
BevidsthedsBerøring

BevidsthedsBerøring

FOR NÆRMERE INFORMATION
DKUC - Dansk Kursus- og UddannelsesCenter, Spergelmarken 10, 2860 Søborg
Tlf.: 41 21 11 26    Mail: dkuc@mail.dk     www.inbody.dk

www.inbody.dk 

- Chris Chriscom
“Vejen ind er vejen ud”

ØKONOMI I 2019-PRISER
Samlet udgift til alle kurserne udgør 47.450 kr., 
som kan betales kursus for kursus eller ved en betalingsordning.

Betaling for egensessioner, vejledninger og samtaletimer afregnes 
med BB-facilitatorer og vejledere personligt og bliver ca.  39.250 kr.

Udgifter i alt  86.700 kr.

RENTE- OG GEBYRFRI MÅNEDLIG BETALINGSORDNING
Over 3 år: 2.408 kr./md.
Over 5 år: 1.445 kr./md.

INDTÆGTER
På modul 2 (efter ½ år) må du tage 300 kr. for dine øvesessioner, og på 
modul 3 (praktikåret) må du reklamere officielt med BevidsthedsBerøring 
og benytte logoet. Her må du tage 600 kr. for dine BB-sessioner.  

Indkomst ved 10 øvesessioner på modul 2 à 300 kr.  3.000 kr.
Indkomst ved 100 øvesessioner på modul 3 à 600 kr.  60.000 kr.

Indtægter i alt 63.000 kr.

Samlede udgifter for hele uddannelsen 23.700 kr.

Ret til ændringer forbeholdes
Download kursuskalender og regnskab på inbody.dk/uddannelse

BB-facilitator
uddannelse 2019-20

Indre ro  •  Personlig udvikling  •  Kropsindsigt •  Transformation  •  Et bedre liv



BB-Uddannelsen PÅ 11/2 - 2 år  •  Tjen det meste af uddannelsen ind undervejs

MODUL 1 - kan tages på 1/2  år DU ER BB-KURSIST

DU ER NU BB-ELEV  (max 3/4 år)

DU ER NU BB-PRAKTIKER /praktikårselev (max 1 år)MODUL 3 - kan tages på 1/2 - 1 år

BESTÅR AF
2 Basiskurser à 4 dage 
4 BB-kurser à 2½ dag (fredag aften+weekend) 
SAMT PRAKTIK:  
5 øvesessioner på venner og bekendte. 
2 studiegrupper à 3 timer, 5 egensessioner à 1½ 
time, 3 vejledninger à 1½ time og 1 samtaletime.

• Du må øve dig på venner og bekendte, som er 
”prøvekaniner”.

• Du må ikke reklamere eller tage betaling.
• Du  kan starte lige efter dit første kursus men 

skal tilmelde dig mindst 2 moduler samlet.
• Betaling for egne sessioner og vejledninger 

sker hos den enkelte BB-terapeut.

• Du må nu øve dig på ”bekendte af bekendte”.
• Du må ikke reklamere offentligt, men du må tage 

300 kr. for dine elevsessioner og skal overholde 
gældende lovgivning for klinikdrift.

•  Du skal tegne en erhvrvsforsikring.
• Du må holde foredrag med demonstration og 

give interviews.

• Du skal fortrinsvis arbejde med klienter, som du 
ikke kender i forvejen.

• Du må reklamere og tage 600 kr. for sessioner 
på 1½ time i egen klinik.

• Du må holde foredrag med demonstration og 
holde ½ dags workshops.

• Du kan vælge frit mellem planlagte BB-kurser i 
løbet af denne periode.

•   Herefter er du BB-facilitator

BESTÅR AF
2 Basiskurser à 4 dage
4 BB-kurser à 2½ dag  samt  
SAMT PRAKTIK:  
10 øvesessioner på venner og bekendte. 

3studiegrupper à 3 timer, 5 egensessioner à 1½ 
time.  3 vejledninger à 1½ time og 1 samtaletime.

PRAKTIKÅR BESTÅENDE AF
2 BB-kurser à 2½ dag, 3 praktikdage
SAMT PRAKTIK:
 6 egensessioner 
 6 vejledninger,
 3 samtaletimer
 3 studiegrupper à 3 timer
 og give 100 øvesessioner 
 Du skal endeligt godkendes af DKUC.

MODUL 2 - kan tages på 1/2  år

Ret til ændringer forbeholdes.

Uddannelsen skal tages på normeret tid, og du melder dig til samtlige kurser inkl. praktik for de 2 
første moduler i grunduddannelsen, som tager ca. 13 måneder inkl. en måneds sommerferie.
Det 3. modul, praktikåret, er frivilligt, men skal gennemføres på 1 år, hvis du vil være BB-facilitator. 
Oplæringen sker som en indre vækst – øvelse gør mester – men der er også obligatorisk læsestof, 3 
små eksamener og gruppearbejde.
I løbet af uddannelsen får du et bredt billede af de fleste dynamikker og værktøjer, som du selv 
efterfølgende videreudvikler i dit daglige virke. 
Faget udvikles hele tiden og nye sider opdages og tilføjes.
Dit indre mesterskab fremædles, så du selv kan fortsætte din udvikling bl.a. ved efteruddannelse. 

FORMÅLET MED UDDANNELSEN i 
BevidsthedBerøring er at skabe 3 ud-
viklende rum i dit liv til hhv. indre ro og 
vækst, til faglig fordybelse og til profes-
sionel selvudvikling med egen klinik.

DET ER NEMT at tage kurser og ud-
dannelse i BevidsthedsBerøring, idet 
langt de fleste kurser ligger uden for 
almindelig arbejdstid (aften + week-
end), og uddannelsen kan betales via 
en måned betalingsordning. 
Du skal starte med et foredrag samt 
et Introduktionskursus, som holdes 
efter aftale dag eller aften. 

BB-KURSER er 21/2-dages kurser 
fredag aften samt weekend. De er 
fokuserede og fordybende, idet der 
lægges vægt på enkeltområder af 
det brede spektrum af Bevidstheds-
Berøring med kun 1 eller 2 temaer.

BASISKURSER er 4-dages fordy-
belseskurser hen over en weekend 
fra kl. 9.30-16.30. Kurserne er til 
egen selvudvikling og indlæring af 
det grundlæggende kropsarbejde 
og giver tid til fordybelse med flere, 
forskellige temaer. 

PRAKTIK. Imellem kurserne skal du 
selv sørge for at øve dig på venner og 
bekendte, få egensessioner og vejled-
ningstimer. Bemærk, at alle sessioner 
og vejledningstimer er på 11/2 time. Du 
skal planlægge praktikken tidsmæssigt 
og økonomisk, så den følger kurserne.

EN UDDANNELSE DU KAN TAGE I FRITIDEN
INDTÆGT. Fra modul 2 kan du tage 
300 kr. for en session, og fra modul 
3 (praktikåret) kan du benytte ordet 
BevidsthedsBerøring samt logo i of-
ficielle reklamer og tage 600 kr.. Alene 
i praktikåret kan du tjene 60.000 kr.

DU BLIVER ENDELIGT GODKENDT 
af din vejleder og kan evt. blive bedt 
om at tage flere egensessioner, su-
pervisioner, kurser eller andet, hvis det 
skønnes, at der mangler faglige eller 
personlige kvalifikationer til at starte en 
selvstændig, terapeutisk klinik.

DU KAN VIDEREUDDANNE DIG på 
specialkurser eller blive BB-lærer. 
Endelig vil du kunne franchise uddan-
nelsen, hvis du selv er BB-lærer eller 
ansætter en sådan.

AT VÆRE I BB-FAGET. Idéen i BB er 
at skabe et fagligt netværk og dele ny-
tilkommen viden og erfaring. BB-faget 
for den enkelte styrkes af et fælles, 
fagligt forum

BB-FACILITATOR FOR ELEVER
For at kunne give BB-sessioner til 
elever på uddannelsen, skal du være 
i fortsat efteruddannelse eller deltage 
regelmæssigt som assistent på kur-
serne.

DKUC står for varemærkebeskyttelse 
af navnet, uddannelsen, franchising, 
hjemmesider og blog m.m.
Se mere på inbody.dk/uddannelse


