
Kort om uddannelsen i  
BevidsthedsBerøring

BB-uddannelsen er for dig, som: 
• har lyst til at arbejde med dig selv og andre

via krop, berøring og bevidsthed
• har anskaffet bogen 'Den bevidste krop -

er sanseredskab til selvudvikling'
(kan købes med rabat ved foredrag og introkurser).

• Vil afsætte fornøden tid til personlig fordybelse og faglig træning 
gennem 1½ - 2 år

• vil arbejde sammen med andre, læse lidt relevant faglitteratur, 
give øvesessioner hjemme, samt få vejledningstimer og 
egensessioner i tiden mellem kurserne

• er åben over for at arbejde med menneskekrop, bevidsthed og 
følelser

Uddannelsen er normeret til 1½ - 2 år og kan tages i fritiden (aftener, 
weekender og lidt ferie), men kræver fuld opmærksomhed i 
uddannelsesperioden – dvs. ikke andre hele uddannelser samtidig, 
men gerne enkeltkurser, efteruddannelse o.lign.  

Begynd med et indledende Introkursus - derefter tre moduler: 
To moduler à ½ år med 6 kurser på hvert modul – samt et modul 
på ½ - 1 år med egen klinik, 3 kurser samt 3 praktikdage: 

1. Fokus på egen selvudvikling og indre fordybelse ud fra krop,
berøring og bevidsthed. Du er herefter BB-elev

2. Fokus på faglig forståelse og udvikling. Du er herefter BB-
praktiker (praktikårselev).

3. Praktikår til udvikling af klinik (iværksætter og faglig
fordybelse). Du er herefter BB-facilitator.

Nye hold starter en gang om året 

Se mere om BevidsthedsBerøring, foredrag, introkurser og 
uddannelse på www.inbody.dk og tilmeld dig DKUC's nyhedsbrev.

Det anbefales, at du starter med en egensession og/eller et foredrag. 
Du er velkommen til at rette henvendelse om en personlig samtale, 
såfremt du overvejer at tage uddannelsen og fx får afklaret 
muligheden for en betalingsordning over 2 - 5 år. 

Du kan tage et Introduktionskursus på 2 dage for egen selvudviklings 
skyld og for at se, om uddannelsen kunne være noget for dig. Dette er 
ikke bindende.

Lærerkandidat 
og BB-facilitator 
Vivian Lee Chrom

Klinik i 
Hellerup og Hellebæk 
kontakt@vivianchrom.dk 
Tlf.:  31 17 11 33

DKUC i København

Studierektor 
og udvikler af BB
Bjørn Herold Olsen

DKUC
Spergelmarken10, 2860 Søborg 
dkuc@mail.dk 
Tlf.: 41 21 11 26

Få en ny oplevelse af kroppen 
Få en ny virkelighedsforståelse 

Få et nyt ‘mindset’
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LITTERATUR 
• Uddannelseskompendium
• ‘Den bevidste krop’
• Anatomikompendium
• ‘Tag springet’  – om at

starte klinik
• ‘Intelliigente celler’
• ‘Den selvhelbredende krop’

UNDERVISNINGSVIDEOER 
• PEP – Peace Education

Program
• TED Talks
• Videoer – om krop, viden-

skab og menneskekundskab
• Musik, kunst, idræt

KROP, BERØRING OG BEVIDSTHED 
• Krop og følelser
• Berøring – intention, grader, dybde
• Greb og dynamikker
• Timing og rytme
• Brugen af ordene
• Intuition / indre guidning
• Energier
• Anatomi

EKSISTENTIEL FYSIOLOGI 
• Kroppens psykologi – hvorfor kroppen

gør som den gør
• Kroppens forsvar og formgivning
• Muskler, bindevæv, tensegritet
• Kropslæsning
• At spejle, støtte og forme kroppen

BB-uddannelsen består af

BEVIDSTHEDSANATOMI 
• Kroppens 3-deling (plante,

dyr og menneske)
• Kroppens poler
• Kroppens energier
• Spejling og ekkoeffekter
• Evolutionen i kroppen
• Kosmos i kroppen

ØVELSER 
• Berøringsteknikker
• At bruge ordene
• Aktiv lytning
• Sensitivitet og energier
• Grænser og modstand
• Croquis og iagttagelse
• Farve og formgivning
• Indre kontemplation
• Krop og bevægelse

PRAKTIK 
• Indretning af klinik
• Virksomhedstænkning
• Klienthåndtering
• Klientsessioner
• Supervision
• Samarbejdspartnere
• PR og økonomi
• Lovgivning
• Etik og regler

SKRIFTLIGT 
• Observationer
• Selvtests
• Noter og indsigter
• Klientjournal
• Informationsdeling på web
• Eksamen i anatomi
• Gruppeøvelser

Skoleundervisning, som er på 304,5 timer fordelt på 
14 kurser, 12 vejledninger, 4 samtaler og 3 praktikdage. 

Praktik som er på 233,5 timer består af 10 øvegrupper, 
16 egensessioner og 113 klientsessioner.  

I alt 538 timer. 

Grunduddannelse på 2 moduler à ½ år tages samlet. 
Du kan tage grunduddannelsen for egen selvudviklings 
skyld og for at lære BB-faget og værktøjerne, men kan 
endnu ikke reklamere med BB. 

Praktikår på ½ - 1 år er frivilligt. Er dog nødvendigt, hvis 
du ønsker at blive certificeret BB-facilitator med ret til 
at benytte navnet BevidsthedsBerøring samt BB-logo 
samt videreuddanne dig til lærer og evt. franchise 
uddannelsen.




