
Dansk Psykologisk Selskab for Krops-psykoterapi 

Afholder foredrag  om     Multisystemsygdomme ved 

Henrik Isager:  specialist i infektionsmedicinske sygdomme, og Pia Bjerregård, senetensterapeut.

Henrik Isager har skrevet bøgerne: ”Stress og udstødelse. Kronisk træthedssyndrom – Fibromyalgi – 
Piskesmæld” i 2001, og ”Blinde Pletter. Om lægevidenskabens og Sundhedssektorens Amputerede 
Virkelighed” i 2011.: Han vil tale om ME/CFS (kronisk træthedssyndrom), fibromyalgi, følgetilstande efter 
whiplash, m.fl. som miljørelateret dysfunktion af cellesystemernes energistofskifte, der invaliderer kroppens 
respons på hverdagens stress.  Det er disse sygdomme, som andre for tiden gerne vil kalde Funktionelle Lidelser 
og henføre til psykiatrien. Henrik Isager ser disse som energitabs-sygdomme og kropslige forandringer. 

Henrik Isager vil tale om følgende emner: 

En familie af delvis sammenfaldende diagnoser 
Symptomer og kropslige forandringer 

 Dysfunktion af det autonome nervesystem 
   Dysfunktion af mikrobiotomet (tarmfloraen) 
Risikofaktorer - risikogrupper 

En biokemisk / molekylærbiologisk  forståelsesmodel: svigtende energiproduktion 
   Behandlingsmuliugheder: afgiftning, kost, kosttilskud 
En energimedicinsk forståelsesmodel: svigtende kvantekohærens 
   Behandlingsmulighederne er bl. a. fysiske, da kroppens elektrodynamiske energifelt anatomisk set falder 
sammen med bevægesystemet 

Dernæst vil Pia Bjerregård komme med Præsentation og diskussion af et kropsligt behandlingskoncept, baseret 
på statikkorrektion ("at tage ansvar for egen krop"). 

Tid: Lørdag d. 20.9.2014 kl. 10-15 

Sted: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 3. sal, 2100 København Ø. 

Pris:  500 kr. for medlemmer, 700 kr. for gæster. Studerende og pensionister og arbejdsledige ½ pris. Frokost, 
snacks og frugt er indbefattet i prisen. 

Bindende tilmelding: senest d. 14.9.2014 til kasserer Anne Traulsen (mail: anne.traulsen@yahoo.dk) med 
oplysning om navn, mailadr., tlf.nr. og evt. medlemsnummer i DP, samt indbetaling af kursusbeløbet på 0400- 
4012612201 med angivelse af navn. 

Kære medlem
Dig, der ikke er medlem af selskabet, kan, hvis du melder dig ind, få arrangementet til prisen for medlemmer. 
Dvs. melde dig ind for 200 kr. og deltage for 500 kr. (undtagen arbejdsledige, studerende og pensionister, der 
deltager for ½ pris, forudsat medlemskab). 

Bodil Claesson 
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