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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.  
 

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 – se forslag på næste side 
Deltagerantal: mellem 8 – 24  

Ansøgningsskema: bedes udfyldt for optagelse på uddannelsen. Følg link her 

Tilmelding: Er bindende til hele forløbet og sker direkte til Lene Wisbom ved fremsendelse af ansøgningsskema til  
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 1/3 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 inde fra 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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http://www.bodynamic.dk/
http://wisbom.dk/wp-content/uploads/2023/01/Students-admission-application-Full-Bodymap-2023.docx
http://wisbom.dk/wp-content/uploads/2023/01/Students-admission-application-Full-Bodymap-2023.docx
mailto:lene@bodynamic.dk
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Undervisningssted: Smuk gammel kro i Vester Skerninge på Fyn  
Addresse: Vester Skerninge Kro, Krovej 9, 5762 Vester Skerninge 
Transportmuligheder: I bil er det nemt – det er en lille by på hovedvejen mellem Svendborg og Faaborg på Fyn. 
Med offentlig transport er der tog fra Odense til Svendborg Vest og så bus derfra -> bus 931 til Vester Skerninge eller 
samme bus fra Nyborg.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overnatning: 
Ikke inkluderet i prisen  
Vester Skerninge Kro kan bookes here – husk at fortællen det er til dette kursusforløb med mig. 
I gå og cykelafstand er der mange muligheder for overnatning i området – bl.a. hos Lisbeth i Ulbølle og en del andre 
jeg har kontakt med – bookes via lene@bodynamic.dk.  
 
It is possible to rent whole houses for 6-10 people – so write to me if you want to join a booking together. 
There are a lot other Airbnb in the area – here I searched for the first dates and Bed & Breakfast  
 

mailto:lene@bodynamic.dk
http://www.bodynamic.dk/
https://www.vesterskerningekro.dk/bo-paa-kroen/
https://www.airbnb.dk/s/Vester-Skerninge/homes?place_id=ChIJ44nEWeIsTUYRcJJRHcyvAAo&refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&checkin=2023-06-06&checkout=2023-06-10&date_picker_type=calendar&search_type=user_map_move&tab_id=home_tab&query=Vester%20Skerninge&flexible_trip_lengths%5B%5D=one_week&price_filter_input_type=0&price_filter_num_nights=4&source=structured_search_input_header&ne_lat=55.13165824221351&ne_lng=10.723819736311526&sw_lat=54.9831953549124&sw_lng=10.325908664534182&zoom=12&search_by_map=true
https://bedandbreakfastguide.dk/dk/search/hosts?b=Vester+Skerninge

