
BevidsthedsBerøring og arbejdet med køn og seksualitet. 

  

Ønsker du at inkludere køn og seksualitet i en BB-session? 

Det er et relativt nyt område, så vi er i BB-faget stadigvæk på et udviklings- og 
forskningsplan men alligevel med en del års erfaring. En BB-facilitatorer er din krops 
'ambassadør' eller 'allierede' – ikke en 'behandler' eller 'ekspert'. Vi foreslår 
sideløbende kontakt til sexolog, psykolog, tantra-terapeut, parterapeut, læge eller 
anden fagperson, som kan være en støtte for din selvudvikling. 

DER ER IKKE TALE OM SEXUELLE YDELSER 

Intentionen med BB og arbejdet med køn og seksualitet er ikke at opnå seksuel 
tilfredsstillelse. Der arbejdes med hele kroppen samt harmonisering ligeligt af alle 
kroppens dele fysisk, følelsesmæssigt og bevidsthedsmæssigt. 

BB-FACILITATOREN ER IKKE FORPLIGTET 

Intention i alle BB-sessioner er at åbne op til det enkelte menneskes indre potentiale 
– dvs. det ressourcestærke selv. Inkluderes køn og seksualitet er det efter forudgået 
aftale med mulighed både for klient og BB-facilitator at sige fra undervejs, hvis 
sessionen ikke føles i orden, og så i stedet fokusere på indre fordybelse og generel 
afspænding. 

'TØMMERMÆND' - eller Second thoughts. 

For at kunne inkludere køn og seksualitet i en BB-session, skal man gøre sig klart, at 
dette også indebærer at skulle arbejde med sine skyggesider. Efterfølgende skam, 
skyld, vrede og endda fysiske reaktioner er ofte 'normale' eftervirkninger både på 
grund af arbejdets natur – men også p.g.a. gamle sociale dogmer, tidlige oplevelser 
af at være forkert, at være afvist eller være misbrugt.  

Der ligger også mere end man umiddelbart tror fra forældrenes og familiens historik, 
som har sneget sig ind i den dybere selvopfattelse. 

DER UNDERSKRIVES EN KLIENTAFTALE 

Det er almindeligt at klienten i en BB-session ligger blot iført trusser, men man kan 
godt have mere tøj på - eller ligge uden tøj. Under alle omstændigheder 
underskrives der en aftale, så BB-facilitator og klient ikke går fejl af hinanden (se 
'Klientaftale' nedenfor). Samtale og kommunikation både før, under og efter en 
session er vigtig. Klienten kan tage sine oplevelser, overvejelser og proces op med 
sin BB-facilitator ved starten af næste BB-session. 

FAGLIGT-ETISK UDVALG (FEU) 

DKUC har nedsat et Fagligt-Etisk Udvalg bestående af 2 BB-facilitatorer med 
erfaring i dette arbejde samt 2 elever, som p.t. er i specialuddannelse indenfor dette 
(se 'DKUC regler'). Der er tilknyttet 3 eksterne rådgivere til udvalget: en psykolog 



med erfaring i kropsarbejde og seksualterapi, en advokat, som også er 
konfliktmægler samt en clairvoyant, som også er kropsterapeut.  

ERFARING OG FORSKNING 

Da dette er et relativt nyt fagområde for BB, vil vi gerne arbejde med klienter som er 
indforståede og 'pragmatiske' med hensyn til at arbejdet med køn og seksualitet. Er 
du bange for emnet og har problemer med nærhed og grænser, så vil vi ikke 
anbefale dig at inkludere køn og seksualitet i en BB-session med mindre det er 
dette, du vil arbejde med. Hvis du er kvinde med problematikker omkring mænd, så 
vælg en kvinde som BB-terapeut. 

VI STARTER ALTID MED EN SAMTALE OM EMNET 

 

7 årsager til at arbejde med bækkenbund, køn og seksualitet 

1/ ULYKKER OG SYGDOM 

Mange er kommet til skade pga. fald, skoldning, slag, ulykker eller sygdom. 

2/ OVERGREB, MISBRUG OG AFHÆNGIGHED 

Mindst 20 % af alle børn har været udsat for incest eller seksuelle overgreb. En del 
voksne er blevet voldtaget, og mange har været udnyttet på anden vis fx indenfor 
prostitution og porno.En persons forhold til køn og seksualitet kan udvikle sig lige fra 
angst og nedlukning – til overforbrug og afhængighed. 

3/ SKYLD OG SKAM 

Det ligger i den danske kultur, at der har været – og stadigvæk findes – meget 
religiøse samfund eller snæversynede familier, som skaber en nedlukning for køn og 
seksualitet i form af skyld og skam. Dette kan følge vedkommende resten af livet – i 
sådan en grad at det bliver meget smertefuldt og sygeligt for den enkelte og 
dermed også ødelægger parforhold. 

4/ RÆDSEL, TERROR OG DØDSANGST 

Disse følelser (oplevelser) sætter sig bl.a. i hals, mellemgulv og bækkenbund 
(køn).Alt lige fra mobning og afvisning til reelle trusler, terror og egentlige 
dødsoplevelser lukker voldsomt af i bækkenet og for køn og seksualitet. 

5/ FØDSLER OG OPERATIONER 

Ikke alle fødsler, kejsersnit eller underlivsoperationer er problemfrie mht. køn og 
seksualitet senere i livet.Både ufrivillig og provokeret abort kan sætte såvel fysiske 
som psykiske ar.Sterilisation, omskæring eller lignende operationer kan være 
invaliderende både fysisk og psykisk. 



6/ BARNLØSHED OG GRAVIDITET 

Mange har fået stor hjælp ved både følelsesmæssig og fysisk afspænding gennem 
BevidsthedsBerøring. 

Ikke sjældent har BB hjulpet kvinder til at kunne blive gravide – og mænd at kunne 
'præstere'. 

Flere har benyttet BB som en del af både den fysiske og psykiske forberedelse til 
fødslen – endda til hjælp under selve fødslen. 

7/ SELVUDVIKLING OG HARMONISERING 

Arbejder du bevidst med dig selv fx gennem yoga, meditation og anden 
selvudvikling, kan du have et ønske om at harmonisere dit 'hele menneske' –
 din holistiske krop – og få et naturligt og afslappet forhold til seksualiteten, som jo er 
en stor og væsentlig del af det at være menneske. 

 

 


