
Privatundevisning
én til én

Har du lyst til selv at lære at arbejde lidt med 
BevidsthedsBerøring ?

Så kan du aftale privatundervisning i moduler 
på 10 sessioner à 2-3 timer efter aftale.

Til selvudviking og 
praktisk anvendelse hjemme

eller i egen klinik, hvis du arbejder med
mennesker i forvejen.

DKUC
Spergelmarken 10 • 2860 Søborg
Tlf. 41 21 11 26 • dkuc@mail.dk
www.inbody.dk



Forudsætninger og krav
 
Der kræves ingen forudsætninger ud over ønsket om at arbejde med 
sig selv og andre via krop, berøring og bevidsthed samt interesse og 
’mod’ til at slippe gamle overbevisninger og tilgå nye perspektiver. 
 
Det kan anbefales at starte med et gratis foredrag og demonstration. 
Se kursusprogram på www.inbody.dk.

Du skal planlægge og afsætte tid til at øve på klienter du selv skaffer 
(evt. venner og bekendte i starten).
 
Der skal afsættes tid til at læse undervisningsmateriale og lidt faglit-
teratur. 

Bogen ’Den bevidste krop - et sanseredskab til selvforståelse’, skal 
være læst inden påbegyndelse af privatundervisningen.
 
Du skal kunne medbringe frivillige klienter til undervisning og vejled-
ning. DKUC kan evt. være behjælpelig med frivillige klienter.
 
Undervisningen foregår i DKUC’s lokaler i Søborg.
 
Du bliver ikke certificeret BB-facilitator, men kan benytte din viden og 
dine værktøjer privat eller i din klinik.
 
Navnet BevidsthedsBerøring (BB) samt logo er varemærkebeskyt-
tet og kan kun benyttes offentligt af certificerede BB-facilitatorer og 
aktive BB-praktikårselever.
 
Bestil en samtale om privatundervisning eller deltag på et foredrag, 
hvor der oplyses om denne mulighed.

Undervisning for 1 eller 2 personer 
 
Bestil et skræddersyet uddannelsesforløb, hvor du får privatundervis-
ning, supervision, egensessions og uddannelsesmateriale over 1 til 3 
moduler à 10 undervisningssessioner efter aftale.
 
En undervisningssession er en kombination af faglig undervisning, 
egensession, hvor du selv ligger på briksen og supervision hvor du 
arbejder på en klient eller coaching (samtal ogtime)
 
Privatundervisningen er til egen selvudvikling. Undervisningen 
henvender sig til alle, men er du i forvejen læge, psykolog, psykote-
rapeut, fysioterapeut, jordemoder, sexolog eller alternativ behandler, 
kan du bruge den ny viden og de nye værktøjer i dit ellerede eksiste-
rende arbejde.

Har du en kropsterapeutisk uddannelse eller lignende i forvejen kan 
kursusforløbet tilpasses dit fag.
 
Undervisningssessionerne er på 2 - 3 timer pr. gang og ligger typisk 
med 1 - 4 ugers mellemrum efter aftale.
 
Et modul består af

5 x egensessioner på 2 timer à 1.800 kr.
5 x undervisning/supervision på 3 timer à 2.400 kr.
I alt 21.000 kr.

Imellem kurserne skal du øve dig på frivillige klienter.

Kursusforløbet kan efter aftale betales med 1.750 kr. over 12 måne-
der. Uddannelsen er momsfri.
 
Merit.
Privatundervisningen kan give merit til den fulde BB-uddannelse, hvis 
du senere ønsker at tage denne.


