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Uddannelse til EFT- og Matrix Reimprinting practitioner 
- med international certificering

EFT basis, niveau 1+2, introduktion til Matrix Remprinting
i Danmark efterfulgt  af
Matrix Remprinting basis og practitioner uddannelse på 
Mallorca

7 intense dage på smukke Mallorca med masser af læring 
og fantastiske oplevelser

D. 17. til 24. september 2019



Velkommen
Jeg inviterer dig hermed til Mallorca, mit 2. hjem. Her læste 
jeg for første gang om EFT og Matrix Reimprinting og blev 
dybt inspireret – så meget – at jeg rejste til England for at 
lære dette, da den første lejlighed bød sig. Her oplevede jeg 
på egen krop, hvad disse geniale redskaber kan. Jeg var 
gennem 5 dages intensiv transformation og lever i dag et 
helt andet liv med positive lette energier og med en helt 
anden tilgang til livet.                                                                                                     
Så hvad vil være mere naturligt end at flytte det hele ned, 
hvor min rejse begyndte, hvor kimen blev lagt? - og lade 
magien på Mallorca i kombination med intens læring blive 
din fremtidige kilde til inspiration og forandring fysisk, 
psykisk og mentalt.                                                                                  
Jeg har valgt et deltagerantal på max 10. Vi skal være 
sammen i 7 intense dage, og min erfaring ved en lille 
gruppe er, at der ofte er et langt større udbytte, hvor vi når 
dybere end ved større grupper, hvilket i høj grad er blevet 
bekræftet af tidligere deltagere, et udpluk af udtalelser  
sidst i programmet. 



Kursusindhold
7 intense dage på Mallorca – forud for disse skal du  
modtage undervisning i basis EFT niveau 1 + 2 i DK, 
introduktion til Matrix Remprinting – i alt 24 timer -
Matrix Reimprinting basis og practitioner-del på 
Mallorca – i alt 32 timer. Du kan læse mere specifikt om 
EFT og Matrix Reimprinting på hjemmesiden, hvis du 
ikke er tilstrækkelig bekendt med disse metoder: 
www.energipsykologidanmark.dk

Hvad kan disse 3 + 7 dage skabe for dig?                                                  
Unikke arbejdsredskaber til professionelle behandlere 
både som enkeltstående behandlingsform eller som 
supplement – masser af indre oprydning i kombination 
med Mallorcas helt unikke energi – En stærk og visionær 
traumeterapeut-uddannelse.

Privatpersoner, der er rede til transformation – ved at 
rydde op i fortiden, kan du ændre fremtiden. Er du klar 
til at komme ud af boksen, er Mallorca en særlig gave 
med sin fantastiske skønhed og energi – det er aldrig for 
sent at få en lykkelig barndom.  

Undervisning
Energipsykologi Danmark har den store ære at være 
Danmarks ENESTE skole med tilladelse til at 
undervise og certificere i Matrix Reimprinting -
underviser  er EFT og Matrix Reimprinting master 
trainer Mette Barfoed.  Der er 24 trænere i alt 
worldwide med tilladelse til at undervise i Matrix 
Reimprinting.
Du certificeres under EFT master Karl Dawsons
internationale akademi. Karl Dawson er en af de få 
EFT-mestre, der er i verden og er ligeledes udvikler 
af Matrix Reimprinting. 

http://www.energipsykologidanmark.dk/


Afrejse/Hjemrejse
Vi flyver med Norwegian direkte - hurtigst og mest komfortabelt 
Afrejse fra Københavns Lufthavn d. 17.9. kl. 6.05. HUSK I skal 
checke ind SENEST 2 timer før. Min hjælper vil stå derinde med et 
skilt, så gruppen kan finde hinanden til fælles check-in, inden I 
skal flyve.                                                                                                
Jeg tager imod jer i Palma, når I lander, så vi samlet kan køre op til 
vores villa.  
Afrejse fra Mallorca d. 24.9.2018, hvor I bliver kørt til lufthavnen i 
Palma. Flyafgang er kl. 9.55 fra Palma de Mallorca. 
Min hjælper følger med jer tilbage til København. I skal også her 
være checket ind 2 timer før afgang, der ligeledes er direkte med 
Norwegian – Skulle ændringer opstå fra Norwegian, vil I 
naturligvis blive orienteret så hurtigt som muligt.                                                   
Flyveturen begge veje er lige omkring 3 timer.                                
Information i forhold til ophold og flyrejse bliver sendt til jer, når 
tiden nærmer sig.  
Vigtigt!!!!! Husk at checke dit pas for udløbsdato, og at for- og 
efternavne er i overensstemmelse med de oplysninger, du har 
oplyst til mig. Ellers kan det føre til afvisning ved check-in.     
OBS. Dette ansvar påhviler dig. 



Faciliteter
I bliver indlogeret i skøn autentisk Mallorcavilla beliggende på østkysten 
af Mallorca med en skøn pool, som jeg er sikker på, vil blive benyttet 
flittigt, da septembervejret på Mallorca er behageligt for de fleste  - ikke 
for varmt, men alligevel varmt nok til, at det smager rigeligt af sommer, 
typisk omkring 25-28 grader i dagtimerne. I bliver indlogeret i 
dobbeltværelser. Der er internetforbindelse i villaen.

Vores Mallorcavilla ligger naturskønt på østkysten af Mallorca, ikke langt 
fra Porto Christo, en gammel smuk havneby med dejlig strand, 
shoppingmuligheder og gode spisesteder. Porto Christo er ligeledes 
kendt for sine drypstenshuler.  Jeg bor selv 3 km fra Porto Christo og 
elsker området.                                                                               
Villaen har 4 soveværelser og 2 badeværelser. I bliver indlogeret 2 i hvert 
værelse - nogle værelser har dobbeltsenge, andre enkeltmandsenge. 
Der er en stor skøn pool, som nok skal blive brugt flittigt samt hyggelige 
lækroge. Der er poolhåndklæder, håndklæder, sengelinned på stedet –
og vaskemaskine - så pak med omhu – du vil blive overrasket over, hvor 
lidt tøj du bruger☺.



Ankomst til Mallorca
Mallorca er en utrolig populær ferieø, så det kan tage lidt tid, før 
kufferter og lejebil er hos os, men I kan lige så godt vænne jer til 
tempoet. Alting foregår langsommere end i Danmark. Ting tager 
tid hernede – så læn jer tilbage og nyd 7 dage i afstressende 
rammer.                                                                                                    
Det tager en lille time at køre til vores villa. Her vil en forfriskning 
vente, inden I får lov til finde jeres seng, der venter - så vi kan 
komme frisk fra start om morgenen, hvor I bliver introduceret til 
Matrix Reimprinting: 

En unik overbygning til EFT/TFT, der har taget det bedste fra 
kinesisk medicin, fra NLP, fra hypnose og regressive terapier og 
samlet det hele under et.
Matrix Reimprinting lukker op for en ny forståelse, nye indsigter, 
nye muligheder – et afsæt i nutiden til en rejse ned i fortiden og 
langt ud i fremtiden – transformer dit liv ved at ændre de 
overbevisninger, du har været styret af på baggrund af traumer. 
Disse 7 dage har ændret livet for mange af mine kursister.
Skal du være den næste?                                                                                           



Program

Dagligt program med fleksibilitet i forhold til udflugter og uforudsete faktorer 
som vejret   

Kl.  8.00 De 5 tibetanere hvis ønsket ved poolkant
Kl.  8.15 morgenmad                                                                             
Kl.  9.00 undervisningsblok                                                                         
Kl. 10.30 vand/te/kaffe og frugt                                                                
Kl. 11.00 undervisningsblok                                                                                                  
Kl. 13.00 frokost                                                                                     
Kl. 14.00 – 17.00 fri                                                                                                      
Kl. 17.00 undervisningsblok                                                                         Kl. 
19.00 Aftensmad       

Der vil være afvigelser fra program i forhold til ture ud af huset samt 
uforudsete afvigelser i vejret 

Forplejning
Kost og drikkevarer (vand, juice, øl, vin, vand)  er inkluderet i 
kursusafgiften. Der vil være et rigt udvalg af fødevarer af bedste 
kvalitet. Vi tilbereder maden i fællesskab – indkøb er foretaget. Der vil 
således være et par køkkendage, hvor du er kok sammen med et par 
andre deltagere. Er du vegetar, til glutenfri kost og lign., giv mig besked 
inden afrejse. OBS Vi svinger selv kosten ved behov, hvilket har 
fungeret fint alle 9 gange. Du bruger måske 15 min. under hele 
opholdet, så det er IKKE en stressfaktor for nogen.



Prisen inkluderer
Fly t/r København/Palma de Mallorca inkl. 20 kg bagage og 
10 kg håndbagage  
OBS Flybillet – særskilt pris af dit kursusbeløb                                                                                             
Transport til og fra kursussted                                                             
7 overnatninger på kursustedet                                                             
Morgenmad, frokost, aftensmad, mellemmåltider, frisk frugt                  
Drikkevarer: Vand, te, kaffe, øl, vin, saft, juice                                       
Kursusmateriale EFT i DK – på Mallorca:  Matrix 
Reimprinting
Dit kursus dækkes af 24 timers EFT i DK og 32 timers Matrix 
Reimprinting på Mallorca                                                                                            
Udflugter:  
Tur i Drypstenshuler 
Deia/Valldemossa
Gamle Alcudia – øens hyggeligste marked
Shoppingtur/badetur i Porto Christo                                                                                                     
Afslutningsmiddag på skøn restaurant i på min regning.                  

Ikke inkluderet i prisen
Forplejning inden afgang i Københavns lufthavn                                             
Forplejning inden afgang i Palma de Mallorcas lufthavn                     
Evt. restaurantbesøg og lign.på fællesture.
Rejseforsikringer
Oplysninger fra Udenrigsministeriets hjemmeside: 

Det gule sundhedskort dækker alene rejser i Danmark, Færøerne og 
Grønland.
Rejsende til andre EU-lande, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og 
Schweiz skal medbringe det blå EU-sygesikringskort.                                                                 
Du skal være opmærksom på, at EU-sygesikringskortet kan 
have begrænset dækning, og at der med fordel kan tegnes en privat 
rejseforsikring. Du kan se, hvad det blå EU-sygesikringskort dækker 
på hjemmesiden for Styrelsen for Patientsikkerhed og erhverve kortet 
via offentlige portal Borger.dk. Du kan også downloade APPen, der 
hedder ”European Health Insurance Card (EHIC)” på din mobile 
enhed.
Husk at checke din personlige rejseforsikring.  

http://stps.dk/
https://www.borger.dk/Sider/default.aspx


Hvad skal du medbringe
Pas og det blå sygesikringskort                                                         
Kontanter til eget behov (fx til marked) 
– Mallorca bruger Euros  
Evt. medicin                                                                                                  
Sko egnede til trekking                                                                           
En rygsæk                                                                                                      
Evt. en drikkedunk                                                                                     
Badehåndklæde til strandbesøg (håndklæder til bad, 
pool og sengetøj forefindes i villaen)                                                                    
En vindjakke                                                                                            
Solbriller                                                                                        
Solcreme (kan købes billigt på Mallorca)                                            
Tøj til lidt af hvert - der er vaskemaskine, så begræns 
dig meget gerne, du bruger uendelig lidt tøj hernede 
Se klimatabel

Klima 

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Maks 14 15 19 21 25 27 30 31 28 25 18 15

Min 4 5 10 12 18 20 21 22 19 16 9 6

Hav 14 14 16 18 22 24 27 28 26 22 17 14



Tilmelding og depositum 
Ved tilmelding lægges et depositum på 3.000 kr. – med 
mindre du ønsker at betale fulde beløb med det samme. 
Jeg sender dig herefter en bekræftelse og en faktura på din 
indbetaling af depositum/fulde kursusafgift.                                                 
Indbetaling til Nykredit Bank, Reg.nr. 8117, 
konto nr. 4358486 eller på mobile pay nr. 39006
Send mail med de oplysninger, du ønsker anført på faktura 
til mail@energipsykologidanmark.dk

Betaling - prisen er ink. EFTbasis niveau 1 + 2 i DK
Depositum 3.000 kr. betales ved tilmelding. (Din flybillet 
bestilles med det samme og fremsendes til dig)
Restbeløb skal være mig i hænder allersenest d. 1.4.2019

OBS. Der tillægges rykkergebyr ved for sen indbetaling,                 
1. rykker 100 kr., 2. rykker 300 kr.   

Afbestilling
Mere end 3 måneder før afrejse til Mallorca, koster det dit 
depositum, men vi prøver naturligvis at finde en anden deltager, så 
du kan få dit fulde kursusbeløb retur fratrukket omregistrering af din 
flybillet 
(OBS – Har du deltaget i EFT mere end 3 måneder før afrejse, koster 
det normalpris 3.000 kr.) 

Ved aflysning mindre end 3 måneder før afrejse til Mallorca, 
refunderes din indbetaling fratrukket depositum på 3.000 kr. samt 
pris på flybillet. 

Ved afbestilling mindre end 4 uger før afrejse til Mallorca: 
Du betaler for din flybillet –men får 50% tilbage af restbeløb efter 
flybillet er trukket ud af din indbetaling   

Ved afbestilling under 2 uger før afrejse til Mallorca, refunderes 
kursusbeløb IKKE.

Fortryder du din tilmelding efter dit EFT-hold, koster det dig dit 
depositum på 3.000 kr. samt udgifter til din flybillet. 
(EFT-basisklasse koster 3.000 kr. i DK). Er der mindre end 4 uger til 
afrejse efter din EFT-klasse, træder ovenstående regler i kraft.

Kursusafgift kan IKKE overføres til andre kurser.  

Kursets pris er fastsat i forhold til 8 deltagere i vores hus + evt. 
mulighed for 2 opredninger i lejlighed i Porto Christo.   

mailto:mail@energipsykologidanmark.dk


Hvad koster det at deltage 
Samlet pris for alt inkluderet i henhold til ovenstående er 
9.500 kr. ved tilmelding inden d. 1.6.2019, herefter er prisen 
11.000  kr. ved tilmelding inden d. 1.8.2019. 
Herefter er prisen 12.500 kr. – hvis der er flere pladser tilbage.
Har du allerede EFT/TFT kontakt mig for særpris

”Until you heal the wounds of your past, you are going to bleed
You can bandage the bleeding with food, with alcohol, with 
drugs, with work, with sex; but eventually it will all ooze 
through and stain your life. You must find the strength to open 
up your wounds, stick your hand inside, pull it out, core of the 
pain that is holding you in your past, the memories and make 
peace with them “   
Iyanla Vanzant

EnergipsykologiDanmark

Mette Barfoed
Udsigten 68, Pedersborg

4180 Sorø
Mobil +45 24609837

mail@energipsykologidanmark.dk

CVR NR. 33298935

mailto:mail@energipsykologidanmark.dk


Et par udtalelser fra deltagere fra tidligere 
Mallorca retreat 
Kære Mette
Tusind tak for et vidunderligt retreat på Mallorca.
Det har været en helt fantastisk oplevelse, rejse og øjenåbner for mig at få kendskab til disse 
fantastiske redskaber. At se hvad de kan udrette, wow siger jeg bare, jeg kan godt forstå, at du 
brænder så meget for dette budskab og redskab.
Jeg håber, at vi ses igen. Kærlig hilsen Helle

Kære Mette,
fantastisk engagement og entusiasme i din undervisning på retreat på Mallorca, skønt at 
møde dig og dit høje faglige niveau. Hilsen Merete

Kære Mette
Jeg siger  tusind tak, for 10 hyggelige, lærerige, varme, sjove, sindsoprivende og spændende 
dage. Jeg har været meget træt efter jeg er kommet hjem, og er først ved at finde mig selv
igen i dag😊 Jeg er sikker på, at jeg kommer til at bruge det jeg har lært.
Knus og kram til en dejlig og skøn kvinde😘 Kh Kirsten

Kære Mette.
Vil bare lige give lyd fra mig. Jeg er utrolig taknemmelig for rejsen og vil bare ha mere rejse, 
mere matrix, mere læring!!! Det har virkelig været en stor AHA! Stort knus og tak af hele mit 
hjerte for en fantastisk rejse❤️. Isabel

Hej Mette.
Tak for sidst det var virkelig en fantastisk oplevelse at være på Mallorca retreat, også som ene 
hane :)
Det var et intenst ophold og ikke mindst meget givende med en masse gode oplevelser, i både 
undervisning og trænings øjemed. Det var dejligt at vi også kom lidt ud nu hvor stedet var lidt 
afsondret. Malorca er virkelig et fantastisk sted at opholde sig, så smukt og indbydende. Jeg 
syntes at sessionerne var rigtig fine. Alt i alt var det en fantastisk tur og oplevelse for mig. Nu 
skal jeg bare holde snuden i sporet og tro på at det her er noget jeg egner mig til på den lange 
bane. Tak igen for super dejlig oplevelse. Kærlige hilsner Palle
Mette. Du skal vide at jeg er en stor beundrer af dig og er dybt taknemmelig for at jeg " fandt" 
dig. Det har været den bedste ferie/oplevelse jeg har givet mig selv i mange år Knus og KH 
Kirsten.

"Jeg kan varmt anbefale at tage uddannelsen EFT- og Matrix Reimprinting practitioner på Mallorca 

hos Mette Barfoed. Jeg var med på det første hold september 2016, og der er virkelig sket et 

kæmpe positivt skift i mit personlige liv, samt jeg har fået helt nye værktøjer til at hjælpe andre 

mennesker.

Jeg har gennem flere år arbejdet med menneskers personlig udvikling, og ofte oplevet at der 

kommer et punkt, hvor klienten ikke har kunne slippe tunge negative klodser i deres 

overbevisninger. Til stor frustration for klienten og jeg som behandler, da jeg kan se potientialet. Her 

er EFT- og Matrix Reimprinting det vildeste værktøj. Aldrig har jeg oplevet et kvantespring med mig 

selv så stor, som på denne tur. Man går virkelig ind og arbejder dybt og flytter nogle kæmpe klodser 

som er stagneret.

Det at være væk i 11 dage intens med andre mennesker, som man ikke nødvendigvis kender på 

forhånd, det at modtage denne fantastiske viden, samt det at behandle på andre og selv blive 

behandlet, er meget intens og er til dem der, virkelig ønsker at rykke i deres personlige udvikling.

Der er ingen overspringshandlinger, da du ikke kan tage hjem og putte dig ind i dine trygge gamle 

vaner. Derfor er det massivt den udvikling, der sker, da du er i processen 24/7. De andre, du er 

sammen med, rykker lige så meget, og er i deres proces, og det gør, at selve holdstemningen 

naturligt bliver utrolig omsorgsfuld og dejlig at være i.

Mette er en energisk underviser og har speederen i bund, da Mette er meget ambitiøs på sine egne 

og kursisterne vegne. Mette ønsker, du skal komme hjem med kufferten fuld af alle de nye 

redskaber, samt at du er vokset i dig selv ved at have sluppet negative overbevisninger. Mette er 

altid i godt humør, omsorgsfuld og har fingeren på, hvad gruppen skal nå, men også hvor hver 

kursist er i sin proces. Ud over at være i proces, arbejde på hinanden i gruppen og modtage 

fantastisk ny viden, planlægger Mette også nogle skønne ture rundt på smukke Mallorca. Mette har 

en kæmpe viden, som hun gerne deler ud af på sin kærlige omsorgsfulde måde, samt man ikke er i 

tvivl om at Mette vil hele holdet det bedste, også med smukke oplevelser på Mallorca. Hos Mette 

kan alt lade sig gøre, og det smitter af på resten af gruppen på en rigtig fin måde. Mette er skarp og 

humoristisk underviser med masser af hjertevarme.
Jeg kan virkelig varmt anbefale denne tur, samt Mette som underviser. " Isabel.

Har været med på første EFT/MR hold på Mallorca (september 2016) og kan på det varmeste 

anbefale det til alle, der har lyst til at tage et kæmpe skridt i egen personlig udvikling og/eller få 

effektive værktøjer til at hjælpe sig selv og andre.Det har været et yderst lærerigt, intenst, svært og 

sjovt opholdmed et fantastisk udbytte.

Mettes energiniveau er højt og det samme er ambitionerne på egne og elevernes vegne.

At være helt væk fra dagligdagens gøremål, gav den ekstra dimension med tid og plads til virkelig at 

rykke. Jeg blev provokeret og skubbet til på den fede måde - blidt og respektfuldt - og fik flyttet så 

meget på det personlige plan.

Til min klinik har jeg fået et nye værktøjer, som jeg tog i brug allerede første uge efter hjemkomst 

med markante resultater for klienten. Tak Mette for din åbne, ærlige og særlige facon. Du er helt 
speciel! Vi ses! /Liv

https://www.facebook.com/helene.juul.1

