
TAG EN BB-UDDANNELSE PÅ 1½ - 2 ÅR 

MODUL 1 - kan tages på 6 - 7 mdr. DU ER BB-KURSIST

BESTÅR AF

Introkursus eller aftenhold
2 Basiskurser à 4 dage.
4 BB-kurser à 2½ dag (fredag aften + weekend
samt 
Praktik imellem kurserne:
10 øvesessioner på venner og bekendte
5 egne sessioner à 1½ time (et mellem hvert kursus)
3 vejledninger à 1½ time og 1 samtaletime
2 studiegrupper à min. 3 timer
Læsning af bogen om BB samt kursusmateriale.

•	 Du		skal	tilmelde	dig	modul	1+2	fra	start	men	
kan fravælge praktikåret, hvis du ikke ønsker 
at blive BB-facilitator (og kunne reklamere med 
BB).

•	 Du	må	på	modul	1	øve	dig	på	venner	og	
bekendte, som er ”prøvekaniner”.

•	 Du	må	ikke	reklamere	eller	tage	betaling.
•	 Betaling	for	egne	sessioner	og	vejledninger	

sker hos den enkelte BB-facilitator eller 
-vejleder. 

•	 Du	må	nu	øve	dig	på	”bekendte	af	bekendte”.
•		 Du	skal	have	en	erhvervsforsikring	til	

klinikvirksomhed (650 kr. - max. 1.000 kr./året).
•	 Du	må	ikke	reklamere	offentligt,	men	du	må	tage	

300 kr. for dine elevsessioner på 1½ time og skal 
overholde gældende lovgivning for klinikdrift.

•	 Du	må	holde	foredrag	med	demonstration.
•	 Du	skal	personligt	godkendes	til	praktikåret. 

Du	kan	blive	bedt	om	at	tage	flere	kurser,	
vejledninger eller sessioner, hvis det 
skønnes nødvendigt.

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

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

•	 Du	må	benytte	navnet	BevidsthedsBerøring	
(BB) og BB-logoet, så længe du er aktiv 
praktikårselev.

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

•	 Du	skal	personligt	godkendes	inden	endelig	
certificering	og	kan	evt.	blive	bedt	om	at	tage	
flere	kurser,	vejledninger	eller	sessioner,	hvis	det	
skønnes nødvendigt.

•    Herefter er du BB-FACILITATOR.

BESTÅR AF

2 Basiskurser à 4 dage. 
4 BB-kurser à 2½ dag (fredag aften + weekend samt 

Praktik imellem kurserne:
10 øvesessioner på bekendte og deres bekendte
5 egne sessioner à 1½ time (et mellem hvert kursus)
3 vejledninger à 1½ time og
1 samtaletime
2 studiegrupper à min. 3 timer
Læsning af fagbøger samt anatomi + en anato-
mieksamen.

PRAKTIKÅRET BESTÅR AF

2 BB-kurser à 2½ dag (fredag aften + weekend)
3 praktikdage kl. 9.30 - 15.30.
 
Praktik:
6 egne sessioner à 1½ time  
6 vejledninger à 1½ time 
3 samtaletimer
3 studiegrupper à min.3 timer
og give 100 øvesessioner à 1½ time 

Læsning af faglitteratur samt nedskrivning af klient-
cases + en lille eksamen.

Hele uddannelsen er i alt på knap 500 timer.

DU ER NU BB-ELEV  MODUL 2 - KAN TAGES PÅ 6 - 7 MDR.

Alle kurser indeholder både demonstration, teori, øvelser, gruppeopgaver og samtale. 
Der	undervises	i	forskellige	temaer	på	de	enkelte	kurser,	men	oplæringen	sker	i	praksis	som	en	
indre	vækst	og	learning	by	doing.	Derfor	megen	praksis.
I	løbet	af	uddannelsen	får	du	et	bredt	billede	af	de	fleste	dynamikker	og	værktøjer,	som	du	selv	
efter følgende videreudvikler i dit daglige virke. 
Faget	udvikles	hele	tiden,	og	nye	sider	opdages	og	tilføjes.	
Alle BB-facilitatorer er medudviklere af faget.

DU ER NU BB-PRAKTIKER (praktikårselev)MODUL 3 - KAN TAGES PÅ 6 - 12 MDR.



DET ER NEMT at tage kurser og uddannelse i BB, 
idet	langt	de	fleste	kurser	ligger	uden	for	alminde-
lig arbejdstid (aftener og weekender samt kun 8 
hverdage på første år).

Du	kan	starte	med	selv	at	opleve	BB	fx	via	egen-
sessioner, foredrag og/eller et uforpligtende intro-
kursus	eller	aftenkurser.	Du	kan	herefter	aftale	en	
samtale om dine uddannelsesmuligheder og be-
taling.

Et modul varer 6–7 måneder og hele uddannelsen 
kan tages på 1½–2 år. Grunduddannelsen er til 
egen selvudvikling, og praktikåret er til professio-
nel udvikling. 

Du skal tilmelde dig de 2 første moduler samlet, 
men kan vælge ikke at tage praktikår, hvis du ikke 
ønsker at blive BB-facilitator og opnå ret til at be-
nytte	navnet	BevidsthedsBerøring	og	logo	officielt,	
– og du kan få en betalingsaftale fra 2 til 5 år.

BASISKURSER	er	4-dages	fordybelseskurser	hen	
over en weekend fra kl. 9.30-16.30. Kurserne er til 
egen selvudvikling og indlæring af det grundlæg-
gende kropsarbejde og indgår som et vigtigt ele-
ment i udddannelsen. Kurserne går fra torsdag til 
søndag eller lørdag til tirsdag.

BB-KURSER er 21/2-dags kurser fredag aften 
samt	weekend.	De	er	fokuserede	og	fordybende,	
idet der lægges vægt på enkeltområder af det bre-
de spektrum af BB med 1 eller 2 temaer pr. kursus. 
Det	er	obligatorisk	med	8	BB-kurser	i	løbet	af	hele	
uddannelsen.

PEP - Peace	Education	Program	-	tilbydes	i	uddrag	
ved	flere	af	kurserne	og	fokuserer	på	de	medfødte,	
indre	 ressourcer	ud	 fra	 taler	af	Prem	Rawat.	Det	
er et videobaseret program med 10 temaer, som 
tilbydes	i	over	80	lande	på	uddannelsesinstitutio-
ner,	yogacentre,	fængsler	og	hospitaler.	PEP	er	til	
personlig	fordybelse	og	styrkelse	af	egne	valg.

BB-uddannelsen	skaber	en	ny	 form	 for	 tænkning	og	menneskesyn	
med	plads	til	transformation,	harmonisering,	faglig	fordybelse	og	mu-
lighed	for	at	opbygge	en	selvstændig	klinik.

PRAKTIK.	Der	skal	god	planlægning	til	at	øve	sig	
på venner og bekendte, få egensessioner og vej-
ledningstimer samt deltage i øvegrupper. 
Uddannelsen sigter på at klargøre dig til egen 
praksis, men du kan tage to moduler til egen selv-
udvikling uden at binde dig til at blive professionel.

Kurserne skal tages i samlet rækkefølge, som de 
er	udbudt	af	DKUC,	da	pensum	er	fordelt	over	12	
sammenhængende	 kurser.	 Der	 forventes	 derfor	
god planlægning fra elevens side både mht. kur-
ser og økonomi. 

Uddannelsen åbner op til dit eget, indre mester-
skab,	via	 ‘learning	by	doing’.	Uddannelsen	er	en	
slags mesterlære i BB-faget inklusiv teori med 
anatomi,	fysiologi,	eksistentiel	fysiologi	og	bevidst-
hedsanatomi.	Der	er	to	mindre	skriftlige	eksaminer	
i anatomi og en i BB-faget generelt. 

Alle kurser har trods grundig planlægning luft og 
frihed til at udvikle og ændre sig i forhold til elever-
nes	aktuelle	behov	og	kursets	dynamik.

Du	bliver	personligt	godkendt	af	DKUC	 forud	 for	
praktikåret	og	ved	endelig	certificering.	Man	kan	
evt.	blive	bedt	om	at	tage	flere	egensessioner,	vej-
ledninger, kurser eller andet, hvis det skønnes, at 
der	mangler	faglige	eller	personlige	kvalifikationer	
til at starte en selvstændig, klinik.

EFTERUDDANNELSE OG FRANCHISING
•	Formålet med BB er blandt andet at etablere et 

fagligt netværk af professionelle kropsarbejdere, 
som videreudvikler samt deler erfaring og viden. 

•	Du kan videreuddanne dig via specialkurser, læ-
reruddannelse og evt. franchise uddannelsen.

•	Som assistent på kurserne eller som BB-facili-
tator til elevsessioner skal du opfylde DKUC’s 
faglige og etiske regler.

•	DKUC ejer rettighederne og står for beskyttelse 
af fag, navn og logo samt uddannelsen.

•	Feed back og forslag er altid velkomne.

Formålet med uddannelsen i BevidsthedBerøring er at skabe 3 udviklende rum i dit liv til indre vækst, til 
faglig fordybelse og til et professionelt virke. 
For at undgå stress og uønsket afbrud af uddannelse forventes det derfor, at du nøje planlægger:

1. tid til personlig udvikling.	Der	skal	planlægges	tid	til	en	overkommelig	hver-
dag	med	plads	til	ferier	og	gode	oplevelser	samt	til	stille,	indre	fordybelse	
(hvile, meditation, inspiration og naturoplevelser) samt læsning, kreativitet 
og	selvudvikling.	At	arbejde	med	BB	er	at	invitere	til	ro	og	fordybelse	hos	
sig selv og sine klienter.

2. tid og økonomi til hele BB-uddannelsen, som skal have høj prioritet under 
hele forløbet. Skab god plads til kurser, praktik, læsning og faglig vækst 
og	tag	ikke	flere	uddannelser	samtidig.

3. en harmonisk klinik med plads og overskud for klienterne til at føle fred og 
transformation.


