Foundation 1 D, fredag - søndag i Århus
Kursus sted: Moksha, Ryesgade 29, 3.sal, 8000 Århus
Mødetider: Fredag 14 – 22, lørdag: 9 – 18, frokost 1½ time, Søndag 9 - 15, frokost 1
time

1. årig grunduddannelse:

Undervisere: Primære undervisere vil være Michael Gad, Henrik Heilmann og Anders Lund
Pedersen. Assistenter og gæstelærere kan forekomme.

1 årig uddannelse samarbejds- og kommunikationsstrategier
med forståelse ind i udviklingspsykologien.

Pris: 29.500 kr. Kan betales i rater eller på en gang.

Bodynamic Foundation kan gennemføres på 2 måder:
1A = i Grækenland på 3 x 6 dage og
1D = i Danmark på 8 x 3 dage
– begge uddannelser er på Dansk.
Som voksne, er en stor del af vores adfærd og vores måder at interagere med andre på,
præget af de mønstre og strukturer, som blev skabt i løbet af vores barndom / teen-age år.
Dette er sket i samspillet med vores forældre, vores familie, voksne omsorgspersoner og
vores venner. Det har ikke kun manifesteret sig i den måde vi kommunikerer på, den måde
vi agerer/ er i verden på, men også i vores krop og kropsholdning. Det har betydning for
kommunikationen, da vi har alle et verbalt og nonverbalt sprog.

Foundation træningen er for alle og kan bruges i alle aspekter i livet:
* at være en mere effektiv leder, der kan tage lederskab indefra
* at opleve mere sig sikker i sin rolle som lærer, pædagog, socialrådgiver,
sygeplejerske, terapeut eller i anden faglighed.
* at blive en bedre forælder,
* at forstå mødet med dine relationer bedre og derved et mere tilfredsstillende
parforhold, ægteskab eller venneforhold
* at blive bedre at forstå de forskellige dynamikker der opstår i en konflikt og
hvilken rolle du spiller og påtager dig.

Ved at tage Bodynamic Foundation uddannelse:

* Vil du styrke din evne til at møde andre fra et mere balanceret åbent sted i dig
og være i stand til at begribe og få en indsigt i, hvad der ligger bag folks
reaktioner.
* Vil du tilegne dig mere viden om, hvordan social adfærd, kropsbevægelse og
kropspositionering har betydning for kommunikation
* Vil du lære at blive mere bevidst om at kommunikere uden fordømmelse
* Vil du være i stand til at se og sanse mere klart, at hvem du er, og hvad du
gør, er to forskellige ting.
* Du vil få mulighed for at møde og tage dig af dit indre barn på en mere balanceret og sammenhængende måde, og støtte dig i at udvikle din værdighed.

Uddannelsens indhold:
Uddannelsens fokus er de forskellige udviklingsstadier, vi gennemgår i vores barndom,
både på det motoriske, det neurologiske og det psykologiske plan.
Uddannelsen omfatter indføring i udviklingspsykologien (Bodynamic’s Karakter-strukturer),
samt at forstå kontakt, relation og kommunikations grundlæggende betydning. Samtidig
fokuseres på: gensidig tilknytning, værdighed, afgrænsning, centrering, jordforbindelse,
kommunikationsmodeller, kontrakter og forståelse omkring familiealliancer, social baggrund og gruppedynamik.
Foundation uddannelsen er en forudsætning for Bodynamic’s Psykoterapeut uddannelse –
den 3 årige Practitionertræning.

1.
2.
3.
4.

kursus:
kursus:
kursus:
kursus:

16 -18. oktober, 2015
6 -8. november, 2015
4-6. december, 2015
15-17. januar, 2016

5.
6.
7.
8.

kursus:
kursus:
kursus:
kursus:

12-14. februar, 2016
4-6. marts, 2016
15-17. april, 2016
6-8. maj. 2016

Foundation 1 D, fredag - søndag i Birkerød
Kursus sted: Hovedgaden 39.2.sal, 3460 Birkerød
Mødetider: Fredag 14 – 22, lørdag: 9 – 18, frokost 1½ time, Søndag 9 - 15, frokost 1
time
Undervisere: Primære undervisere vil være Michael Gad, Henrik Heilmann og Anders Lund
Pedersen. Assistenter og gæstelærere kan forekomme.
Pris: 29.500 kr. Kan betales i rater eller på en gang.

1.
2.
3.
4.

kursus:
kursus:
kursus:
kursus:

1-3. april, 2016
29/4 –1. maj, 2016
20-22. maj, 2016
17-19. juni, 2016

5.
6.
7.
8.

kursus:
kursus:
kursus:
kursus:

19-21. august, 2016
16-18. september, 2016
7-9. oktober, 2016
4-6. november. 2016

Foundation 1 A, i Grækenland
Kursus sted: Vil være i Athen, Grækenland. Undervisningen er på dansk.
Tider: 5 første dage fra 9.00 til 20.00 (2½ times frokost) og sidste dag fra 9.00 til 10.30.
Undervisere: Primære underviser vil være Michael Gad og Henrik Heilmann. Assistenter og
gæstelærere kan forekomme.
Betaling af hele uddannelsen inden start: I alt 20.000 kr. Kan betales i rater eller på en
gang.

1. kursus: 12- 17. april, 2016
2. kursus: 7 -12. juni, 2016
3. kursus: 23—28. august, 2016

Ansøgning om optagelse:
På www.bodynamic.dk under uddannelser findes ansøgningsblanketter eller skriv til lene@bodynamic.dk
Mulighed for speciel tilbud til studerende - skriv til os!

Hovedlærerne på hold 1A og 1D:

Michael Gad:

Henrik Heilmann:

Privatpraktiserende psykoterapeut siden 1995 med
individual-, par- og gruppeterapi. Er Bodynamic Analytiker i 1996 og har i en årrække arbejdet som underviser og daghøjskoleleder, samt leder af socialfondsprojekter for udsatte unge.

er uddannet lærer, Enneagram-rådgiver og NLPTrainer, samtidig med at han har en 4-årig kropsterapeutisk uddannelse bag sig (bodynamic). Henrik
har udviklet mange kommunikations- og ledelsesmodeller som mange ledere og virksomheder i dag
nyder godt af, og Henrik fungerer som personlig
coach og sparringpartner for virksomhedsledere
over hele landet.

Har i over 10 år været supervisor for personale og ledere fra daginstitutionsområdet, samt i psykiatrien
med speciale i børn og unges psykomotoriske og relationelle udvikling.
Er konsulent i det private og i det offentlige i.f.t. ledelses- og organisationsudvikling med særligt fokus på gruppeprocesser, teamudvikling, konflikthåndtering og kommunikation.
Siden 2000 været underviser på Bodynamic´s Foundation træning i hele verden, samt lærer I gruppeprocesser på Practitioner i DK og andre steder I verden

Anders Lund Pedersen:
Uddannet socialrådgiver i 2001. Mange års arbejdserfaring med behandling af unge og voksne med dobbeltbelastning i form af misbrug og psykisk sygdom.
Uddannet psykoterapeut hos Bodynamic International 2005-2009. Efteruddannet i Bodynamics choktraume uddannelse. Tilknyttet Bodynamic International som underviser på Foundation siden 2010.
Selvstændig psykoterapeutisk praksis og medlem af
Dansk psykoterapeut forening.

Henriks personlighed og karisma, hans teoretisk
velfunderede baggrund og hans humoristiske, dynamiske og ærlige undervisningsform har gjort Henrik til en meget eftertragtet coach, ledertræner og processkonsulent. Effektiv transformation
er et af Henriks specialer.

Bo Bromberg Olsen: (ekstra lærer)
Bodynamic kropspsykoterapeut, Chok- og traume
uddannet og "Store Bodymap”.
Mindfullness instruktør, Nada uddannet (øre akupunktur) og over 10 års erfaring fra arbejde i socialpsykiatri og krisecentre.
Har Ledelse, coaching og undervisningserfaring på Stress kurser og kurser
i at passe på sig selv og stor erfaring med at arbejde i højenergi.
Selvstændig psykoterapeutisk praksis og medlem af Dansk psykoterapeut
forening.

