Bodynamic Danmark
September nyhedsbrev 2015
STRESS – GØR NOGET VED DET M. ANDERS LUND PEDERSEN OG BO BROMBERG
Den 8. september 2015 fra 18.30-21.30 på Roskildevej 46, Frederiksberg.
En aften med præsentation af enkle kropslige værktøjer.
En aften, hvor vi undersøger hvad stress gør ved os.
* hvilke kropslige signaler sender stress?
* hvilke enkle kropslige værktøjer kan vi benytte os af?
* hvordan kan vi opbygge et rum til at håndtere den i?
Der vil blive taget et kropspsykoterapeutisk udgangspunkt med afsæt i Bodynamic systemets teorier.
Deltagerne vil på aftenen få afprøvet forskellige kropslige øvelser, ligesom der evt. vil blive taget
udgangspunkt i nogle af deltagernes egne oplevelser.
Pris: 75 kr. Sted: Roskildevej 46, Frederiksberg Tilmelding til: lene@bodynamic.dk

PARFORHOLD – KÆRLIGHED OG SEKSUALITET M. HENRIK HEILMANN
Den 19. september 2015 i Århus fra 10 – 16 hos Moksha, Ryesgade 29, 3.sal, 8000 Århus
Kom og deltag i en dags workshop omkring dansen mellem seksualitet og kærlighed.
Dagen er til dig der er interesseret i at blive klar på hvilke ting, der kan gøre det lidt nemmere at
være i et kærlighedsforhold.
Dagen har fokus på evnen til at kunne VÆRE i en relation og tage konflikter op og stadig være i
øjenhøjde med hinanden, men også at blive klar på hvad der skal til for at finde ind til hinanden
når tingene er gået i hårdknude.
Workshoppen er til alle der er interesseret i at forbedre og øve evnen til at være i en relation med
udgangspunkt i kroppens ressourcer.
Pris: 250 kr. Tilmelding til: lene@bodynamic.dk

KROPPEN OG NERVESYSTEMET I RELATIONER M. MICHAEL GAD
Den 29. september 2015 i Århus, på Cafe Gaya, Vestergade 41, 8000 Århus C.
og 19. November i København på Roskildevej 46, Frederiksberg.
fra 18.30-21.30
steder46, Frederiksberg Tilmelding til: lene@bodynamic.dk
Pris:
75 kr. Sted:begge
Roskildevej
Kroppen og nervesystemet støtter kontakt- og samspils evnen.
Hvordan kan aktiveringen af hjernens og kroppens potentialer støtte dig i at udvikle mere levende
relationer, og booste din samarbejds kapacitet? Gennem oplæg og leg/øvelser, vil Michael Gad
inspirere dig til, hvordan du kan tage vare på dig selv og i praksis styrke din samhørighed.
Pris: 75 kr. Tilmelding til: lene@bodynamic.dk

1-ÅRIG GRUNDUDDANNELSE - HOLD START 2015 I ÅRHUS, I BIRKERØD OG ATHEN 2016
Du vil med et kropspsykologisk udgangspunkt lære at opbygge ressourcer til samspillet med kollegaer,
klienter/ borgere, familie og venner. Bodynamics speciale er forståelsen af sammenhængen mellem den
psykologiske,
motoriske
og neurologiske
udvikling
hos barnet
den voksne.
Pris: 75 kr. Sted:
Roskildevej
46, Frederiksberg
Tilmelding
til:og
lene@bodynamic.dk
Lærere: Michael Gad, Anders Lund Pedersen og Henrik Heilmann
Tilmelding: lene@bodynamic.dk
Foundation 1D i Birkerød:
Foundation 1A i Athen:
Foundation 1D i Århus:
Ialt 8x3 dage Start: 1 – 3. april 2016 Ialt 3x6 dage Start: 12–18. april 2016
Ialt 8x3 dage Start: 16 – 18. oktober 2015
Uddannelsen er en forudsætning for Bodynamic’s Psykoterapeut uddannelse – den 3 årige Practitionertræning.

CHOKTRAUME UDDANNELSE – DEL 1 OG 2 – START 2016
Den personlige proces i healing af dine chok traumer/ PTSD og Professionelle læringsdel.
Ud fra et klart kropsligt integreret perspektiv tilbydes denne træning for professionelle behandlere
og terapeuter, der vil vide og kunne mere om forløsning af choktraumer og opbygning af nye
ressourcer.
Det specielle ved Bodynamic’s arbejdsmåde og forståelses perspektiv er, at vi inddrager kroppen på meget konkrete,
fysiske måder i arbejdet med traumer.
1. del er deltagerens personlige proces og 2. del vil omhandle det professionelle behandlings-arbejde.

Del 1 og del 2 er på hver 3 x 5 dage:
Del 1 start: 21. – 25 sept. 2016, Del 2: 8. – 12. marts 2017,

Deltagelse på del 1 er et krav for deltagelse på del 2. Ansøgningsblanket på www.bodynamic.dk
Www.bodynamic.dk
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