
MasterClass uddannelse 
i ConsciousTouch® (CT)
CT er en videreførsel af BevidsthedsBerøring

Bliv CT-coach® på 4 måneder og betal over 3 år

•  Få indblik i sammenhængene mellem krop, følelser og bevidsthed. 
•  Få greb og teknikker til mild afspænding og indre fordybelse.
•  Lær at frisætte de indefrosne følelser og tilbageholdte ressourcer.
•  Lær om kroppens psykologi og at læse kroppens signaler og udtryk.
•  Lær at samarbejde med åndedrættet og skabe vågnende bevidsthed.
•  Oplev på egen krop hvordan kropsarbejdet giver øget selvforståelse.
  
    Har du en uddannelse på minimum 1 år inden for sundhedssektoren 
eller den alternative branche – og mindst 1 års praksis bag dig?
Så kan du nu videreuddanne dig i CT på 4 måneder.

    Mange kropsterapeuter, massører og alternative behandlere har 
i årenes løb taget kurser i BB (nu CT) – foruden psykomotorikere, 
sygeplejersker, jordemødre og læger inden for den offentlige 
sundhedssektor. Er du psykolog, psykoterapeut eller coach, vil du også 
kunne få de kropslige og teoretiske værktøjer, du måske mangler for at 
inkludere kroppen og de dybere eksistentielle følelser.

    Bestil en samtale om dine muligheder på dkuc@mail.dk.

For yderligere 
information eller 

personlig samtale:

Bjørn Herold Olsen
Søborg Hovedgade 94B st..

(baghuset)
2860 Søborg

Tlf. 41 21 11 26

Email: dkuc@mail.dk

Se mere på:
www.vejenind.nu

Uddannelsen foregår i 
de dejlige lokaler i:

vejenind.nu
Væxthuset

Søborg Hovedgade 94B st.
(baghuset)

Bus linje 6A 
fra Nørreport Station,

Skjolds Plads og 
Buddinge Station

Fri parkering
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Merituddannelsen er en mesterlære, hvor teori og 
praksis går hånd i hånd  

Uddannelsens længde er 4 måneder. Minimum 4 og max 6 deltagere. 
Du kan betale uddannelsen kursus for kursus eller få en aftale om 
månedlig betaling i op til 3 år.
Efterfølgende kan du kalde dig CT-coach® (beskyttet titel) og stå på 
klientlisten på vejenind.nu i 2 år. 
For efterfølgende at stå på kliniklisten, skal du regelmæsigt bidrage til 
fælles fagudvikling bl.a. via CT-hjemmesidens lukkede faggruppe med 
dine indsigter i krop, berøring og bevidsthed.

• 4 kurser
• Et uddannelseskompendium 
• En obligatorisk bog
• Anatomi og fysiologi
• Bevidsthedsanatomi
• Eksistentiel fysiologi
• Kropslæsning
• Øvelser og gruppearbejder

• Praktik og supervision
• Klienthåndtering og samtale
• Bevidsthedsudvikling
• Videoer
• Skriftlige opgaver
• Plads til egen viden og indsigter
• Mulighed for indtægter ved 

øvesessioner i egen klinik

Uddannelsen indeholder:

Introweekend

Kurser

Samtaletimer

Supervisioner og sessioner

Uddannelse i alt

Indtægt ved øvesessioner

Supervisioner

CT-Weekendkurser

Samtaletimer

Hjemmeopgaver

Egensessioner

Kursustimer ialt

Egentimer i alt

Øvesessioner

1-årig BB-uddannelse

Priser

Over 3 år

Antal

Antal

1

4

1

10

10

36

5

5

1

3

2

Timer

Pris

12

2.400 kr.

850 kr.

1.850 kr.

300 kr.

2

2

1,5

12

2

Timer ialt

Pris ialt

12

9.600 kr.

850 kr.

18.500 kr.

3.000 kr.

805 kr.

28.950 kr.

10

10

15

1

36

4

52

88

21

Uddannelse ialt

Uddannelse

Betaling

Opbyg en supplerende klinisk erfaring, samtidig med at du får nye 
indsigter i kroppens og sindets skjulte opbygning samt helt nye 
værktøjer til arbejdet med krop og psyke.
Uddannelsen består af 1 kursus om måneden over 4 måneder med 
praktik imellem kurserne. Du kan således tage hele uddannelsen i 
fritiden.
Kurserne er weekendkurser fra 9:30 - 16:30 inkl. 1 times spisepause.
Uddannelsen skal planlægges med god tid imellem kurserne til egne 
CT-sessioner, supervisioner, øvesessioner samt tid til læsning og 
skriftlige opgaver, og der vil ikke være tid til at tage andre uddannelser 
samtidig. Praktik, egne CT-coachings og -supervisioner skal fordeles 
ligeligt imellem kurserne
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