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At blive Bodynamic Terapeut + Analytiker + supervisor 
Udover at gennemføre deltagelse uddannelserne, Foundation og Practitioner, er der 7 
eksaminer, der skal beståe og have gået i mindst de timers terapi og supervision som beskrevet 
nedenfor: 
De 7 eksaminer:  
Foundation: 
1: Foundation – svare på 100 ja/ nej spørgsmål med et minimum score på 70/100 
Practitioner: 
2: Livshistorie opgave 
3: Psykomotorisk anatomi eksamen 
4: Full Bodymap læsnings eksamen 
5: Aquarium eksamen  
På dette trin er du Bodynamic Practitioner og får et proof of participation. 
 
6: Egen terapi opgave – senest ½ år efter endt uddannelse 
7: Klient opgave med video supervision* - senest 2 år efter endt uddannelse 
 
De nærmere detaljer for det afsluttende speciale får du fra din supervisor eller din lærer. 
Betaling for 6 + 7 er ikke en del af studie betalingen. Prisen for 6 er 200 Euro og 7 er 300 Euro + 
gebyret for supervisor og eksaminator, der deltager i den mundtlige eksamen – fastsat i 
specialepapiret. 
En Bodynamic terapeut skal også have de erhvervede timer for både terapi og supervision 
beskrevet senere. 
På dette niveau er du Bodynamic Terapeut og får et diplom og kan blive fuldgyldigt 
medlem af DPF. 
 
Timer i terapi og supervision: som beskrevet i studieordningen: 
I uddannelse er der: 

• Totalt timetal (45 min) af terapi på Foundation er 45 og på Practitioner er 109. 
• Totalt timetal (45 min) af supervision på Foundation er 37 og på practitioner 121. 

Uderfor træningen er et krav minimum:  
Terapi timer:    80 x 45 min  
Supervisions timer:  80 x 45 min 
 
Clarifications of Therapy and supervision hours: 
 
Egen Terapi skal ske hos en uddannelses terapeut godkendt af Bodynamic International og må 
mindst bestå af 80 sessioner a’ 45 min – of de kan tages individuelt eller som en del af en 
gruppe. Mindst 60 sessioner skal være de egen terapi (kan foregå i en gruppe med 3-4 
deltagere) og 20 sessioner kan være deltagelse i andres terapier i gruppen. 
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I Bodynamic anbefaler vi at have terapi gange a’ 90 min hver 14 dag under Practitioner 
uddannelsen.  
 
Supervision foregår hos en supervisor i Bodynamic Systemet godkendt af uddannelsen. Ideelt 
set skal supervisor ikke være lærer på uddannelsen, men dette krav kan vi ikke altid 
imødekomme fuldt ud. 
Eleven skal have modtaget minimum 80 supervisionstimer fra eksamineret supervisor. De 60 
timer er på egne sager og minimum 20 timer med supervisor alene og 40 i mindre gruppe (3-4 
deltagere) hvor andre får supervision hos samme supervisor. Mindste 20 timer skal overværes 
på medstuderendes supervision 
 
Terapi / supervision, der tidligere er modtaget fra en anden tilgang: Hvis du allerede har gået i 
terapi- og / eller supervision fra en anden tilgang, skal du skrive til Bodynamic om 
dispensation. Hvis det besluttes at timerne kan gælde, kan det maksimalt være 25% af de 
samlede timetal i både terapi/ supervision. 
 
Videosupervision: er en del og forudsætning for den endelige opgave. Det er 3 klokke timer 
med supervision specifikt om klienten, du vil lave din afsluttende opgave om. Du skal optage 2 
timers terapi med klienten, give dem til din supervisor og bruge 3 supervisionstimer på at 
gennemgå optagelserne. Dette er en forudsætning for 7. endelige opgave 

Da forudsætningerne for at være medlem af lokal Psykoterapi foreninger og EAP er forskellige 
og ændrer sig over tid, vil de ikke blive beskrevet her. 

Uddannelses Terapeut 
Du kan blive udpeget af Bodynamic International til at være uddannelses terapeut for 
Practitioner elever når du har bestået sidste eksamen og anerkender følgende krav: 

• I sessionerne med en studerende at du kun burger Bodynamic’s metoder og læringer og 
ikke andre metoder du kender 

• At du modtager supervision hos en undervisnings godkendt Bodynamic Supervisor. 
• Deltage updates for Practitioners. 
• Being  ABP member (and your national association if exists) 

At være undervisnings terapeut for en analytiker, skal du selv være Bodynamiic 
terapeut/ Analytiker – altid være på et højere trin end klienten/ den studerende. 
 
Bodynamic Analytiker: 

Efter at have fået diplomat som Bodynamic Terapeut kan du fortsætte udviklingen i Bodynamic 
og blive Bodynamic Analytiker:  

Specialist Analytiker træningerne: 

1: Chok Trauma Proces og Professionel uddannelse, 6 x 5 dage 
 
2: Full Bodymap – 4 x 4 dage (max 10 deltagere) – 3 x 5 dage + 1 x 4 dage (hvis mere end 10) 
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Afsluttes med test eksamen. 
Krav før start: Bestået de 6 eksaminer og i terapi og supervision. 
 
3: Reorienting Birth for professionelle – 4 dage + 4 dages supervisons opfølgning. 
(Previously called Rebirthing for Professionals) 

Bodynamic Supervisor – Bodynamic educational Supervisor 
En Bodynamic Therapeut eller en der er i processen med at skrive sin klientopgave kan deltage 
på en Bodynamic Supervisor uddannelse.   
At være uddannelses supervisor kræver at alle Practitioner eksaminer er bestået. 
At være uddannelses supervisor for en Analytiker kræver at alle Practitioner eksaminer er 
bestået og speicialist træninger med eksamen er taget. 
– always be a level higher than the client/student. 

Bodynamic are accredited member of the Danish Association of Psychotherapy. 
There we have committed ourselves to follow certain standards for educational therapist, 
supervisors and teacher’s in Bodynamic and you have to be member of ABP (Association of 
Bodynamic Psychology) and a psychotherapy association locally. 
It is required to have ongoing therapy and supervision (60 hours of supervision a year) – this can both 
be with a supervisor and colleague supervision.  
Attending conferences related to Body Psycho Therapy or Psychotherapy, updating yourself by 
reading articles, new books and researches and having your own business as therapist. 
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