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Det vil blive muligt for dig at kunne arbejde mere struktureret og langsigtet med klienten og rejse gennem døre i det 
indre rum der ligger før bevidstheden, give klienten større forståelse for glemte potentialer, mønstre og reaktioner 
og se, hvordan det ændre sig med tiden. 

• Sidder du med en klient, hvor du skal have en speciel opmærksomhed på PTSD 

• Sidder du med en umiddelbart velfungerende klient, der har kaos nedenunder 

• Sidder du med en, der har diffus stress 

• Har du en klient med varige fysiske skader/ mén og har brug for at styrke ligeværdige alternative 
færdigheder 

Store Bodymap vil give muligheden for at finde de glemte ressourcer, vejen i kaos og traumebearbejdet.  

I weekenderne præsenteres og trænes den enkelte muskels anatomiske placering, bevægelse, funktion og test 
måden, samt den enkelte deltagers evne til at sanse, vurdere og beslutte testsvaret. 

Der vil også være tid til uddybning af testlæsning, læring i præsentation af test for en klient, hvordan bruge den og 
introduktion i hands on for terapeuter.  

Optagelseskrav: Bestået alle eksaminer i Bodynamic International regi. (ikke skriftlige opgaver) 

Datoer i Danmark: 1/4: Juni 6 – 10, 2023, 2/4: September 19 – 23, 2023, 3/4: November 7 – 11, 2023 
& 4/4: Marts 5 - 9, 2024 
Uddannelsen: 4 moduler (4x5 days) på et år på en gammel fredet kro i Vester Skerninge på Fyn – nær ved skov og 
strand og med mulighed for offentlig transport lige til stedet. Der vil være Test eksamen på sidste modul med censor 
til stede. Hvis der kommer udenlandske deltagere, vil uddannelsen foregå på engelsk. 
Ophold: på kroen eller nærliggende Airbnb eller B&B – ikke inkluderet i prisen  
 

Deltagerantal: mellem 8 – 24  
For mere information skriv til lene@bodynamic.dk 

Tilmelding: Er bindende til hele forløbet og sker direkte til Lene Wisbom på 28 74 86 50 eller lene@bodynamic.dk 

Tilmeldingsgebyr: 2.000 kr. ved ansøgningens godkendelse 

Pris: 5.500 kr. pr. modul, samlet pris 22.000, - kr. ekskl. tilmeldingsgebyr -  
Early Bird: 20.000 Kr. inden 1/2 2023 ekskl. Tilmeldingsgebyr 
Betaling kan opdeles efter aftale med Lene. 
Indbetal på: Bodynamic International, Bank: Sparekassen Vendsyssel, DK: Reg.nr: 9070 Kontonr: 2022058552 
 

Tilbud om specialuddannelse i den store  
Bodymap i Bodynamic International regi.  
Et led i at blive Bodynamic Analytiker og mulighed 
for at arbejde regressivt og ind i tidlige proble-
matikker med dine klienter. 

Du vil lære at kunne forstå helt indefra den unikke 
evidens baserede viden om hver muskel, 
muskelgruppers sammenhæng og funktion, samt 
hvordan du kan bruge Bodymap i dit arbejde. 
 

Lene Wisbom 
Certificeret Bodynamic Analytiker & Psykomotoriker, Medlem af Dansk Psykoterapeutforening + ABP 
Terapeut, Supervisor og International senior træner i Bodynamic International.  
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