
OVERBYGNINGSUDDANNELSE

Kerneterapi
Lær specialteknik til kropsfordybelser.
Forstå ernæringens indflydelse på psyken.

Karen Kaae (f. 1954)

Psykoterapeut, fysioterapeut. Sammen med Mia Damhus stifter af 

Center for Ernæring og Terapi og medstifter af Institut for Integreret 

Behandling. Siden 1997 psykoterapeutisk faglig leder af uddannelsen  

til ernæringsterapeut.

Har arbejdet som psykoterapeut siden 1985, både med individuelle 

klienter, par og grupper, derudover som supervisor og underviser. 

Arbejder med samtaleterapi, Kerneterapi, tegneterapi eller anden 

terapiform, der kan hjælpe klienten. Udvikler af Kerneterapi  

– en terapiform, hvor klienten hjælpes på en rejse ind i et kropsligt 

univers, så de kommer i kontakt med sig selv og deres indre kerne. 

Udgivet 4 Kerneterapi CD ´er: ”Fordøjelsen”, ”Hjerte/kredsløb, Stress-

aksen”, ”Lever/nyre, Knogle/bindevæv”, ”Cellen” – alle på CET forlag.

Mia Damhus (f. 1961)

Ernæringsterapeut DET, RAB, cand. pharm., brygmester.

Sammen med Karen Kaae stifter af Center for Ernæring og Terapi 

og medstifter af Institut for Integreret Behandling. Siden 1997 

ernæringsfaglig leder af uddannelsen til ernæringsterapeut.

Aktiv underviser og foredragsholder og forfatter til bøgerne  

“Andre boller på suppen”, CET forlag 2013; “Problemer med maven” og 

“Hovedpine”, begge fra Hovedland 2002; og “Harmoniske hormoner”, 

Klitrose 2000.
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Arbejd i grænseområdet mellem 
krop, kost og psyke med
Angst 
Depression 
Sorg 
Spiseforstyrrelser 
Træthed 
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Med en uddannelse  
i Kerneterapi får du:

•  Hands-on erfaring med en ny 

metode til kropsfordybelse

•  Indsigt i sammenhængen mellem 

ernæring, krop og psyke

•  Viden om organernes indflydelse 

på psyken

•  Mulighed for at arbejde med 

kroppens erindringer på en helt  

ny måde

•  Konkrete værktøjer til anvendelse 

af Kerneterapi

Har du lyst til at arbejde endnu 

dybere og mere kropsorienteret 

med dine klienter? Har du brug for 

mere konkret viden om, hvordan 

klienternes ernæringstilstand har 

gennemgribende indflydelse på 

deres psykiske og fysiske tilstand?

Kerneterapi er en specialuddannelse 

med fokus på kroppens erindringer 

og ernæringens indflydelse på de 

mentale aspekter. Ofte ligger der 

store uudnyttede ressourcer hos 

klienten, som vi kan kontakte og 

aktivere gennem Kerneterapi.

Din baggrund

Kerneterapi er en uddannelse 

for dig, der arbejder terapeutisk 

med mennesker. Måske er du 

psykoterapeut, psykolog, ernærings-

terapeut, zoneterapeut eller 

kinesiolog, men det kan også være 

du kommer med en helt anden 

baggrund.

Det kan du efter kurset

Er du psykoterapeut eller psykolog, 

kan du arbejde med kropsfordybel-

ser i dine konsultationer, og du vil 

have en større forståelse for madens 

samspil med de terapeutiske pro- 

cesser. Har du en anden behandler-

baggrund, vil du kunne bruge 

Kerneterapi som et supplerende 

værktøj i din behandling.

Varighed

Uddannelsen strækker sig over 1 år, 

hvor du gennem 4 kursusmoduler 

på hver 3 dage lærer at arbejde i 

grænseområdet mellem krop, kost 

og psyke. Du skal være indstillet på 

at lave hjemmeopgaver i mindre 

grupper mellem uddannelses-

modulerne, ligesom du skal afsætte 

tid til at læse faglitteratur om emnet.

1. kursus: Hvordan fordøjes livet?

•  Følelser i mad og fordøjelse af følelser.

•  Hvordan hænger allergier, depression og stress sammen med fordøjelsen?

 Og den kost der indtages?

• Følelser i tarmlidelser, og kost der kan støtte.

2. kursus: De indre grænser.

• Cellen – vores center for energiproduktion.

•  Lær om identitet, struktur og grænsesætning på det biokemiske og

 følelsesmæssige plan.

•  Autoimmune lidelser og sindets lidelser set fra cellens synspunkt.

•  Vi ser på destruktiv adfærd og lavt selvværd. Og på hvordan vi kan

 bruge kosten til at støtte den terapeutiske heling? 

3. kursus: Sorg og vrede.

•  Leveren som depot for næring og følelser.

•  Flyder galden frit?

•  Hvordan fungerer afgiftning funktionelt? Og hvad vi gør når der

 lukkes ned og holdes igen på det gamle skidt?

•  Vi arbejder med modet til at give slip.

4. kursus: Balancering af hormoner.

•  Integration og identitet af maskulin og feminin energi.

•  Fysiologiske betingelser for balance i hormonerne.

•  Stress og motion som faktorer ved siden af kosten.

Praktiske oplysninger

Datoer: Se vedlagte datoark 

Pris: kr. 3.500 pr. kursusmodul. Prisen inkluderer frokost og mellemmåltider på 

kursusdagene samt undervisningsmaterialer. Første kursusmodul betales ved 

tilmelding til kurset. Yderligere information og tilmelding: cet@cetcenter.dk

Kursusprogram
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