
Ny 1-årig merituddannelse 
i BevidsthedsBerøring (BB)

Bliv BB-facilitator på 12 måneder og 
betal over 5 år

Har du en uddannelse på minimum 1 år inden for 
sundhedssektoren eller den alternative branche og 
mindst 1 års praksis bag dig, kan du nu videreuddanne 
dig i BB på 12 måneder.

Mange kropsterapeuter, massører, alternative 
behandlere samt pædagoger og lærere har i årenes 
løb taget kurser i BB ligesom fysioterapeuter, 
psykomotorikere, sygeplejersker, jordemødre og 
læger inden for det offentlige sundhedssystem. 

Er du psykolog, psykoterapeut eller coach, vil du 
også kunne få de kropslige og teoretiske værktøjer, 
du måske mangler for at inkludere kroppen og 
følelsesjeg’et.

Lær at frisætte de indefrosne følelser og ressourcer, 

BevidsthedsBerøring

En mesterlære, hvor teori og praksis 
går hånd i hånd  

Opbyg en supplerende klinisk erfaring, samtidig med 
at du får helt ny viden om krop og psyke samt nye 
indsigter i kroppens og sindets skjulte opbygning. 
Uddannelsen består af et kursus om måneden i 12 
måneder med praktik imellem kurserne. Praktikdelen 
kan forlænges ud over grunduddannelsen.

6 af kurserne er weekendkurser, og 6 af kurserne er 
weekend plus skiftevis torsdag — fredag og mandag — 
tirsdag, så du kan tage hele uddannelsen i fritiden plus 
12 feriedage.

Uddannelsen skal planlægges med tid imellem 
kurserne til egne BB-sessioner, supervisioner, 
øvegrupper samt tid til læsning.



Du kan betale uddannelsen kursus for kursus eller få 
en aftale om månedlig betaling i op til 5 år.

• 12 kurser

• Praktik og supervision

• Anatomi og fysiologi

• Psykologi

• Bevidsthedsanatomi

• Eksistentiel fysiologi

• Kropslæsning

• Øvelser og gruppearbejder

• Klienthåndtering og samtale

• Klinik- og pr-virksomhed

• Videoer

• Gæstelærere

• 3 uddannelseskompendier og 3 

obligatoriske bøger

• Indtægter ved øvesessioner 

hjemme eller i egen klinik

• PEP — Peace Education Program 

(frivilligt supplement)

Uddannelsen indeholder:

Basiskursus 4 dage

Supervisioner

Weeekendkurser

Samtaletimer

Øvegrupper

Egensessioner

Kursustimer ialt

Egentimer i alt

Øvesessioner

1-årig BB-uddannelse Antal

6

12

10

80

5

6

4

Timer

24

1,5

1,5

1,5

1

14

4

Timer ialt

144

18

15

120

5

84

16

244

402

38

Uddannelse ialt

Uddannelse

Basiskursus

Weekendkursus

Egentimer

Uddannelse i alt

Indtægt øvesessioner

Priser

Over 5 år

Antal

6

6

38

80

60

Pris

4.400 kr.

2.400 kr.

900 kr.

600 kr.

Pris ialt

28.800 kr.

14.400 kr. 

34.200 kr.

48.000 kr.

1.290 kr.

77.400 kr.

Betaling

For yderligere information 
eller personlig samtale:

Bjørn Herold Olsen
Søborg Hovedgade 123, 4.th.

2860 Søborg
Tlf. 41 21 11 26

Email: dkuc@mail.dk

Se mere på: www.inbody.dk

Uddannelsen foregår i de 
dejlige lokaler i:

Loaderiet 
Gunnekær 28 st.

2610 Rødovre

Se mere på: www.loaderiet.dk

Bus linje 7A fra Hovedbanegården 
samt 9A.

Fri parkering.


