
PSYKOLOGISKE REDSKABER 1 - 
KOMMUNIKATION, AT FINDE MÅL,
FORDYBELSE: CHAKRA / ORGANER 

PSYKOLOGISKE REDSKABER 2 -
ROLLER OG SPIL I VORES LIV
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KURSER MED FORSKELLIGE SPIRITUELLE EMNER 
LØ OG SØ FRA KL 9.00 TIL 17.00 

ENDAGSKURSER PÅ HVERDAGE

FORUDSÆTNING: KURSUS STRESS-FRIGØRELSE 1FORUDSÆTNING: KURSUS STRESS-FRIGØRELSE 1

FORUDSÆTNING: KURSUS STRESS-FRIGØRELSE 1

Kurserne har til hensigt at åbne hjerteenergien og bevidstheden 
om at være forbundet med alt – enhedsfeltet. 
Målsætningen er, at hjælpe dig med at forstå den store værdi i 
forandringerne, der sker. LIVET ER DIN VEN! 
Medfølelse, hjerteenergi og respekt er nøgleordene i transformati-
onsprocessen.

Der lægges vægt på at integrere den åndelige verdens principper 
med det personlige daglige liv. 

Kurserne henvender sig både til mennesker, der ønsker at arbejde 
med sig selv, til terapeuter og til alle, som gerne vil forstå den nye 
tidsalder og sig selv.

Dem, der vågner op sjæleligt, kan begynde at samarbejde med 
universelle energier på en bevidst måde, og på den måde blive 
bevidste medskabere af deres eget liv.

Ud fra sjælens synsvinkel kan enhver smerte forstås som en 
korrektion og harmonisering af konflikter på dybere bevidstheds-
planer. 

”Alle sygdommes årsager skal søges i sjælens verden” siger en 
åndelig lov. 

Ved hjælp af kinesiologiske tests har vi adgang til de dybere 
årsagsplaner. 

Kurserne vil give dig en indsigt i det usynlige indre menneskes 
natur og de sjælelige og åndelige bevidsthedstilstande, som har 
en indvirkning på din ydre adfærd og dit velbefindende. 

Vi anvender kinesiologi som et arbejdsredskab til at hjælpe dig til 
at opdage indre blokader og frigøre dem gennem indsigt, klarhed 
og hinandens erfaringer.

Emner:
• Kommunikation
• Holdninger – jeg er ok og du er ok
• Mål skaber din fremtid
• Transaktionsanalyse – Ego-tilstande i vores personlighed
• Energifortolkning i chakrasystemet og organreflekserne
• Analysemodeller

GRUNDLÆGGENDE TANKER:

Andre spejler mine ubevidste sider i sig selv og vi spiller roller 
for hinanden. 

Lige tiltrækker lige.

Den frie vilje er ukrænkelig – respekt.

Der vil komme en tid, hvor lægens gerning ikke vil bestå i at 
helbrede legemerne, men i at helbrede sjælen, der så igen på sin 
side vil helbrede kroppen.

EMNER:
Dit liv – dit ansvar
Tankeformer der udløser konflikter 
Rettigheder som menneske
Ubevidst manipulation
Kontrakten med sig selv
Indsigt og gevinster
Sygdom og udvikling
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STRESS-FRIGØRELSE 1 

STRESS-FRIGØRELSE 2 / 
PERSONLIGHEDSMØNSTRE OG DERES 
INDVIRKNING PÅ SYGDOMME 

TOUCH FOR HEALTH (TFH) 1 TIL 4

PRIS: 1700 DKR PER WEEKEND

PRIS 2700 DKR 

PRIS 2700 DKR

DU KAN SE DE AKTUELLE TIDER FOR ALLE KURSER 
OG FOREDRAG PÅ MIN HJEMMESIDE

FR KL. 17.00 TIL 21.00 
LØ OG SØ FRA KL. 9.00 TIL 17.00 

FR KL. 17.00 TIL 21.00 
LØ OG SØ FRA KL. 9.00 TIL 17.00 

FORUDSÆTNING: BASIS 1 OG 2 (GERNE OGSÅ 3 OG 4)

FORUDSÆTNING: STRESS-FRIGØRELSE 1

FORUDSÆTNINGER: LYST TIL AT FÅ EN STØRRE FORSTÅELSE AF  
SIG SELV OG LYST TIL AT HJÆLPE ANDRE.

LØ OG SØ FRA KL. 9.00 TIL 17.00

4 X 3 TIMER

EMNER TIL FOREDRAG:

• FRA UBALANCE TIL BALANCE I KROP OG SIND –  
LIVSGLÆDE OG SUNDHED MED KINESIOLOGI 
Foredraget giver indblik i tanken bagved kinesiologien og forklarer, 
hvordan denne form for behandling kan hjælpe ved forskellige 
problemer. Der vises et kort kinesiologisk forløb i praksis. 

• KINESIOLOGISK HJÆLP VED INDLÆRINGSPROBLEMER
Koncentrationsbesvær, skoletræthed, kampen med lektierne og 
andet kan frarøve børn og voksne glæden og lysten til livet. Der er 
altid en dybereliggende årsag til problemet. Hvordan kan jeg løse 
det?

• KINESIOLOGISK HJÆLP VED ALLERGI
Enhver allergisk reaktion er kroppens måde at vise, at der er et 
bagvedliggende problem, som vil fortælle mig noget.
Hvordan kan jeg finde ud af, hvad kroppen vil fortælle mig?
Én gang allergi betyder ikke altid allergi.

• FOREDRAG SAMMENSAT EFTER INDIVIDUELLE ØNSKER
Jeg sammensætter gerne foredrag efter individuelle ønsker til in-
teresse- og personalegrupper, privatpersoner, forældreaftener o.a.

Der ligger ofte ubevidste og uforløste konflikter i vores indre, der 
tapper os for energi og ønsker at blive helbredt. 

Kinesiologiens verbaltest introduceres og benyttes til at identifice-
re dybtliggende følelsesmæssige ubalancer. 

På kurset lærer man ændring af vaner og at anvende adskillige 
effektive teknikker til afhjælpning af stress med udgangspunkt i 
chakrasystemet, organrefleks-punkter, meridianer mm. 

Vi ser på de individuelle årsager, der ligger til bunds for vores 
ofte „uhensigtsmæssige“ adfærd. På den måde udvikler vi mere 
livsglæde, og vi får lettere ved at opfylde vore ønsker og kunne 
opnå vore mål. 

Når vore indre processer bliver bevidstgjort, kan sand lettelse og 
helbredelse komme frem. 

Vi gennemgår tankemønstre og sammenhænge mellem person-
lighed og sygdom, psyke og krop.

Tanke- og adfærdsmønstre, som har hjulpet os i vanskelige situ-
ationer i barndommen, bliver senere i livet ofte til et problem.

Nogle mønstre kan f.eks. være ”det er bedst at tie stille” – ”andre 
kan ikke lide mig” – ”det kan jeg ikke”. 

Disse er individuelle forskellige afhængig af personens fortid. 

Vi afdækker de skjulte og belastende overbevisninger og ser på 
løsningsmodeller. Slutteligt er det muligt at udvikle en hand-
lingsplan for at løse problemerne på et dybt plan.

Basisuddannelsen består af 4 weekendkurser og er en 
forudsætning for at deltage på videregående kurser. 

Basiskurserne formidler en grundlæggende viden om kinesiologi 
og er dermed en indføring til dette omfattende felt.
Du får effektive og hjælpende teknikker med på vejen til 
forebyggelse for at bevare sundheden for dig selv og dine 
nærmeste.
Arbejder du indenfor sundhedssektoren eller indenfor det 
sociale område, er de kinesiologiske redskaber et fantastisk og 
supplerende redskab i dit arbejde.
Nye synsvinkler giver os mere glæde og tingene får en mening.
Kurserne er delt op i teori og praktiske øvelser.
Basiskurserne ”Touch For Health” / Kropsafbalancering er 
internationalt godkendt fra IKC – International Kinesiology 
College. Ved slutningen af kurset vil du få et internationalt 
godkendt kursusbevis.

BASISKURS 1 - TOUCH FOR HEALTH 1
Introduktion til kinesiologien.
Du lærer at muskelteste. Der arbejdes endvidere med simple smerte-
teknikker, stressfrigørelse og fødevaretest. 
Endvidere gennemgås, hvordan du korrigerer for indlærings-
problemer ved hjælp af krydsøvelser, samt simple tests og  
øvelser for øre- og øjeenergi.

BASISKURS 2 - TOUCH FOR HEALTH 2
Du lærer flere teknikker til at skabe balance i energi-systemet, bl.a. 
via loven om de 5 elementer. Afbalancering med farver o.a.

BASISKURS 3 - TOUCH FOR HEALTH 3
Der arbejdes videre med samspillet mellem muskler, meridianer og 
organer.

BASISKURS 4 - TOUCH FOR HEALTH 4
Dybere stressfrigørelse – test af Bach blomsterdråber

Vores krop og vores indre liv arbejder sammen. 

Vore muskler kan „tale“. 

Du lærer muskeltesten, der viser, hvilke fødevarer og produkter, 
du kan have glæde af, og hvad der suger energi ud af dig. 

Jeg giver inspiration til at dæmpe smerter og viser øvelser, der 
kan hjælpe imod uro og stress, og hvordan du kan slippe belas-
tende tanker. Vi kommer ind på lette øvelser, der øger din energi 
som helhed, din koncentrationsevne og hjerneaktivitet. 

GRUPPER, FORENINGER, INSTITUTIONER O.A. 
ER VELKOMNE TIL AT AFTALE EN TID TIL ET 
FOREDRAG ELLER ET SNUSEKURSUS MED MIG.

KINESIOLOGI TIL HUSBEHOV

FOREDRAG

SNUSEKURSER

BEGYNDERKURSER VIDEREGÅENDE KURSER

HAR DU LYST TIL AT SAMLE EN GRUPPE OG BOOKE 
MIG TIL ET ARRANGEMENT, VILLE DET GlÆDE MIG 
MEGET. JEG KOMMER GERNE. WWW.KINESIOLOGISYD.DK
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