliver forrygende. Hvis 
nogen fra det øvrige land har lyst til at være med, 
og mærke energien, er I selvfølgelig også meget 
velkomne.

Mange hilsner fra messeudvalget  

Rikke Bendixen og Susanne Rud.

www.helsam.dk

Mere end 5.000 varer til en sund livsstil!

•	Nem søgning
•	Tilbud og nyheder
•	Varebestilling 24

timer i døgnet

•	Din egen liste
•	Nyhedsbrev på mail
•	Find mad uden æg,

mælk, gluten eller
sukker

Tilmeld dig www.helsam.dk
og få glæde af de mange faciliteter 

Ny DK - Kinesiolog

Hjertelig Tillykke til Birgitte Rasmussen, 
Gl. Havdrup, som den 15.�.�010 har bestået 
eksamen, og nu kan smykke sig med titlen DK 
– Kinesiolog. 

Instruktører Mette Pedersen og Kisser Bjerre-
gård, censor Birgit Nielsen. 

Birgitte har travlt denne vinter, da hun ud over 
sit speciale med beskrivelser at 6 klientforløb 
og skriftlig eksamen, også er i fuld gang med 
at afslutte akupunktøruddannelsen på 
Nordlys Centeret i Silkeborg. 
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Skrevet af Dortie C. Jensen, akupunktør og kinesiolog 

Jeg har fået en afbalancering i ”Det multidimensio-
nale menneske” i kinesiologi, og det var en fanta-
stisk oplevelse.

Lidt forhistorie til afbalanceringen: jeg skal snart, 
for tredje gang sige farvel til min søn i forbindelse 
med, han har valgt at tage på international mission 
i Afghanistan. Som mor er det ingen ønske situa-
tion men mit ønske er at jeg kan sige farvel med 
respekt og accept. Jeg ønsker al verdens godhed, 
lys og held med hans færden.

Jeg er 49 år og har en fornemmelse af at meno-
pausen er nært forestående, har i forbindelse med 
mine sidste menstruationer haft voldsomme 
hovedpiner, nærmest migræneagtige. Som aku-
punktør har jeg tolket det som værende lever 
stagnation og har selvbehandlet med akupunktur 
for dette med nogen men ikke fuldstændig smer-
telindring til følge.

Jeg har kæbespændinger specielt om natten, og 
har tiltænkt min underbevidsthed at have medvir-
ken heri.

Mit mål for afbalanceringen: Jeg har optimal 
kommunikation i mig selv, med omverdenen og 
universet.

Afbalanceringsmetoden: det multidimensionale, et 
kursus Kisser og Mette har udviklet sammen.

Det handler om planeternes interaktion hinanden 
imellem og de dertilhørende metaller specifikt ift. 
mig, og min plads i universet, testet i forhold til mit 
energisystem.

Det var mit meridiansystem der skulle ha fokus i 
afbalanceringen. En ubalance på hjertemeridianen 
skulle styrkes/ afbalanceres ved hjælp af luo 
punktet i ild elementet, hvorved balancen imellem 
hjerte, kredsløb, tyndtarm og trevarmer meridia-
nerne blev genoprettet. 

Det var helt fantastisk, at fornemme hvordan 
spændinger omkring mit venstre knæ blev opløst 
og erstattet med varme og energiflow, og hvordan 
mine ben blev tilført energi. Der var ligeledes et 
område over mit højre øje der slap for spændinger 
og hoved og nakke spændinger jeg slet ikke var 
klar over jeg havde løsnede og jeg følte fantastisk 
frihed og udvidelse af mit indre univers.

Dernæst skulle jeg uspecifik tilbage i tid, til da der 
var en god kommunikation i min krop, med 
omverdenen og universet. 

Afbalanceringen på dette tidspunkt handlede om 
planeternes indflydelse indbyrdes og på mig/ mit 
hjerte chrakra. Det viste sig at planeterne venus 
og månen havde henholdsvis for kraftig og for 
svag indflydelse på mig. Jeg skulle læse om 
planeternes grundstoffer og hvilke følelser, der var 
tilhørende, og alt fra manualen gav mig stor mening. 

Det skulle afbalanceres med en australsk bush 
essens: Isopogon en smuk gul blomst hvis 
negative budskab er: Ude af stand til at lære af 
tidligere erfaringer, kontrollerende person. Det 
positive udtryk er: I stand til at lære af fortiden. 
Genkaldelse af tidligere viden. Kan forholde sig til 
andre uden at manipulere og kontrollere. 
Jeg fik 3 dråber under tungen.

Jeg kunne mærke roen sprede sig i min krop og 
sjæl. 

Som støtte til afbalanceringen blev der testet to 
uger og 3 dage frem i tid, og kalenderen står da 
på 1. februar �010. Dagen hvor sønneke rejser til 
Afghanistan! 

Det blev testet frem at, min tyktarm også på dette 
tidspunkt har meget brug for vand. Jeg fik et glas 
vand, og bevidsthed på, at jeg skal huske at drikke 
vand, - også på afskedsdagen. Godt at vide.

                                                         fortsættes ......

  Min oplevelse af en afbalancering med metoder fra Det multidimensionale menneske

          Fra kinesiolog til kinesiolog 



Muskeltrykket nr. 1171�

Jeg skal de næste 10 dage hver morgen, og hvis 
jeg vågner om natten tage Provance essens 
Kirsebær/eg, og hør lige:

Essensen er forbundet via tankens kraft til Det 
Galaktiske Centrum i bøn om, at alle der bruger 
essensen, må blive forbundet med denne energi, 
balancere og genoprette de selvhelbredende 
kræfter i alle celler.

Forbinder solar plexus med thymus og de univer-
selle chrakra

Fysisk arbejder den på at rengøre og energi 
opbygge alle kroppens celler

Aktiverer cellernes selvhelbredende kræfter

          Fra kinesiolog til kinesiolog 

                   Tilbud til medlemmer, der er RAB (registreret alternativ behandler) 

                                  i andre  behandlingsformer end kinesiologi.

Danske Kinesiologer tilbyder i �010 at RAB-registrere dig gebyrfrit.

Det eneste du skal gøre er, at sende en ansøgning der indeholder: 
1). Anmodning om at blive Kinesiolog RAB, 
�). Kopi af RAB bevis i den behandlingsform, du er registreret i. 
3). Dokumentation for min. �50 timer i kinesiologi.

Og så skal du være GR.3, 4 eller 5 medlem.

Sendes til sekretær Jan Jensen, Myntevej ��, 87�� Hedensted

Med venlig hilsen 

Forretningsudvalget

Arbejder på solar plexus

Balancerer tarmsystemet

Styrker immunforsvaret

En god hjælper ved fødevare allergi

Afbalanceringen gav, selv om vi arbejde ift galak-
serne i universet, en JORDFORNEMMELSE jeg 
ALDRIG tidligere har følt. Og endnu engang forlod 
jeg Kissers klinik med forfrisket energi og glæde.

Tusinde tak.

Jeg kan for at være helt ærlig ikke huske, om det er 
beskrevet i den rigtige rækkefølge og jeg har 
sikkert også lykkelig glemt noget, men det gør 
ingenting i.f.t det jeg fik med hjem 

            TILBUD
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          Fra kinesiolog til kinesiolog 

                         DATATILSYNET

Af Kisser Bjerregård, formand.

Vi er som kinesiologer omfattet af persondataloven, 
og har pligt til at anmelde klientjournaler til datatil-
synet. Jeg må indrømme, at jeg er én af dem, der 
rev mig i tøjret over, at vi skal tilmeldes der og 
betale 1000 kr. for det, når vi f.eks. kan sende 
journalen med klienten hjem. Nå, men der var 
ingen vej udenom. 

I slutningen af �007 henvendte jeg mig til Datatilsy-
net, udfyldte skemaer på nettet efter en fin anvis-
ning fra Ellinor Wolf. 

Jeg hørte ikke noget fra dem, og jeg må indrømme, 
at først da der igen blev tale om, at det er vigtigt, at 
vi også overholder den lov, kontaktede jeg dem 
igen. 

Jeg blev bedt om at lave en ny anmeldelse, hvilket 
jeg gjorde den �.�.�009. 

I slutningen af marts fik jeg en telefonisk henven-
delse fra én fra tilsynet, som gennemgik alle 
svarrubrikkerne. 

Den �8.4.�009 modtog jeg 4 tætskrevne sider med 
bekræftelse på, at jeg havde ansøgt. Der var 
masser af henvisninger til §§. Konklusion: At de 
regner med, jeg iagttager loven om, hvordan 
oplysningerne skal håndteres mv., at tilladelsen 
koster 1000 kr. Når jeg havde indbetalt dette gebyr, 
ville jeg modtage den endelige tilladelse.  

Jeg indbetalte gebyret den 15.5. 

Den �5.6.�009 modtog jeg den endelige tilladelse 
med besked om, at tilladelsen snarest ville blive 
offentliggjort på Datatilsynets hjemmeside. 

Nu skriver vi den 1.2.2010. Jeg figurerer stadig ikke 
på Datatilsynets hjemmeside. 

Men loven, den overholder jeg! 

Det bør du også gøre! 

Har du klienter, og er du ikke tilmeldt datatilsynet, 
kan du roligt tilmelde dig, selvom du ikke lige har 
1000 kr. afsat til den udgift. 

Du kan sagtens nå at tjene dem, og måske endda 
nå at trække dem fra i indeværende år. 

Men det er ikke sikkert.

                GROUPCARE
   Fik du dig aldrig tilmeldt Groupcare?

Hvorfor skal også du være med?
- Fordi du med én mail-adresse kan sende 
   mails ud til alle på én gang. GRATIS.
- Fordi vi kan øge energien, glæden og
  virkelysten i foreningen ved at fortælle
  hinanden de gode historier om vores
  forening.
- Fordi det er den hurtigste måde at finde 
  hinanden på, når vi gerne vil oprette 
  netværk.

Hvis du ønsker at blive tilmeldt Groupcare 
skal du blot give besked til sekretariatet - 
e-mail: sekretariat@kinesiologi.dk
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          Fra kinesiolog til kinesiolog 

TEMA FOR DET NYE ÅR.

Det er så moderne med et tema for et nyt år. Og 
der er sikkert også fundet på et for �010. Det skal 
ikke afholde mig fra at komme med mit forslag, 
selvom det måske kommer 50 år for tidligt. Det skal 
opfattes som et godt ønske for det nye år, men 
samtidig er det, fordi jeg føler, der er behov for at 
arbejde med lige netop dette tema.

Temaet er: lev efter din samvittighed.

Forestil jer, hvordan verden vil se ud, hvis vi 
allesammen gør dette. Ingen terror, ingen hensyns-
løs bilkørsel, ingen indbrud, ingen ondskab. Alle vil 
vi vise medfølelse, forståelse, overbærenhed, 
hjælpsomhed og tilgivelse. Ingen af os vil skade 
hverken os selv eller andre. Vi vil bestræbe os på 
efter bedste evne at samarbejde med alle andre 
om at få vores familie, samfund og hele vores 
verden til at fungere godt og udvikle sig til en bedre 
verden til gavn og glæde for os alle. Det indebærer 
også, at vi alle i langt højere grad end nu, kan 
glæde os -også sammen- over at opleve livet.

Samvittigheden er den ædleste del af et menne-
ske. Der hvor vi afgør, hvad er rigtigt at gøre. 
Samvittigheden bliver beskrevet sådan: ”jeg vil give 
mine love i jeres sind.” Hvilket betyder, at den 
enkelte af os har forudsætninger for at skelne 
mellem godt og ondt. Der kræves så, at vi ”viser 
god vilje”, altså at vi er indstillet på at gøre det, som 
vi inderst inde føler, er rigtigt. 

Som kinesiolog burde dette være let. I forvejen 
bruger vi vores intuition, vores forestillingsevne 
eller vores indre fornemmelse. Disse kvaliteter har, 
sammen med samvittigheden, sæde i vores 
kreative hjernehalvdel, måske lige med undtagelse 
af viljen. Den skal med. Det er først når vi viser god 
vilje, at samvittigheden bliver omsat fra tanke til 
handling.

Når jeg bringer samvittigheden frem som tema, er 
det fordi jeg skønner, at vi mennesker nu er så 
bevidste om, hvor vigtig kærlighed er, at vi i højere 
grad kan begynde at ”vise god vilje” og ikke bare 
snakke om, hvor vigtig kærlighed er. 

Viljestyrke er at handle. Kærlighed er teorien om, 
hvordan vi skal leve sammen. God vilje er at 
omsætte teori til praksis. Som kinesiolog ser jeg tit 
at mennesker er rådvilde. At hjælpe dem til at 
kunne handle efter deres samvittighed er vigtigt og 
en stor hjælp.

At være godt tilpas skal vi give en høj prioritering, 
for det stemmer overens med alt det, som er sundt 
og godt. En god samvittighed er det bedste bud på, 
hvordan vi kan være godt tilpas i det nye år. I 
respekt for hinandens forskelligheder og med 
forståelse for, at vi ser livet hver på vores måde.

Uanset om I kan acceptere mit forslag til tema, så 
har jeg en masse gode ønsker for �010. 

Frode Andersen.

Risikoen ved anerkendelse ligger 

formentlig i, at man bliver bange 

for at miste den.

Tage Skou-Hansen
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          Fra kinesiolog til kinesiolog 

Det skal igen nævnes, at Donna Eden (forfatter til 
bl.a. bogen ”Energimedicin i praksis”) sammen 
med sin mand, David Feinstein; underviser fra den 
�8. – 30. maj på workshoppen ”Bringing Energy 
into Healthcare”.

Vi har valgt at tage initiativet til et samarbejde med 
Jef Martinussen fra Quantum Health Scandinavia, 
og en forhåndsmeddelelse om workshoppen og om 
mulighed for at komme med som ”Early Bird” blev 
sidst i januar sendt ud til alle foreningers bestyrel-
ser og derfra til medlemmerne. Det er dejligt at se, 
at tilmeldingerne strømmer ind. Den første, der 
kom, var fra en kinesiolog!!!

Samarbejde.

Indenfor SundhedsRådets rammer er der gode 
muligheder for et samarbejde skolerne imellem om 
bl.a. ”Orientering om andre alternative behand-
lingsformer” og ”Klinikdrift”. Der er også samar-
bejdsmuligheder udenfor disse rammer, således 
som Donna Edens kursus er et udtryk for. Ønsket 
for dette og de kommende år er, at et sådant bredt 
samarbejde vil blive videreudviklet til gavn for ikke 
mindst vores studerende.

Lad os mødes!

Hilsen til den første forårsmåned i �010

Annemarie Goldschmidt

NYT fra Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®

Skolens aktuelle hverdag

De af jer, som læser skolens hjemmeside og 
dermed Nyhedsbrevene under Aktuelt Nyt (www.
kinesiologi-uddannelse.dk) kunne i decembernum-
meret læse om forandringer i skolens lærerstab. I 
kunne læse, at tre af skolens instruktører, Birgit 
Nielsen, Kisser Bjerregård og Mette Pedersen, har 
valgt at ophøre med at undervise på skolen og/eller 
i skolens regi for at koncentrere sig om deres egne 
regioner. De fik et held og lykke med på vejen 
herfra, og dette held og lykke gentages nu, hvor de 
har valgt at starte en ny skole i fællesskab.

Her på Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole 
fortsætter vi som sædvanlig. Et hold, som startede 
i sommeren �008, mangler nu kun at skrive deres 
speciale og at gå til eksamen. Denne vil finde sted i 
efteråret �010. Et andet hold, som begyndte i juni 
�009, er nu færdige med deres første modul, 
hvilket giver dem kinesiologitimer nok til at kunne 
blive RABregistrerede. Når vi kommer til efteråret 
�010, så er de færdige med modul �, som giver 
dem mulighed for at blive DK kinesiologer. Flot 
gået.

Nyt uddannelsesmodul, grundmodul, starter i 
juni i år.

Præcis på samme måde som i �009 med Kropsaf-
balancering 1 – 4 efterfulgt af One Brain / Pædago-
gisk Kinesiologi

Kurser, der er åbne for alle.

Her er tale om et righoldigt udbud, hvilket foregår af 
såvel skolens annonce i MT, som af oversigten på 
hjemmesiden. 
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          Fra kinesiolog til kinesiolog 
Klinik besøg hos Marianne Kirkskov 

d. 12 november 2009.

En mørk og dejlig aften mødtes vi i Mariannes 
klinik i Allerød. Hun bor i klinikfællesskab med 3 
andre behandlere, og har sit dejlige lokale på 
første sal på gågaden.
Der var lavet dejlig suppe og dessert og efter at 
have indtaget dette, var vi gjort klar til gruppeafba-
lanceringen på vegne af alle kinesiologer i hele 
foreningen.

Marianne havde i forvejen trukket Tarokkortet  
Mønternes prins:  At kunne være hurtig i opfattel-
sen. At være én, der naturligt går i spidsen og 
som kan se muligheder overalt. At være én 
andre kan stole på og støtte sig til. Styrke.

Bach Skovfyr blev testet frem til at støtte dette, ved 
at fjerne selvbebrejdelser og uberettiget skyld-
følelser, samt fremme selvaccept og selvrespekt.
Vi skulle finde frem til de aktiviteter vi godt kan lide, 
finde en fysisk aktivitet vi finder glæde og opfyl-
delse i (det var sjovt nok kinesiologi for de fleste af os)
Skyld over det vi laver blev sat i pauselås, og 
selvfølgelighed kom frem.
”Vi har tillid til det selvfølgelige i universet” , så får 
vi også tillid til hinanden.
Vi fik lavendelduft til at fastholde denne selvfølge-
lighed i fremtiden, men inden da havde vi været 
tilbage i tid, på mange fantastiske personlige 
måder. Herligt at mangfoldigheden trives så dejligt i 
vores forening. Energien var stærk.

Nøgleord: Jordens luft, beherskelse af struktur-
mønstre, arkitektur, stor energi i materielle ting, 
urokkelighed, besindighed, meditation, fysisk 
aktivitet. 

Der blev udvekslet tanker og ideer efterfølgende, 
og vi gik derfra, endnu engang, med en løftet 
stemning og red hjem på en bølge af god og kærlig 
energi !

Håber I er flere derude der kan få gavn af dette. 

Ref. Susanne Rud

    Natur Energi inviterer til testsætaften

Torsdag den 11. marts 2010 kl. 17.30 – ca. 21.00

Har du et testsæt med Natur Energi’s produkter 
med vitaminer, mineraler, olier og urter?
Hvis ikke så grib chancen for at lave dit eget i 
selskab med gode kollegaer.
Vi mødes hos Natur Energi, Rypevang 4, 3450 
Allerød torsdag den 11. marts kl. 17.30. 
 
Program for aftenen:
17.30 – 19.00   Produktinformation v. Inge Harris
                        og Marlene Andersen
19.00 – 19.30   Let anretning
19.30 – ca. �1.00  produktion af testkasser

Pris kr. �50 inkl. moms for 3 testkasser á �4 
testampuller med indhold (normalpris 379 
kr.+moms).  

Du er også velkommen, hvis du har et testsæt og 
har brug for at opdatere det.

Tilmelding: telefon 4816 1�13  
eller e-mai: inge@naturenergi.dk

På forhåbentlig gensyn!                                            

Kollegiale hilsner

Inge Harris
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                                    Landsgeneralforsamling - årsmøde 2010

Programmet for weekenden ser sådan ud:

Lørdag den 20. marts 2010

09.00 - 1�.00  Instruktørmøde

1�.00 - 13.00  Frokost

13.30 - 17.30  Workshop med Arvin Larsen

18.00              Aftensmad
                       Hygge/socialt samvær

Søndag den 21. marts 2010

08.00 - 09.00  Morgenkaffe

09.00 - 1�.00  Workshop - Ad kropslig vej til
                       væren og trivsel.

1�.00 - 13.00  Frokost

13.15 - 16.00  Generalforsamling

16.00              Afslutning - tak for denne gang.

DAGSORDEN TIL DEN ORDINÆRE LANDSGE-
NERALFORSAMLING DEN �1. MARTS �010 KL. 
13.15 – 16.00 PÅ FREDERICIA VANDRERHJEM 
OG KURSUSCENTER, VESTRE RINGVEJ 98, 
7000 FREDERICIA.

1. Valg af dirigent, som ikke behøver at være 
    medlem, og referent.
�. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Udvalgsberetninger.
    • Instruktørrådet v. Birgit Nielsen
    • SundhedsRådet v. Petra Olsen
     • ViFAB v. Marianne Kirkskov og Ellen Eriksen
4.a. Etisk Råd.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
6. Behandling af indkomne forslag.
    • At der ydes tabt arbejdsfortjeneste til medlem- 
      mer, der er valgt til udvalgs- eller tillidsposter 
      når de deltager. v/Frank Lange

    • Den nye uddannelses navn: DK-Kinesiolog
      som energimediciner. v/Kisser Bjerregård.
    • Tilføjelser til vedtægterne. Førstehjælp, 
       besluttet sidste år. 
    •  Ny uddannelse. 
       o Ny uddannelse, beslutning fra �009 tilføjes 
          i vedtægterne
       o Kursus ”Kommunikation med den intelligente
          krop”, v. Mette Pedersen, Birgit Nielsen og  
          Kisser Bjerregård, godkendt af meritudvalget, 
          behandlet i FU, behandles inden gf. 
          af etisk råd og instruktørgruppen, foreslås 
          tilføjet som mulig obligatoriske kursus 
          i ring/lag � i uddannelsen til DK-Kinesiolog. 
7.  Fastsættelse af kontingent til hovedforening og
     lokalforening.
8.  Fremlæggelse og godkendelse af budget.
9.  Valg af formand. Kisser Bjerregård er villig til 
     at genopstille.
10. Valg af 1 medlem og � suppleanter til 
      forretningsudvalget.
      Mette Pedersen, Lene Pia og Ellen Serup er
      villige til at genopstille.
11. Valg til Danske Kinesiologers Etiske Råd. 
      Karin Jensen og Ulla Balle Laursen 
      genopstiller ikke.
12. Valg af udvalgsmedlemmer og definition af 
      kompetencen for udvalget.
      S.R. Henriette Skov genopstiller ikke. 
      Petra Olsen.
13. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
      Marianne Jacobsen genopstiller ikke. 
      Frank Lange er villig til at genopstille,        
14. Eventuelt.
.................................................................................

Datoer for de ordinære årlige landsgeneralfor-
samlinger:

   2010: 21.marts
   2011: 27. marts
   2012:  25.marts
   2013: 17. marts
   2014: 23. marts

I den udstrækning der også fremover er tilslut-
ning til at arrangere årsmøde, vil lørdagen før, 
være afsat til arrangementer af fælles interesse.

Kisser.
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Forslag til vedtægtsændring: 

§ 2b. stk.1: Fagidentitet:
Under afsnittet: 
Teori og uddannelse tilføjes: 
100 undervisningstimer/lektioner i energimedicin*
1� undervisningstimer/lektioner i førstehjælp, som 
opdateres med 3 timer hvert andet år.
Tilføjes under afsnittet:
*indeholdt i uddannelsen til DK-Kinesiolog -

Under afsnittet:
De godkendte uddannelser er tilføjes: 
DK-Kinesiolog -

§ 3: Medlemskreds.
Stk. 3. 1c. tilføjes: 
1� undervisningstimer/lektioner i førstehjælp. 
Opdateres med 3 timer hvert andet år.

            KORTE KOMMENTARER TIL 
ÅRSREGNSKABET FOR 2009/BUDGET 2010

Medlemstallet er over året faldet med � stk. til ialt 
�55 medlemmer.

Kontingentindtægterne udgjorde kr. 337.970 

Udgifter til medlemsblade mm. (Muskeltrykket og 
Mit Helbred udgjorde kr. 56.354.

Salg af hjernegymnastik og pjecer og stort set 
kunnet betale for indkøbet af Hjernegymnastik
hæfter og plakater - nettoudgift kr. 584.

Renteindtægter er faldet til kr. 398 - p.g.a. finanskri-
sen og bankernes ændrede rentepolitik.

RAB har medført en nettoudgift på kr. 1.839, her
blev jo betalt til Healthnetwork - kr. 6.500.

Lønninger og honorarer udgjorde kr. 115.497 incl. 
lønsumsafgift, arbejdsskadeforsikring mm.

Kontorholdsudgifterne beløb sig til kr. 18.816 og 
dækker telefon, porto, edb mm.

Til markedsføring er brugt kr. 37.5�8. Beløbet 
dækker udgifter til den nye hjemmeside, DVD med 
foredrag fra Sund Livsstils Messen og underskuds-
dækning for samme.

Internetudgifter beløb sig til kr. 11.310 og dækker 
årsabonnement samt løbende vedligeholdelse af 
hjemmesiden.

Mødeudgifter kr. �8.684 - Generalforsamling, FU-
møder og transport hertil samt udgifter til diverse 
møder i andre foreninger.

Kontingent til SundhedsRådet kr. 7.371

Forsikring og afgifter kr. 34.514 - Koda/Gramex 
samt kollektiv erhvervsansvarsforsikring.

Bidrag til instruktørkredsen kr. �0.000

Andre udgifter kr. 4.673 dækker over gebyr til bank 
og PBS mm.

Livgivende samtaler gennem kroppen har givet en 
indtægt på kr. 8.143.

Årets resultat blev et overskud på kr. 9.041 mod 
budgetteret underskud kr. 4�.611.

-------------------------------------------------------------

Budgettet for �010 er lavet udfra følgende forud-
sætninger:

Der forventes en beskeden medlemsfremgang.
Kontingentet er uændret.
Annonceindtægt Muskeltrykket forventes på niveau 
med �009
Trykkeudgifter og porto forventes at stige ca. 7%
Der forventes udsendt � numre af Mit Helbred
Livgivende samtaler gennem kroppen forventes at 
give en indtægt på kr. 4.000.
Der regnes med 6 nye RAB-registreringer.
Lønninger og honorarer m.m. er pristalsreguleret 
med �,1%
Kontorholdsudgifter indeholder nyt skrivebord og 
reoler til sekretariatet 
Der er også i �010 afsat et pænt beløb til markeds-
føringen af Kinesiologien.
Internetufgifter forventes at stige en smule.
Mødeudgifter skønnes uændrede.
Kontingenter skønnes at stige beskedent
Forsikring og afgifter forventes på niveau med �009
Bidrag til instruktørudvalget uændret
Andre udgifter uændret
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Regnskab 2009 Medl.     Budget 2009 Medl

Kontingenter

Ordinært kontingent 337.970 255 351.840 336.665 257

Kontingent i alt 337.970 255 351.840 336.665 257

Andre aktiviteter

 Annoncer Muskeltrykket 21.316    20.000 19.196    
 Trykkeudgifter -28.146   -38.000 -47.525   
 Porto -19.517   -25.000 -17.757   
 Honorar til redaktør MT -20.000   -20.000 -25.000   
 Andre udgifter MT -          -          
 Abonnement Mit Helbred -10.007   -56.354 -12.000 -75.000 -10.020   -81.106 

 Reklamer på hjemmesiden -300        -300 2.400 2.880      2.880

 Salg af hjernegymnastik 17.308    
 Salg af pjecer m.v. 2.108      2.000 3.363      
 Fremstilling af pjecer m.v. -          -6.136     
 Salg af CD og video -          -          
 Salg af PINS -          500 208         
 Køb af diverse til videresalg -20.000   -584 -20.000 -1.318     -3.883 

Andre indtægter -          0 -15.100 -          0
Renteindtægter 398         398 2.000 2.000 2.340      2.340

 Registreringsgebyr RAB 4.800      4.800 4.000      
 Årsgebyr RAB 13.200    13.400 12.400    
 Honorar for udført arbejde -8.117     -6.000 -3.600     
 Diverse udgifter RAB -6.500     -2.000 -          
 Årsgebyr SST -5.222     -1.839 -5.100 5.100 -5.222     7.578

Resultat før administration
og fællesomkostninger 279.291 268.840 264.474

Lønninger og honorarer -115.497 -114.451 -109.289 

Kontorhold -18.816 -18.000 -12.166 

Markedsføring -37.528 -40.000 -1.788 

Internetudgifter -11.310 -18.000 -15.332 

Mødeudgifter -28.684 -39.000 -30.408 

Kontingenter -7.371 -9.000 -6.912 

Forsikring og afgifter -34.514 -35.000 -32.850 

Instruktørkredsen -20.000 -20.000 -20.000 

Andre udgifter -4.673 -8.000 -2.968 

Kurser 0 -10.000 0
Hvervekampagne 0 0 -846 
Livgivende samtaler gennem kroppen 8.143 0 -28.069 

Årets resultat 9.041 -42.611 3.846

Driftsregnskab 1.1. - 31.12.2009

Regnskabs 2008
alle tal i 1000
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AKTIVER

Debitorer 3402 1509

Forudbetalte omkostninger 7625 0

Kontantbeholdning 39 42

Indestående bankkonto 160003 165720

Aktiver i alt 171069 167271

GÆLD OG EGENKAPITAL

Gæld til lokalforeninger 0 100

 A-skat, feriepenge, moms mm 9147 10529

Gæld i øvrigt 5333 9094

Gæld i alt 14480 19723

EGENKAPITAL

Egenkapital 31.12.08 147548 143702

årets resultat 9041 3846

156589 147548

Rejsefond 0 0

Egenkapital 31.12.2009 156589 147548

Gæld og egenkapital i alt 171069 167271

Foranstående regnskab indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

På forretningsudvalgets vegne:

Revisionspåtegning

Foranstående regnskab har jeg revideret ved stikprøvevis at kontrollere korrekt bogføring af indtægter

samt påse, at der forefindes eksterne bilag for udgifterne.

Jeg har kontrolleret indestående på bankkonti samt gennemgået aktiver og gældsposter.

Aarup, den

Marianne Jakobsen, generalforsamlingsvalgt revisor

Balance pr.  31.12.2009
Balance 31.12.2008

Kisser Bjerregård                             Helle Lyngholm                               Jan Jensen

formand                                          FU's økonomiansvarlige                    bogholder
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Danske Kinesiologer

Budget 09 Regnskab 09

KONTINGENTER

Kontingenter ialt 351840 337970 340370

Renteindtægter 2000 398 500

Medlemsblade mm -90100 -57238 -57000

Livgivende samtaler gennem kroppen 0 8143 4000

RAB-registrering 5100 -1839 6100

Resultat før løn og administration 268840 287434 289970

Lønninger og honorarer -114451 -115497 -118700

Dækningsbidrag efter løn 154389 171937 171270

Kontorholdsudgifter -18000 -18816 -30000

Markedsføringsudgifter -40000 -37528 -27000

Internetudgifter -18000 -11310 -15000

Mødeudgifter -39000 -28684 -30000

Kontingenter andre org. -9000 -7371 -9000

Forsikring og afgifter -35000 -34514 -35000

Instruktørudvalget -20000 -20000 -20000

Andre udgifter -8000 -4673 -5000

Kurser -10000 0 0

Driftsresultat -42611 9041 4270

Kontingentsatser 2010

Gruppe 1 - støttemedlemmer 600          

Gruppe 2 - studerende 600          

Gruppe 3 - Prof. med ret til RAB 2.100       

Gruppe 4 - DK-kinesiologer 2.100       

Gruppe 5 - Instruktører 2.500       

Bladabonnement 290          

Budget 2010 - forslag
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                         Bog- og musikanmeldelser

Musikforlaget Metatone har netop udgivet en utrolig 
dejlig bog med titlen ”Mit Univers”. Bogens forfatter 
er Verner Bekker. Metatone er et studie i Aalborg, 
hvor der bl.a. produceres meditationsmusik, som 
bygger på en solid erfaring fra mange år med 
musik og meditation.

Verner Bekker præsenterer sin bog således: 

”Mit Univers danner et bredt grundlag for forståelse 
af sammenhængen mellem den fysiske verden og 
verden hinsides det fysiske.  

Den mange dimensionale virkelighed viser, at 
mennesket i sin helhed består af legeme, sjæl og 
ånd, som er forbundet med helheden igennem 
energistrømme, som forbinder menneskets mikro-
kosmos med Universets makrokosmos.

På den måde viser Mit Univers, hvor vidunderligt 
livet er, og at vi alle sammen har mulighed for at 
udvide vores bevidsthed og trænge dybere ind i 
den verden som befinder sig hinsides det fysiske.

Med baggrund i den åndelige dimension omtaler 
Mit Univers mulige veje til et harmonisk liv mentalt, 
følelsesmæssigt og psykisk. Det medfører selvtillid 
og indre ro, som hjælper med til at få overblik over 
hverdagslivet og giver styrke til at klare de ydre 
krav.”

Bogen består af en række artikler inddelt i kapitler 
med hver sin overskrift, f.eks. Åndens Univers, 
Kend dig Selv, Den indadrettede Vej samt Musik 
Alkymi.

Artiklerne kan læses hver for sig. Læst i sammen-
hæng giver artiklerne en rigtig god indføring i, 
hvordan vi  kan arbejde hen mod at opnå en højere 
åndelig bevidsthed. Vi skal lære at beherske vor 
vilje og samarbejde med skabelsens vilje for at 
opnå målet. Vi skal lære at udnytte vore sanser 
langt bedre og bruge vores intuition og de åndelige 
legemer på vejen mod erkendelsen på de højere 
åndelige planer.

Nogle af de værktøjer vi kan bruge og arbejde med 
på vej mod en højere bevidsthed er åndedrættet, 
meditation, dybdemeditation, visualisering samt 
musik. Musikken kan bringe sindet, hjertet og 
bevidstheden i den rette harmoni og kan sætte os i 
stand til at finde den indadrettede vej, der leder til 
kosmisk kommunikation.

Bogens forfatter Verner Bekker har sammen med 
sine to sønner udgivet en række CDer med medita-
tionsmusik.  Det specielle ved denne musik er, at i 
stedet for kammertonen, som almindeligvis i vor tid 
er på 440 Hz,  benytter Metatone normalt 43� Hz. 
Dermed skabes harmoni mellem intellekt og 
intuition og mellem krop og følelse og baner vejen 
for dybdemeditation.

Har man først hørt denne musik er man ikke i tvivl 
om denne musiks usædvanlige kvaliteter. For mig 
personligt oplever jeg næsten musikken som 
afhængighedsskabende – eller sagt på en anden 
måde - jeg får en lyst grænsende til et behov for at 
høre denne musik dagligt. Musikken giver ro og  er 
med til at skabe en indre balance og harmoni, så 
det er ikke falsk varebetegnelse når en af cd´erne 
hedder ”Harmony”.

Metatone har allerede udgivet 10 Cd´er.  
På www.metatone.dk under fanen Cd-oversigt kan 
man se samtlige udgivelser og høre lydprøver 
herfra. Der findes såvel guidede meditations-cd`er 
som rene musik-cd´er. Eksempler på de guidede 
meditationer  er ”Fordybelse” samt ”Fra stress til 
velvære”.  ”Fra stress til velvære er en guidet 
meditation med musik. ”Fordybelse” er en musik-cd 
med en tilhørende skriftlig guide/vejledning. 

 Eksempler på musik-cd`er er ”Harmony” og 
”Chakra”.   
”Harmony” indeholder en samling at utrolig dejligt 
stille musik, der kan anvendes til såvel meditation 
som til dejlig baggrundsmusik til afslapning eller til 
at falde i søvn til.  
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Lidt information om medlemstallet i 
Danske Kinesiologer:

Fordelt efter medlemsgrupper ser tallene således ud:

Gruppe 1         34 medlemmer
Gruppe �         9� medlemmer
Gruppe 3         43 medlemmer
Gruppe 4         58 medlemmer
Gruppe 5         30 medlemmer

Fordelt geografisk er medlemstallet fordelt således:

Sjælland           99 medlemmer
Fyn                   36 medlemmer
Nordjylland       33 medlemmer
Midtjylland        59 medlemmer
Sydjylland         �5 medlemmer
Udland                5 medlemmer

Velkommen til: (nye medlemmer siden 01.1�.)

 Navn                          By                                Grp

Jane Venø                  Nykøbing Mors                4
Leif Hesselberg          Vejle                                 4

                                        
                                      Oversigt over medlemstal

Såvel bogen som Cd`erne koster 149 kr. pr stk.

Mit Univers er på 84 sider og i en meget flot 
kvalitet.

10% af overskuddet af Metatones produktion går til 
velgørende formål.

Ellinor Wolff

Musikken til ”Chakra” er komponeret med særlig 
hensyn til de enkelte chakres grundtoner med 
udgangspunkt i rodchakret.  Med udgangspunkt i 
rodchakret er frekvenserne i de syv hovedchakraer 
henholdsvis �56Hz, �77Hz, 3�0Hz, 341Hz, 384Hz, 
4�7Hz, og 51�Hz. (herom kan læses i Mit Univers). 
Denne cd er meget anvendelig i forbindelse af 
afbalancering af chakraer og er et rigtig godt 
værktøj i klinikken.

Metatones musik samt bogen Mit Univers kan 
købes på www.metatone.dk  eller ved forhandlere 
af Fønix musik. 
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Det er glædeligt at se, at der igennem de sidste 1� måneder har været en meget 
positiv udvikling i besøgstallet på vor hjemmeside.

    Nyt fra IASK  International Association of Specialized Kinesiologists 

Når du læser dette er der mindre end tre måneder 
til dagen, hvor IASK afholder sin årlige generalfor-
samling. Uanset om du er medlem eller ej, så er du 
velkommen til at deltage. Som ikke-medlem kan du 
deltage i debatten, som medlem kan du både 
deltage og stemme.

Datoen er �7. maj kl. 19 – �1.30 på Smakkegårds-
vej 71, �8�0 Gentofte.

Det er let at blive medlem! Du skal blot gå til www.
iask.org, hente en tilmeldingsblanket, udfylde den 
og underskrive IASKs Etiske Regler samt indbetale 
45 Euro. Som medlem kan du, som tidligere nævnt, 
stå på IASKs hjemmeside, hvor du også kan 
annoncere dine kurser uden ekstra betaling, OG du 
kan, til en reduceret pris, deltage i kurser og 
konferencer, som IASK arrangerer,.

Bestyrelsen fortsætter med at afholde månedlige 
møder over Skype, en fantastisk god hjælp, når 
bestyrelsesmedlemmer fra USA, Brasilien., Sve-
rige, Belgien, Frankrig, Italien og Danmark skal 
kunne kommunikere. I maj afløses Skype-møderne 

af fysiske møder i forbindelse med Generalforsam-
lingen OG med Donna Edens workshop i Køben-
havn.

I forbindelse med IASKs konference i Stockholm i 
maj �011 vil der være valg til bestyrelsen. Ethvert 
medlem af IASK kan opstille sig selv eller blive 
opstillet af andre til en ledig bestyrelsespost.  
Skulle du ikke overveje at sætte dig ind i IASKs 
arbejde i løbet af �010 og derefter opstille til 
bestyrelsen i �011.?  Jeg kan love dig, at du vil få 
en stribe gode, interessante og spændende 
oplevelser.

Forhåbentlig ses vi i København den �7. maj. En 
chance for at udvide dit kinesiologiske netværk.

Varme hilsener

Annemarie Goldschmidt
IASK - præsident
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    Nyt fra SundhedsRådet 

En ganske kort opdatering, opfølgning på det 
seneste halvårs aktiviteter i SundhedsRådet:

Novembermødet i SundhedsRådets Debatforum 
var en stor succes, allermest på området SAMAR-
BEJDE omkring synliggørelsen. Jeg vil ikke bruge 
pladsen i Muskeltrykket på mødereferatet, blot 
henvise til www.sundhedsraadet.dk, hvor referatet 
fra mødet kan læses under Debatforum.
Invitationen til mødet var sendt ud i oktober til 
ALLE alternative behandler-organisationer og 
skoler samt til organisationernes bestyrelser, og vi 
havde håbet på, at interessen for vores fælles 
fremtid, var blevet udmøntet i, at mange af jer i 
Danske Kinesiologer var mødt op og havde delta-
get i og oplevet den livlige debat. Alle de fire 
paraplyorganisationer ved repræsenteret, og vi 
opnåede blandt andet enighed om formuleringen af 
et spørgsmål til decembermødet i ”Sundhedsstyrel-
sens Råd vedr. Alternativ behandling”.(SRAB) I den 
forbindelse tilbød Anne Mette Dons, at hun til 
SRAB-mødet i juni ville invitere repræsentanter for 
Praktiserende Lægers Organsation (PLO), således 
at en debat om, hvad vi kan bruge hinanden til, 
kunne blive indledt på en konstruktiv måde. Sund-
hedsRådet anser denne mulighed for at være 
utroligt forpligtende, så der vil på Debatforum-
mødet blive arbejdet med at formulere  et skriftligt 
oplæg til dette junimøde. 

De to informationsmøder (�7.januar og 3. februar) 
var efter de fremmødtes udsagn at dømme en fin 
succes. De har allerede resulteret i, at en ny skole 
har tilmeldt sig SundhedsRådet, og at to mere er 
på vej.  Det er altid godt at opleve, at initiativer 
giver et udbytte.

SundhedsRådets Repræsentantskabsmøde finder i 
år sted den 7. maj i Odense. Jeg vil opfordre jer til 
at kontakte jeres to repræsentanter og fortælle 
hvilke opgaver, I kunne ønske, at SundhedsRådet 
tager fat på udover dem, som allerede er i gang.

En fortegnelse over alle, der er RAB-registrerede 
af deres forening, findes på SundhedsRådets 
hjemmeside. En ganske gratis reklame for dig, som 
er Kinesiolog RAB.  Vidste du det?

I den forbindelse vil jeg minde alle om, at HVIS der 
sker ændringer i jeres navn, adresse eller andet, så 
skal I via DKs bestyrelse give besked til Sundheds-
Rådets webmaster, Britta Andersen, på sr-webma-
ster@live.dk

Hav et dejligt forår.

På vegne af SundhedsRådets bestyrelse

Annemarie Goldschmidt
Formand

I dag synes jeg at patienten 

opfattes som et kedeligt, 

uvedkommende vedhæng til 

sin sygdom. 

Vi interesserer os sgu ikke så 

meget for patienten, det er det 

syge organ, vi er så glade for.

Tage Foss



Muskeltrykket nr. 117�6

  NyT FRA 
     Lokalafdeling Sjælland

Kontaktperson Ulla Thor-Jensen

Her kommer en lille historie om sjællandsafdelin-
gens Generalforsamling d. 16. januar. 

Vi var 14 deltagere tilstede i Fabulahuset på 
Smakkegaardsvej....det var meget hyggeligt, men 
aj hvor vi savnede nogle flere af jer. Fortæl os 
hvorfor du ikke var med, hvis det er noget vi kan 
gøre noget ved (sted, tid, indhold, etc.)
 
Efter lune morgenboller startede vi dagen med en 
dejlig og indsigtsgivende undervisning i ”Ring of 
Power” af kinesiologerne Maj-Britt Holten og Anne 
Marie Thomsen. Et  oplæg med demonstration og 
vi var igang med at afprøve det selv. Udgangs-
punktet var en personlig oplevelse vi havde haft 
med et andet menneske, og som vi gerne ville 
tackle bedre næste gang. Vha. 4 faser blev vi bragt 
fra at føle os i vores følelsers vold /at reagere på 
det der bliver sagt/gjort, til at tage ansvar, at 
respondere. Det var meget virkningsfuldt (du kan 
læse mere et andet sted i Muskeltrykket).
Tusind TAK til Anne Marie og Maj-Britt !
 
Efter en dejlig frokost fra ”Smagens hus” gik vi så 
til selve Generalforsamlingen.
Dirigent blev Margrete Ostenfeld, og referanten 
Susanne Rud (håber jeg får det hele med.
 
Rikke (Barbro Bendixen) startede med at fortælle 
om året der gik:

Efter Generalforsamlingen 10. januar �009 sad vi 
med en rekordstor bestyrelse. Hele 9 personer var 
det blevet til, - incl. suppleanter. Derudover blev der 
nedsat et messeudvalg, som skulle stå for Danske 
Kinesiologers tilstedeværelse på Sund Livsstil 
messen i Forum den første weekend i oktober.

Vi har stadig ikke nogen egentlig formand. Men vi 
har fordelt nogle af de faste opgaver. Ulla Claudia 
står for kommunikationen mellem os og FU. Det er 
også hende som holder styr på medlemmer og 
Groupcare. Og så sørger hun for at sende vores 

nye velkomstbrev ud, når der dukker nye medlem-
mer op. Ellers aftales fra gang til gang, hvem som 
gør hvad. 

Og hvad har alle disse mennesker så bedrevet i det 
forløbne år?

Bestyrelsen.
I bestyrelsen har vi prioriteret at holde gang i vores 
arrangementer, som vi forsøger så vidt muligt at 
fordele ligeligt over hele året. Vi har valgt at benytte 
Groupcare, som vores primære kommunikationska-
nal. Det går forholdsvis hurtigt, er omkostningsfrit – 
dvs ingen porto. Og for det meste uden 
problemer!!!Langt den største del af vore medlem-
mer er tilmeldt Groupcare. Og vi opfordrer til 
stadighed de øvrige til at tilmelde sig. Af de ca 100 
medlemmer, som vi har i foreningen, er der kun 
godt en håndfuld, som ikke har en emailadresse. 
De må så holde sig orienteret ved hjælp af Muskel-
trykket, hvor vi også annoncerer alle vores arran-
gementer.

Vores arrangementer kan deles op i følgende 
kategorier:

Temadage / -aftener
Vi er så heldige at have en masse dygtige folk 
inden for vores egne rækker. I det forløbne år har vi 
nydt godt af, at der var flere, som havde lyst til at 
prøve nogle af deres kompetencer af på os andre. 
Til og med var der mulighed for at få et par af 
dagene godkendt som RAB-opdatering.

Det blev til følgende: Elevatortale:Helle Skinnerup. 
Supervision: Joan Meelby. Hormoner: Anne Marie 
Thomsen. Intuitiv Testning: Ulla Balle Laursen.

Gruppeafbalanceringer /klinikcrawl
For at lokke nogle af de medlemmer, som vi ikke 
ser så ofte, og som måske synes at der er lidt for 
langt til København til at komme, valgte vi i �009 at 
sprede gruppeafbalanceringer – så godt, som det 
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nu lod sig gøre – ud over en større del af Sjælland, 
end vi tidligere har været vant til. Vi var i Søborg: 
Anne Marie Thomsen, Osted: Rikke Bendixen, 
Brøndby: Annette Vesterdahl, Allerød: Marianne 
Kirkskov. En planlagt søndag hos Ellen Kristensen i 
Korsør, måtte desværre aflyses.

Og så er der de Faste arrangementer, som jo 
nærmest er blevet til traditioner:
Pinsefrokost hos Inge Harris og sommerspa hos 
Ulla Claudia.

Og så ved jeg ikke rigtigt helt hvad der gik galt 
omkring indbydelse og tilmelding til årets Julefro-
kost, som var planlagt til at skulle holdes hos 
Susanne Rud. For første gang oplevede vi, at vi 
alligevel ikke helt kan stole på den nye teknologi. 
Nogle modtog ikke indbydelserne via Groupcare – 
og de, som gjorde – og tilmeldte sig, gik ikke 
igennem til Susanne. Så forvirringen nåede 
næsten at blive total – og julefrokosten aflyst på 
grund af ”for få tilmeldinger”. Ærgerligt nok, for det 
plejer at være en rigtig dejlig aften.

Generelt har der været stor og positiv opbakning 
omkring alle arrangementerne. Og samtidig har det 
været glædeligt at se, at der er dukket nye ansigter 
(for mig) op næsten hver gang. Så jeg synes stort 
set, at missionen lykkes meget godt.

Og så har vi igen været på Sund Livsstil Messe i 
Forum. Læs mere et andet sted i bladet.

Det, som bestyrelsen ikke fik gjort noget ved i 
�009:

Visionsdag
Bestyrelsen besluttede ved starten af sommeren at 
holde en såkaldt visionsdag, for at få klarlagt og få 
ideer til, hvad der skulle lægges vægt på at arbejde 
med. Det viste sig at være svært at finde en dag til 
formålet inden sommerferien. Så vi blev enige om, 
at det måske var noget, som den kommende 
bestyrelse kunne lægge ud. Så dette kun til 
inspiration til det nye arbejdsår.

Uge 10
Hvis der skal gøres et stykke koordinerede arbejde 
angående uge 10 og Sjællandsforeningen samlet, 
kræver det både at der er energi til det – og at man 
er ude i nogenlunde god tid. Ingen af delene var 
desværre opfyldt i �009. Måske ser det anderledes 
ud i år. 

Bestyrelsen:
Vi startede �009 op med 9 bestyrelsesmedlemmer. 
Der er desværre faldet nogle stykker fra i løbet af 
året – af forskellige årsager.
Efter i mange år at have været et af de samlende 
led i bestyrelsesarbejdet, har Anne Marie Skjol-
dager måttet koncentrere sin energi om sig selv og 
sin familie. Det samme gælder for Inge Harris. Jeg 
vil gerne sige jer begge tak for det kæmpe arbejde 
og det engagement, som I har lagt i foreningen 
igennem en årrække. Og så håber jeg selvfølgelig 
med at I fremover dukker op ved enhver given 
lejlighed.

Hermed vil jeg sige tak for året, som er gået. Jeg er 
taknemmelig over at være med i så herligt et 
fællesskab.
Og så var det slut på Rikkes beretning 

Diskussion på GF:
 
Evaluering af 2009:
Uge 10: Vi har ikke haft nogle arrangementer, 
måske fordi det skal forberedes i efteråret, og 
messen så tager vores energi, samt det ligger tæt 
på Generalforsamlingen. Medlemmerne er meget 
velkomne med forslag for hvad vi evt. kunne gøre. 
Vi fornemmer at det primært er lokale arrangemen-
ter. der skal sættes igang, men måske gør du dig 
andre tanker...? Lad os det vide.
 
Messen Sund Livsstil i Forum Kbh: Giver stadig 
rigtig god energi, og vi fornemmer at vi får samlet 
afd. på denne måde. Folk kommer langvejs fra for 
at være med. Stemningen var nærmest høj, ind 
imellem. Dejligt at så mange har lyst til at give en 
hånd med, det er en absolut nødvendighed for at 
kunne gennemføre det. 
Ulla Balle Laursens foredrag på messen er kommet 
på dvd, og kan lånes. Kontakt susanne_rud@mail.
dk hvis du er interesseret. 
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Meget stor taknemmelig overfor stemningen på 
messen. Accept og respekt var kendetegnende og 
at vi kan holde fast i at det skal være sjovt. Forskel-
ligheden mellem os viser kinesiologiens mangfol-
dighed for folk, med eet fælles udgangspunkt, 
nemlig muskeltesten. 

Tak til messeudvalget.

Bestyrelsesarbejdet: Vi har haft god energi og 
håber at vi fremover har det samme. Vi synes det 
er godt at være i foreningen.
Mette: Velkomstbrevet er blevet meget godt 
modtaget af de der har fået det. De har følt sig 
meget velkomne.
Det er svært at få de der ikke er med på 
Groupcare, med på samme måde, men vi tror at 
det er et problem der vil blive mindre, da flere og 
flere kommer med.
 
Anne Marie Thomsen: Det er godt for bestyrelsen 
at have opgaver som messen, ect. da det giver et 
løft af energien, og kan være med til at samle 
foreningen. Det vil være fint at få ideer fra medlem-
merne, som vi sammen kan give en hånd med. Det 
øger fællesskabet.
 
Tanker for 2010 + budget:
 
Vi vil gerne fortsætte messe, påskefrokost, julefro-
kost, arr. 3 forår og 3 efterår, 
 
Vi vil rigtig gerne have tema forslag fra medlem-
merne. 
 
Jonna Ejerslev har tilbudt temadag om TfT
MajBritt og Anne Marie varmer op til Kiva på 
Groupcare, det sker 6. marts.
Helle Skinnerup temaaften om hendes erfaringer 
med at starte op fuldtid, og med mulighed for 
efterfølgende at melde sig til personligt coachfor-
løb, bliver snarligt slået op.
Rikke Bendixen foreslår en temaaften i gammel 
Lejre med meditation ect. der sættes � datoer hvis 
der er dårligt vejr den første dag.
 
Sæt kryds i kalenderen første weekend i oktober, 
da er der messe i Forum igen.
 
Budget.
Der er ikke lagt budget for næste år, men Ulla 
Claudia passer på vi ikke bruger for mange.
Regskab for �009 blev godkendt, og er godkendt at 

vores revisor Mie Nielsen. 
 
Vi har betalt messe forud (for at få nedsat pris og 
bibeholde pladsen, som vi er rigtig godt tilfredse 
med) så vi har 18.000kr. afsat til dette.
 
Diskussion af forslag til fremtidigt arbejde fra 
medlemmerne:
Vi vil gerne aktivere medlemmer, er der noget du 
går og tænker på som vi burde få gang i. Det 
forpligtiger ikke at komme med forslag !!!
Ellen Serup: Tilbyde firma kinesiologi, hvor flere 
kan være sammen. Foreningen kunne lave en 
skrivelse som kunne bruges til at reklamere.
Måske bruge kinesiologi til at finde frem til hvilke 
mennesker der skal kontakte hvilke firmaer. Måske 
noget for en temaaften/gruppeafbalancering.
Mette Pedersen kunne oplyse at hovedbestyrelsen 
har fået tilbagemeldinger fra Falck og nogle 
pensionsselskaber og forsikrings selskaber som 
ikke (på nuværende tidspunkt) er interesseret i 
kinesiologi.
 
Uge 10: 
Koordinering, ide katalog: Kinesiologi til dyr hos 
foderfirmaer, linikker, leje sig ind i ledige lokaler i 
din lokale by med andre kinesiologi kollegaer. 
Forslag til lokalavisen.
Vi skal have andre til at sætte gang i uge 10 i 
efteråret, hvis der skal gøres noget, da messen 
fylder for meget.  Vi vil gerne koordinere og sende 
reminder ud for at folk har mulighed for at lave 
noget. Hvis vi har noget liggende fra tidligere kan 
det medsendes. 
Bestyrelsen kan evt. sende ud med opfordring til at 
lave et uge-10 udvalg udenom bestyrelsen.
 
Valg til bestyrelsen:
Der var ingen afstemninger, kun tilmeldinger.
Ulla Claudia Thor vil gerne fortsætte som kontakt-
person til FU.
Ulla Claudia, Susanne Rud, Margrete O, Anne Marie.
Supp:Ellen Maagard og vi vil rigtig gerne have een 
mere.... kunne det være noget for dig ?
 
Inge Harris er på valg og ønsker ikke genvalg
Rikke er på valg og ønsker ikke genvalg, men vil 
gerne være med i messeudvalget.
Anne Marie Thomsen er på valg som supp. og 
ønsker at blive alm. bestyrelses medlem.
Linda og Annemarie Skjoldager er gået ud af 
bestyrelsen i løbet af året.
Messeudvalg.
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Rikke Barbro Bendixen, Susanne Rud
Anne Marie Thomsen, Maj Britt Holten
 
Revisor: Mie Nielsen vil gerne fortsætte, tak for det.
 
Evt. 
Ulla Balle Laursens foredrags fra messen er lagt 
på DVD og der er planer om at lægge den på hjem-
mesiden. 
Når der er noget i medierne ville det være dejligt at 
FU tog tråden op meget hurtigt på vores hjemmesi-
den. Da der var indslag i TV� med Anette Heick 
som endnu engang blev behandlet med kinesiologi 
og med succes, ville det f.eks. være fint at vi 
omtalte det på hjemmesiden, så når folk efter at 
have set udsendelsen, går ind på vores hjemme-
side, kan se vi har ”taget bolden op”.
 
Hvis man har bøger/DVDér hjemme man gerne vil 
dele med andre, vil det være en god ide at tage 
dem med når vi mødes til GF, temaaftener og lign. 
Så vi kan dele viden.
 
Og så sagde vi alle tak for idag....velmødt til det 
næste arrangement.
 
Kærlig hilsen
Din Sjællandsafdeling

Man sidder i den varme, røde stol og forestiller sig 
en situation, hvor man reagerede i stedet for at 
respondere. En problematisk situation, som man 
ønsker at forandre, og man mærker efter, hvordan 
man føler. Man flytter så over i den næste, blå, stol, 
hvor man finder forskellige muligheder, som kunne 
gøre situationen bedre. I den næste, gule, stol 
vælger man den reaktion, som man synes vil give 
det bedste resultat og mærker efter, hvordan det 
føles. Til sidst flytter man over i den lilla stol, hvor 
man tager beslutningen om at ville reagere på 
denne måde og føler, at man har den indre styrke 
til at få det til at ske.  

Efterfølgende afprøvede vi metoden i nogle mindre 
grupper og generelt blev der opnået en følelse af 
lettelse, når personerne sad i den sidste stol.

Det virker som en meget enkel og let måde at nå 
frem til at kunne reagere mere hensigtsmæssigt.

Anne Marie og Maj-Britt fortalte, at man med 
træning kan opnå at kunne tænke sig hele vejen 
rundt i ringen på meget kort tid, så man kan 
benytte metoden, når man aktuelt står i en svær 
situation.   

Med venlig hilsen
Ellen Kristensen

Ring of Power på GF for Sjællandsafdelingen

På Generalforsamlingen for Sjællandsgruppen 
oplevede vi et spændende værktøj, som blev 
præsenteret af Anne Marie Thomsen og Maj-Britt 
Holten.

Efter en indledende gennemgang af Metoden og 
dens oprindelse og baggrund stillede en af delta-
gerne på GF sig til rådighed for en behandling, 
som viste en enkel og virkningsfuld metode til at 
kunne reagere på en mere hensigtsmæssig måde i 
situationer, hvor man ellers ofte lader reptilhjernen 
overtage kontrollen, med uheldige resultater til 
følge.

Metoden hedder Ring of Power og ringen dannes 
fysisk af 4 stole, der står med ryggen i retning mod 
de 4 verdenshjørner. 

Arrangementer i første halvdel af 2010

Temadage

Marts, d. 6.- Kiva - en indiansk ceremoni
Marts, d. �5.- Helle Skinnerup, coachforløb. 
Hvordan skaber jeg min succes i klinikken?
Maj, d. 19. (hvis det regner, så �6. maj) -En 
guidet meditation kombineret med kontakt til de 
”gamle ånder” fra Lejres storhedstid. Med Ellen 
Serup og Rikke Bendixen som guider.
Juni, d.9.- Sommerfrokost hos Inge
Desuden har Jonna Eierslev tilbudt at holde en 
dag om tankefeltterapi (Annonceres via 
Groupcare). 

Gruppeafbalancering/klinikcrawl: 

Maj, d.3., hos Ulla 

Anne Marie Thomsen 
(ansvarlig for kommunikation om arrangementer)
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 NyT FRA 
   Lokalafdeling Fyn

Formand Kirsten Bentholm

Den Fynske Generalforsamling d. �3/1.10, blev ders-
værre næsten aflyst pga. kun 1 tilmeldt. 
Mødet blev flyttet og henlagt til Ramherred i Assens hos 
Annette Bau Christensen.

Til stede var bestyrelsen: Sonja Thrane, Annette Bau 
Christensen og Kirsten Bentholm.

1) DIRIGENT var Annette    REFERENT var Kirsten

�) BESTyRELSENS BERETNING - ÅRETS GANG    
    
Vi har haft 4 bestyrelses møder i år �009.
Ved sidste års Generalforsamling havde vi Kinesiolog 
Edel Hovgaard til foredrag om: ”Hemmeligheden ved at 
overvinde modgang” som var et alletiders foredrag, der 
blev lært noget af.

I oktober havde vi kursus/foredrag med Kinesiolog Jarle 
Thamsen, der guide os i  ”I Kinesiologiens Grænseland” 
med Coaching og Esoterisk Kinesiologi. Alle deltager var 
mægtig åbne for Jarle´ undervisnings muligheder, som der 
blev åbnet op for. 
Vi var også så heldig at kurset gav os 6 RAB - point, - 
godt for flere personer som manglede RAB point. 

På dette års Generalforsamling skulle vi have arrange-
ment med Tai Chi øvelser/undervisning, som desværre 
måtte aflyses.

Årets gang: Vi beder om Feedback fra foreningens 
medlemmer: En forening uden aktive medlemmer, kan 
ikke eksistere - så derfor, hjælp os, vi mangler ideer, 
dialog og feedback.
HVAD HAR I BRUG FOR, så foreningen har sin 
eksistensberritigelse!!???

Vi talte om at bla. møder/kurser/arrangementerne i det 
kommende år - og videre fremover, helt sikker også skal 
være RAB- point givende. 
Så dette er vi åbne for foreslag!

Næste bestyrelses møde har vi efter LandsGeneralfor-
samlingen, mandag d. �9/3 i Assens.  
I meget velkommen med foreslag!!!!

Inden da, afholdes også Landets Kinesiologiuge, hvor 
emnet bestemmes af Kinesiologi foreningen.

3) FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REGN-
SKAB FOR �009 V. KASSER SONJA THRANE.
Ud fra årsregnskabet, skal vi ikke bruge penge på 
annoncer, det er der ikke råd til.
Ligeledes skal arrangementerne fremover (pt.) - ikke 
være dyre underviser. 
Samtidig er vi nød til at opkræve i al fald  75 kr. for 
medlemmer  - og ikke medlemmer 100 kr til arrange-
menter, inden for lokalforeningen.

Foreningens regnskab er blevet revideret og godkendt af 
vores revisor Hanne Jespersen. - 
Stort TAK til hende for revideret arbejde!!!

4) FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF 
BUDGET.
Vores budget...har virkelig brug for aktiviteter i �010 , 
hvor vi kan få indtægter ind!!!! 
OBS! Måske kan vores kurser/foredrag komme under 
ZoneConnection skolen i Odense, - men, der vil priserne 
sikkert også blive til anden pris.

5) BEHANDLING AF INDKOMNE FORESLAG
Et forslag vi har fået:  - Bla. - Vi samles og går ud og 
spiser sammen. Socialt Netværksmøde !! 
                                 
Kunne det ikke være hyggeligt, at lære hinandens forcer 
- & specialer at kende, samtidig med god mad og 
hygge????
Da vi ikke har nok kr./øre i vores lokalkasse, bliver det 
egenbetalings arrangement.

6) VALG AF BESTyRELSESMEDLEMMER OG 
SUPPLEANTER
På valg Kirsten Bentholm - ønsker ikke genvalg som 
kontaktperson 
             Sonja Thrane -  ønsker genvalg
             Annette Bau Christensen - ønsker genvalg

Da der ikke var nogen deltager til Generalforsamlingen, 
blev Sonja Thrane valgt som den fynske KONTAKTPER-
SON/FORMAND + KASSER for 1 år: mail: sonja-
thrane@mail.dk  Tlf. 33.�4.76.80
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 NyT FRA 
   Lokalafdeling Nordjylland     

Kontaktperson Helle Lyngholm

Kyndelmisse slår sin knude, det er koldt derude- og 
alt er indhyllet i sne. 

Smukt ser det ud- men hvor fylder det dog 
meget,når man bor på en villavej, hvor der ikke 
ryddes sne. Nå, ja så er det bare i gang med 
skovlen og så ellers se hvor højt det kan stables. 
Hårdt er det ved småfugle og andre dyr som har 
svært ved at finde føden. Og katten sidder bare 
inde og kigger ud af vinduet. 

Her oppe i Nordjylland går det stille og roligt - nogle 
har været med på kursus i Lysarbejde. Det var hos 
Ulla Balle Laursen, og Mette og Birgitte underviste. 
Meget spændende, så hvis nogen har lyst til det 
kan jeg kun anbefale det. Det ville være dejligt hvis 
vi var flere heroppe, så behøvede vi ikke den lange 
tur til Silkeborg, men kunne mødes heroppe. 
Andre mødes i større og mindre erfa-grupper, øver, 
tester og leger med kinesiologien. 
  
I november måned havde vi en meget spændende 
aften med Verner Bekker. Ellinor havde mødt ham 
og hjalp med kontakten. 
Han står bag pladeselskabet Metatone, hvor der 
produceres musik til meditation og afslappelse. 

Verner Bekker fortalte om musikken. Bl.a. Om 
hvordan de psykiske centre er områder i menne-
skets krop, hvor den psykiske energi og de krops-
lige funktioner forbindes. 
Hvert center har sin egen tone, som gengiver 
universets oprindelige lyd. Som helhed danner 
centrene en hel symfoni af frekvenser. 

I stedet for kammertonen som almindeligvis i vor 
tid er på 440Hz, benytter Metatone normalt 
43�Hz,for at ramme sfærens harmoni, for dermed 
at skabe harmoni mellem intellekt og intuition og 
mellem krop og følelse, for således at bane vejen 
for dybdemeditation. 

Dermed bliver det muligt at afbalancere sindet og 
opnå den vigtige vekselvirkning mellem sjæl og 
krop, således at vi opnår den rigtige orden på 
livsstrømme i kroppens psykiske centre. 

Jeg kan kun sige at det er vidunderlig roligt, og 
velbehageligt at lytte til—ja jeg er nærmest blevet 
helt afhængig af det. 

Det var en dejlig aften. 

Bodil Ottesen har besluttet at arbejde heltids i sin 
klinik med Dawsonbehandling og vi ønsker dig held 
og lykke med den nye tid som kommer for dig. 

Når I læser dette vil foråret forhåbentlig være på 
vej med erantis, krokus og fuglene vil synge lystigt 
- Men lige nu vil jeg gå ud med skovlen, så jeg kan 
få sneen væk fra garagen, og få bilen ud. 

De bedste hilsner til Alle. 

Helle Lyngholm. 

Annette Bau Christensen  som bestyrelses medlem &
Kirsten Bentholm som bestyrelses medlem.

7) VALG AF REVISOR OG SUPPLEANT
Vores revisor Hanne Jespersen, ville heldigvis 
gerne forsætte.

8) NÆSTE BESTyRELSES MØDE

Som tidl. skrevet, afholdes vores næste bestyrel-
ses møde: Mandag d. �9/3 kl. 15 i Ramsherred i 
Assens - 
                                                                                 
Forslag - eller deltagelse, bedes meddeles inden.

Mange sne - og vinter hilsner fra
Sonja - Annette & Kirsten
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 NyT FRA 
   Lokalafdeling Sydjylland     

Formand Henriette Skov

Ekstraordinær generalforsamling i 

lokalafdeling Sydjylland.

Lokalafdelingen havde indkaldt til generalforsam-
ling i Sydjylland 13. januar �010. 
Der var desværre ingen tilmeldte, så generalfor-
samlingen blev aflyst. 

I skrivende stund er der pr. brev indkaldt til ekstra-
ordinær generalforsamling �4. februar �010 i 
Aabenraa. Vi håber på stærkt fremmøde.

Et af punkterne på dagsordenen er Vera’s (kasse-
rer) forslag om at nedlægge lokalafdeling Sydjyl-
land og lægge den sammen med Midtjylland.

Jeg har stillet som forslag, at bevare foreningen 
som hidtil, fordi det alt andet lige må betyde bedre 
mulighed for arrangementer internt som eksternt, 
når der er flere lokalafdelinger og dermed bedre 
profilering af kinesiologien. 
Medlemmerne kan til enhver tid deltage i andre 
lokalafdelingers arrangementer - også Midtjyllands 
– ligesom der kan laves fælles arrangementer.

Det kræver selvfølgelig, at der er medlemmer der 
har lyst til at gøre en indsats i bestyrelsen – det kan 
også blot være at hjælpe til ved enkelt-arrange-
menter. Her det så også vigtigt, at medlemmerne 
har lyst til at give deres mening tilkende om hvilke 
arrangementer, der ønskes og opbakning omkring 
det bestyrelsen arrangerer.

Såfremt der ikke kan vælges og dannes en besty-
relse, er mit alternative forslag at sætte foreningen 
på standby, indtil medlemmerne ønsker aktivitet og 
der er medlemmer, der har lyst til at være med i 
bestyrelsen. Kassebeholdningen kan så overdra-
ges til hovedforeningen.
Det er på den måde nemmere at starte op igen, 
frem for at skulle holde stiftende generalforsamling 
og lave medlemsopdeling igen.

Vi afventer spændt tilmeldingerne til den ekstraor-
dinære generalforsamling og medlemmernes 
kryds. Kom og stem 

Kærlig hilsen

Henriette Skov

 NyT FRA 
   Lokalafdeling Midtjylland

       Kontaktperson Vibeke M. Gravgaard

Jeg har ikke noget til muskeltrykket denne gang, 
- det er ikke fordi jeg har glemt det, men vores 
generalforsamlinge i midtjylland gik jo i vasken.

Ingen kom til generalforsamlingen , så der var 
ingen ændringer da, det kun var Jørgen og jeg selv 
der var til stede.
 

Foredraget gik godt, men der var kun tilhører som 
ikke var i DK - kinesiologer.
 
 Vibeke M. Gravgaard
Horsevænget 56, 8310 Tranbjerg
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KURSUSUDByDERE m.m

KINESIOLOGI - AKADEMIET

"Fællesskabets styrke er den enkeltes styrke"

Denne sætning var en af grundene til, at Kinesiologi - Akademiet så dagens lys i 2009, men samtidig er det 
også hele værdigrundlaget for vores undervisning og vores akademi.
 
Ønsket om at dele viden med andre og gensidig inspiration var andre grunde til, at Kinesiologi - Akademiet 
blev en realitet.
  
Kinesiologi - Akademiet står for villighed til forandring og udadvendthed, kreativ tænkning, nye idéer og 
associationer. Tiden er inde til at sondere og undersøge nye veje, og tiden er inde til mere humor og 
adspredelse og udtænkning af kreative muligheder. Ideerne strømmer til...
  
Vi er parate til at se ind i fremtiden på en kreativ måde, parate til udforskning og eventyr, parate til at give 
plads til nye tanker og handlefrihed. Kort sagt vi er:
  

Dit centrum for spirituel udvikling og energimedicin. 

Kinesiologi – Akademiet i Brøndby – Havdrup, Odense og Århus tilbyder:
 

Kropsafbalancering 1 - 4
  
Introduktionskursus i Kinesiologi
  
Kommunikation med den intelligente krop
  
Hjernen 1
  
Metafor-kursus
  
Farve-duft-kursus
  

Quint-essens-kursus
  
Provence-essens-kursus
  
Shamanistisk Kinesiologi/Shamakinese
  
Shamanistisk grundkursus
  
Lyskursus
  
Det multidimensionale menneske

Se kursusbeskrivelser, priser og tidspunkter for afholdelse af aktuelle kurser på 

www.kinesiologi-akademiet.dk

Mette Pedersen, Birgitte Rasmussen, Brøndby – Havdrup / Birgit Nielsen, Odense / Kisser Bjerregård, Århus 

36 35 12 05     46 18 68 38   62 62 30 62                     97 93 74 14 
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      TK – Transformations-Kinesiologi 1   -   den  28. april – 2. maj 2010
                          Grethe Fremming og Rolf Havsbøl

                     Lærerseminaret Audonicon, Grønnedalsvej 14, 8660 Skanderborg

TK 1-7 Programmet introducerer et bevidst og fremtidsorienteret redskab til praktisk at kultivere indre fred 
og klarhed på dybeste niveau. TK tilsigter transformation af hvert eneste aspekt af det at være menneske 
og samtidig vores forhold til verden omkring os. 

TK er ny integral psykologisk praksis der afslører og berører vores sjæl og psyke og inspirerer til ændret 
adfærd og medmenneskelighed.

TK – programmet motiverer til et indre bevidsthedsskift gennem
•  Deltagernes egen livshistorie og målsætning
•  Menneskets matrix
•  Integral psykologi 
•  Kinesiologiske afbalanceringer
•  Energetiske bevægelser
•  Visualisering, meditation
•  Et individuelt spirituelt program, der forstærker evnen til at møde det �1. århundredes individuelle
   og kollektive udfordringer 
 
TK 1 emner
•   De kosmiske love om kærlighed, årsag, virkning, mulighed  -     Indtrykkenes videnskab
•  Auraens sammensætning
•   Chakraernes rolle for nerve-, blod- og kirtelsystemet
•   De 7 grundenergier – de 7 stråler og deres kvaliteter

TK 1 afbalanceringer
•  Karmiske bånd
•  Aurascanning
•  Chakrasystemet
•  Praniske Triangel
•  Regnbuen

Undervisere:   Grethe Fremming og Rolf Havsbøl, Polaris Skolen, 

Forudsætning:   At kunne muskelteste                 Pris:  Kr. 4.500,-

Tilmelding:    Lene Pia Rehardt  -  lene-pia@astro-kinese.dk  -  (tilmelding senest 1. april)

Overnatning: Det er muligt at overnatte på Audonicon. Prisen for leje af en madras er 1oo kr. pr. nat hvis 
sengetøj medbringes. 125,- incl. Sengetøj. Der findes endvidere 2 dobbeltværelser og 1 enkeltværelse; 
Overnatning bestilles på Audonicons kontor tlf: 865�1117    
                                                   
Forplejning: Det er muligt at købe en vegetarisk frokost med tærter, supper, salater og brød for 65,- kr. pr. 
dag. Frokost skal bestilles ved tilmelding da kokken gerne vil vide antal.
Der serveres kaffe/te, kage/brød for- og eftermiddag hvilket er includeret i kursusprisen.
Det er endvidere muligt at benytte et lille te-køkken (morgen- og aftensmad for overnattende)

Glæd dig til en radikal reorientering af dine prioriteter, verdensanskuelse og værdier for at medvirke til at 
skabe en verden der fungerer for os alle.  
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KINESIOLOGISKOLEN 
I VEJLE 

www.kinesiologiskolen-vejle.dk

AKTIVITETSKALENDER 
Edel Hovgaard, (e) 
Skøn Valborgs Vej 47, 7100 Vejle,  
Tlf. 7583 2638 
kinesiologiskolen@vindinggaard.dk

KURSUSPLAN  2009-10
Jarle Tamsen (j),  
Haugesundvej 6, 9800 Hjørring,  
Tlf. 2095 4699  og  8243 2554 
E-mail: jarlegm@gmail.com 

OBLIGATORISKE KURSER UNDER KINESIOLOGIUDDANNELSEN 
KURSUS DATO KURSUS DATO 

Basis 1 (e) 6-7 feb 10 
4-5 sep 10 

Stressfrigørelse/Stress 1 (e) 22-24 jan 10 
27-29 aug 10 

Basis 2 (e) 6-7 mar 10 
2-3 okt  0 

Personlighedsmønstre/ 
Stress 2 (j) 

29-31 okt 10 

Homøopati 1 (j) Efterår 2010 Basis 3 (e) 17-18 apr 10 
6-7 nov 10 

Homøopati 2 (j) Efterår 2010 

Biokinesiologi 1 (j) 5-7 mar 10 Basis 4 (e) 5-6 juni 10 
27-28 nov 10 

Biokinesiologi 2 (j) 16-18 apr 10 

Avanceret 
kinesiologi 1 (e) 

12-14 nov 10 Biokinesiologi 3 (j) 25-27 jun 10 

Avanceret 
Kinesiologi 2 (j) 

2011 Psykologiske redskaber 1 (j) 22-24 jan 2010 

Kost og ernæring 
Frede Damgaard 

Næste kursus 
kommer i 2011 

Psykologiske redskaber 2 (j) 19.21 feb 2010 

Ernæringskinesiologi med test af 
kost og kosttilskud (e)

2011 Psykologiske redskaber 3 (j) 2010 

Indlæringskinesiologi 1 (e) 18-20 jun 10 Indlæringskinesiologi 2 (e)    20-22 aug 10 

SUPPLERENDE KURSER 
KURSUS DATO KOMMENTARER 

Metafor-kursus (e) 25-26 sep 10 Supplement til teori om de 5 elementer. 
Kursuspris 1400 kr. 

Overbygningskur-
sus i kost og 
ernæring 

2011 
Underviser: Frede Damgård (e) 
Disse 2 kurser er et vigtigt supplement til grundkurserne. Forudsætning for 
deltagelse er grundkursus i kost og ernæring. Behøver ikke at have været 
hos Frede Damgaard  

Indlærings- 
kinesiologi 3 (e) 

19-21 nov 10 Kursuspris 1800 kr. - kursus i de 7 dimensioner, der gør IK til et endnu 
stærkere redskab i afbalanceringen. Kurset kan også tages som 
instruktørkursus, der giver kompetence til at undervise i IK 1 og 2. 

Jeanette Primost 
Optimal 
hjerneintegration 
Vision Circles 

1-2 apr 2010 

3-5 apr 2010 

Kursuspris 1600 kr. for Optimal Hjerneintegration og 2400 kr. for Vision 
Circles inkl. kursusmateriale på dansk. Pris for begge kurser: 3600 kr. 
Se hjemmeside for nærmere beskrivelse af kurserne 

Forløsning af 
fastløste følelser (e) 

27 feb 10 
9 okt 10 

Fokus på psykisk og massiv omvendthed, korrektion af fobier, 
tvangsbetinget adfærd, depression og ængstelse m.m.
(Kursuspris 1000 kr. inkl. manual på dansk) 

Hvordan 
overkommer man 
modgang (e) 

24-25 apr 10 
Dette kursus fokuserer på, hvilke personlighedsmønstre, der kan svække 
immunsystemet eller svække stressberedskabet, og hvad der skal til for at 
styrke vores mulighed for at håndtere stress og forbedre vores helbred. 
Kursuspris 1700 kr. inkl. manual på dansk 

Hvordan kontrollerer 
du din vægt (e) 13 mar 10 

Kurset fokuserer på de skjulte faktorer, som afholder mange fra at tabe sig. 
Kurset giver dig teknikker til at fremme vægttab.  
(Kursuspris 1000 kr. inkl. manual) 

Esoterisk kinesiologi 
1 
(j) 
Ny kursusrække 
starter sep 2010 

Kursus 1-7 
afvikles i 2010 
og 2011 

Kurserne henvender sig både til mennesker, der ønsker at arbejde med sig 
selv og til terapeuter, hvor kurserne kan være et vigtigt supplement i 
behandlingerne, idet du vil få ny indre viden. Foredrag om esoteriske 
emner, arbejde i grupper med kinesiologi og coaching samt fælles 
meditation og øvelser. Kurserne afholdes i Hobro og prisen er 1250 kr. incl. 
overnatning. Afholdes ca hver 3. måned. Kursusrækken er godkendt af 
Danske Kinesiologer.

Cooaching (j)     Jan 2010 Lær at coache andre ifølge internationale nøglekompetencer. For at træne 
kompetencerne vil der være teori og øvelser i forholdet 20% til 80%. Kurset 
vil give dig en række effektive værktøjer, du med succes kan anvende på 
dig selv, kolleger, medarbejdere og kunder. Kursusrækken er godkendt af 
Danske Kinesiologer.

Kursuspriser er pr. weekend fra 1400 for kropsafbalancering. Kurser over 3 dage: 1700 kr. 
Ved kursusforløb over 3 dage undervises: fredag aften kl. 18-22 og lørdag og søndag fra 9.00-17.00. 
FORLAGET KINESE: LÆREBØGER TIL KINESIOLOGI - Bestilling: 2095 4699.        
Øveaftener med Edel Hovgaard, kl. 18.30-21.30.  Næste øveaften kan altid ses på hjemmesiden.   
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                        Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole® 
                                     v. Annemarie Goldschmidt   -  tlf.  39 67 38 38 

KURSUSKALENDER med en vifte af gode tilbud

NB. Samtlige kurser er ÅBNE FOR ALLE

Seeing Things Differently m. Kathie Guhl)   27.2 – 2.3 2010 
Hjernen vor største ressource – 1 m. Kathie Guhl,      4. – 7.3.2010 

Ernæringskursus, ernæringsterapeut  Anne van der Merwede  16. – 18.4 2010 

Blueprint, vort genetiske ”blåtryk” – 1  22. – 25.4 2010 

Homøopati. Grundkursus om bl.a. Akutmidler 
    med klassisk homøopat Charlotte Yde          7. – 9.5 2010 

Klinikdrift (i samarbejde med Skolen for Heilpraktik)          22.5 2010 

Bringing Energy Medicine into Healthcare 
    med Donna Eden og David Feinstein, USA  28. – 30.5 2010 
Kurset arrangeres i samarbejde med Quantum Health Scandinavia 
Tilmelding på www.qh-scandinavia.com

Ethics, not Rules / Etik, ikke regler m. Nicolette Peyre, Belgien         27. 5 2010 
(i samarbejde med IASK)           
Forskningskursus (i samarbejde med IASK) Kl. 9 – 13                        28. 5 2010 

Indføring i Zoneterapi m. Petra Olsen og Linda Brogaard             6.9 2010 

Adfærdsbarometeret fra One Brain-systemet                                17.9 2010 
Face Language/ Ansigtets Sprog                        18. – 19.9 2010 

Nyt grundmodul starter juni 2010
Kropsafbalancering – 1 og 2    10. – 13.6 2010 
Kropsafbalancering – 3 og 4        5. – 8.8 2010 
One Brain / Pædagogisk Kinesiologi Basis – 1                     30.9 – 3.10 2010 
One Brain / Pædagogisk Kinesiologi Basis – 2                     29. – 31.10 2010  

Læs Nyhedsbrev, kursusbeskrivelser og priser på www.kinesiologi-uddannelse.dk 
Annemarie Goldschmidt dkpaed@yahoo.dk  Lisbeth Jensen lisbeth.jen@ofir.dk
Andre instruktører Kathie Guhl, USA, Donna Eden, USA, Nicolette Peyre, Belgien, Petra 
Olsen, Linda Brogaard, Charlotte Yde, Anne van der Merwede, Danmark 

Mere nyt. 
Kathie Guhl, USA og Andrew Verity, Australien kommer i vinter - forår 2011 og holder 
flere kurser i Dansk Pædagogisk Kinesiologiskoles regi, ligesom uddannelses-
modulerne fra 2009 og 2010 fortsættes. 

Vi glæder os til at se dig på Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole. 
Telefon: 39 67 38 38 
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  Supervision for kinesiologer
Hvordan takler du vanskelige klienter? 

Hvad sker der med dig selv, når du arbejder 
med andres problemer? 

Supervision er sparring der giver personlig og 
faglig udvikling.  Du får værktøjer og forståelse 
til ny måde at arbejde på. Supervisionen kan 
foregå individuelt eller som gruppe. 

Supervision er nu blevet godkendt og tæller 
100% i relation til RAB-opdatering.

Næste gruppesupervision er 7. aprill kl. 17 - ��

Joan Meelby
Supervisor, Psykoterapeut 
og Kinesiolog

tlf.: 2192 7039
www.kinesiologen.dk

    Workshop: Kan du gøre dig selv syg, 

        kan du også gøre dig selv rask. 

  Underviser: læge, akupunktør, spirituel 
  psykoterapeut Kurt Lindekilde. 

  Fjordvang i Thy den 16.-18.4.�010 internat. 

  Pris: 4000 kr.

  Tilmelding se: www.kisser-bjerregaard.dk 
  eller ring 97 93 74 14

Brøndby Kinesiologiskole
v/ Birgit Clemmensen

Tilbyder kurser: Kropsafbalancering, Avanceret kinesiologi, Stress 1,  
Personlighedsmønstre, Indlæringskinesiologi, Biokinesiologi, Ernæring og kosttilskud, 
Massage for Kinesiologer

Bysteparken 44, �660 Brøndby Strand

www.kinesiologiskolen.dk  ∙  email: kinesiologiskolen@mail.dk  ∙  Tlf. 4373 �780

Her kunne du have 
haft din annonce!



Muskeltrykket nr. 11738

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.   600,-
Grp. � Studerende                                   kr.   600,-
Grp. 3 Professionel (med ret til RAB)           kr. �100,-
Grp. 4 DK-Kinesiolog (evt. RAB godkendt)   kr. �100,-
Grp. 5 Instruktør (evt. RAB godkendt)           kr. �500,- 
Kontingent for grp. 1 + � opkræves 1/4 eller 1/5.  
Kontingent for grp. 3, 4 & 5 opkræves ad 2 gange, 
1/4 eller 1/5  og 1/10.

Kontaktpersoner
Meritudvalg:
Frank Lange, Kisser Bjerregaard, Åse Andersen,  
Birgit Nielsen, Ellen Serup.

Elevrepræsentanter i instruktørkredsen:
Brigitte Jessen
Gl. Skolevej 14, 6400  Sønderborg
Tlf. 4046 4654               E-mail: bj�3@sol.dk

 
Salg af pjecer, hæfter og PINs:
Sekretariatet v/Jan Jensen.  
E-mail: sekretariat@kinesiologi.dk, 
Tlf. �9�8 97�3  (Træffes aften) 

Repræsentant i I-ASK:
Annemarie Goldschmidt (præsident) 
Tlf. 39 67 38 38, E-mail: dkpaed@yahoo.dk  

Repræsentanter i SundhedsRådet (SR):
Petra Olsen
Henriette Skov
Suppleant: Kisser Bjerregård

Repræsentanter i Forskningsforum i ViFAB:
Marianne Kirkskov
Ellen Eriksen

Tovholder for instruktørkredsen:
Birgit Nielsen, Tlf. 6� 6� 30 6�, 
E-mail: birgit@kinese.dk 

Danske Kinesiologers Etiske råd:
Formand: Margit Andersson, Tlf. 98 84 �3 68   
E-mail: ma-energi@mail.dk

Næstformand: Ulla Balle Laursen, Tlf. 75 75 64 16   
E-mail: ullaballe@laursen.mail.dk

Øvrige medlemmer:
Karin Jensen, Tlf. 40 46 13 56 
E-mail: karinshelseklinik@mail.dk

Karina Colding, Tlf. 70 �0 �0 68   
E-mail: k.colding@mail.dk

Vibeke Meldgaard Gravgaard, Tlf. 86 �9 31 53   
E-mail: lysetsperle@youmail.dk

Muskeltrykket
Ansvarshavende redaktør:
Jan Jensen
Myntevej ��, 87��  Hedensted
Tlf. �9�8 97�3 (aften)
muskeltrykket@kinesiologi.dk

Udkommer: 
I marts, juni, september og december.  
Dertil udsendes elektroniske Nyhedsbreve via  
e-mail efter behov.

Deadline: 
Den 5. i måneden før udgivelsen.

Tryk:  
Digisource Danmark A/S, Blytækkervej 3,  
8800 Viborg, Tlf. 86 6� �9 07 ∙ Oplag: 350 stk.

Redaktionelle indlæg:  
Bedes afleveret i wordformat på cd eller via E-mail.

Annoncer -  
Leveres fuldt opsat i TIF-format.
1/1 side 1600,- kr. 
1/� side 960,- kr.   
1/3 side 7�0,- kr.  
�/3 side 1�80,- kr. Der gives 40 % 
1/4 side 560,- kr. rabat til proff.
1/8 side 360,- kr. medlemmer af DK

Farvetillæg: 30%

Bemærk at DK ikke er momsregistreret.



Muskeltrykket nr. 117 39

Sekretariat
Henvendelse vedr. kinesiologi og uddannelse:
Kisser Bjerregård
E-mail: formand@kinesiologi.dk 

Tlf. 70 �1 41 �1

Landsformand 
Kirsten (Kisser) Bjerregård
Lars Kjærs Vej �0, Hundborg
7700 Thisted
Tlf. 97 93 74 14
E-mail: kisser@kinesiologi.dk

Næstformand
Mette Pedersen

     Rolandsvej 6
     �605  Brøndby
     Tlf. 36 35 1� 05 

                             E-mail: kinesiologi.mette@post3.tele.dk
                           

Økonomiansvarlig
Helle Lyngholm
Aldershøjvej 31    
9800  Hjørring    
Tlf. 98 90 33 05    
E-mail: helle.lyngholm@mail.dk

Suppleant
Ellen Serup
Ålykken �3
4360  Kirke Eskildstrup
Tlf. 59 18 00 36
E-mail: es@dyreuniversitetet.dk

Suppleant
Lene-Pia Rehardt
Eskimovej 1�

    7100  Vejle
    Tlf. �8 48 �3 05
    E-mail: lene-pia@astro-kinese.dk

Kontaktperson for  
Lokalafdelingen i Nordjylland
Helle Lyngholm
Aldershøjvej 31
9800  Hjørring
E-mail: helle.lyngholmd@mail.dk

Kontaktperson for  
Lokalafdelingen i Midtjylland
Vibeke Meldgaard Gravgaard 

                           Horsevænget 56
                           8310  Tranbjerg
                           Tlf. 86�9 3153
                           E-mail: lysetsperle@youmail.dk

                           Formand for 
                           lokalafdelingen i Sydjylland
     Henriette Skov
     Tlf. �0 9� �8 1� 
     E-mail: hh@healinghandsforyou.dk

     
                           Kontaktperson for
                           lokalafdelingen på Fyn
                           Kirsten Bentholm
                 Lillemarksvej 8
                           5750  Ringe
                           Tlf. 6�6� �949
     E-mail; kirsten17@ofir.dk

                           Kontaktperson for
                           Lokalafdelingen på Sjælland
     Ulla Thor-Jensen
     Strandvejen 308 B
                           �930  Klampenborg
            E-mail: utj@skovshovedsundhedscenter.dk
      

     Forretningsudvalg og Lokal-formænd

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

Henvendelser vedr. administration og økonomi:
Sekretær Jan Jensen
Myntevej ��, 87��  Hedensted
Tlf.: �9�8 97�3 (træffes kun om aftenen)
E-mail: sekretariat@kinesiologi.dk



AFSENDER:
Danske Kinesiologer
v/Jan Jensen
Myntevej ��
87��  Hedensted

Returneres ved varig adresseændring

All Omega
Fiske- Kæmpenatlys- og Hørfrøolie

3 olier i 1 kapsel. Fiskeolie fra små fi sk, 
rig på de vigtige omega 3-fedtsyrer EPA og DHA,
kombineret med Hørfrøolie og Kæmpenatlysolie.
All Omega stabiliseres af 3 antioxidanter 
for at sikre en optimal kvalitet. 
Unik kombination til hele kroppen.

Spektro
Multi-Vita-Min

100 af de vigtige stoffer i 1 kapsel.
Spektro med organiske vitaminer
og mineraler. Tilsat sporstoffer & urter, 
der medvirker til optimal optagelse.

Med eller uden jern & K-vitamin.

3450 Allerød

Det perfekte par

Kun 1 Kapsel af hvert produkt dækker dit daglige behov. 
Købes i Matas og Helsekostbutikker.

NYHED

Natur-210x239-Muskeltrykket-spektro-All.indd   1 10/11/09   11:33:40


