
EnergipsykologiDanmark
EFT Luksus Boot Camp Mallorca 
for børn med forældre

EFT basis - en vifte af legende, kærlige øvelser, der 
tager udgangspunkt i at styrke dig, dit barn og jeres 
familiedynamik. 

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

D. 21. til 27. maj 2020



Velkommen
Som mor i en familie med til 3 døtre, hvoraf de to yngste er 
født med sjældne handicaps, levede vi fra dag til dag.                    
Vi så at sige overlevede og kunne ikke finde svar på vores 
udfordringer, da ingen havde tilstrækkelig viden til at 
hjælpe. 

Hver dag var fyldt med utryghed, der forplantede sig fra os 
til vores børn – og til sidste sendte mig ud på en lang rejse 
ind over utallige uddannelser i DK og udland.

I 2012 var jeg nået til England i min søgen, hvor jeg over 5 
dage fik ændret og sluppet dybe ar fra barndommen via EFT 
og Matrix Reimprinting.

Jeg tog min nye viden og mine nye redskaber med hjem og 
testede på mine børn, og jeg var overvældet.
Aldrig havde jeg oplevet et redskab så stærkt.

På basis af disse redskaber specialisere jeg mig i arbejdet 
med udfordrede børn og unge.



Kimen til dette Boot Camp
I 2015 blev jeg underviser i EFT under Karl Dawson (UK), 
der er en af de største i verden inden for dette felt - og 
medio 2015 så min uddannelse med udgangspunkt i EFT 
målrettet forældre og professionelle, dagens lys.
Denne uddannelse; EFTbørnekonsulentuddannelsen er 
siden vokset, så endnu en overbygning til EFT-
børneambassadør er blevet udviklet. 
Disse uddannelser er efterspurgte pga. den lette, 
kærlige og rummelige tilgang, hvorpå børn og unge 
bliver guidet ind i en ny forståelse for egne 
kompetencer, evner og gaver og derved skaber et trygt 
fundament hos et barn eller en ung. 

Men ikke alle ønsker denne rejse.
Så jeg har udviklet dette særlige Luksus Boot Camp til 
børn, unge, forældre, der ønsker at styrke 
familiedynamik og opnå en ny forståelse for egne og 
andres reaktioner og via disse redskaber lære at stå 
stærkt i sit eget lys. 

Et enestående afsæt for et barn, men så sandelig 
også for en ung og en voksen.

Forebyggende redskaber og metoder, vi alle burde 
lære i førskoleregi - men det er aldrig for sent at 
skabe nyt og forandre, og disse redskaber vil give jer 
et spændende og anderledes afsæt i forhold til 
fremtidig kommunikation - empati og forståelse –
også ud over familiens grænser.

Kærligt og blidt lærer I at komme ind til essens af 
det, der spiller falsk, og forstå/ændre via EFT og 
nært beslægtede modaliteter i Mallorcas magiske 
natur, som vi vil bruge flittigt.
Mallorca vil således være vores legeplads med 
masser af rum og plads til at vokse på alle planer.   



Afrejse/Hjemrejse
Vi flyver med Norwegian direkte - hurtigst og mest komfortabelt 
Afrejse fra Københavns Lufthavn d. 21.5.2020. Eksakte flyafgang 
følger senest d. 1.11.2019

En emotionel hjælper sørger for at samle jer i Kastrup Lufthavn, så 
I flyver ned til Mallorca som gruppe. 
Jeg tager imod jer, når I lander, hvorefter vi kører op til vores 
dejlige villa. 

Afrejse fra Mallorca d. 27.5.2020, hvor I bliver kørt til lufthavnen i 
Palma de Mallorca. Eksakte flyafgang følger senest d. 1.11.2019. 
Min hjælper følger med jer tilbage til København. 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 majvejret på Mallorca er behageligt for de fleste  - ikke for 
varmt, men alligevel varmt nok til, at det smager rigeligt af sommer, 
typisk omkring 25 grader i dagtimerne. Hyggelige lækroge, og naturen er 
tæt på os i form af gæs, ænder, får og et æsel.
I bliver indlogeret i dobbeltværelser. Der er internetforbindelse i villaen.

Vores Mallorcavilla ligger naturskønt, 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 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 se frem til 6 spændende dage 
med masser af oplevelser i afstressende rammer.   

Det tager en lille time at køre til vores villa.
Når vi ankommer, venter en lille forfriskning og en let anretning 
efter indlogering, og så vil I blive introduceret for hinanden, og der 
vil blive lavet madgrupper, da vi laver mad på skift til resten af 
gruppen. 

Hver dag vil blive en vekselvirkning mellem ture ud af huset og 
undervisning. Program tages med forbehold, da det ganske vist 
ikke er danske vejrforhold, men vejret er som udgangspunkt 
uforudsigeligt.  



Program

Dagligt program 

Kl.  8.00 Godmorgen 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, og strukturen kan ændre sig afhængig af 
gruppens ønsker og behov.  

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 10 
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                                                             
6 overnatninger på kursustedet                                                             
Morgenmad, frokost, aftensmad, mellemmåltider, 
frisk frugt                  
Drikkevarer: Vand, te, kaffe, øl, vin, saft, juice                                       
Udflugter (muligheder – ønsker fra gruppen 
modtages gerne)  
Tur i Drypstenshuler 
Trekkingtur i bjerge  
Marked/shoppe-tur
Strand og badning

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

Du bedes fremsende fulde navn som i pas til flybillet, der 
bestilles og fremsendes, når dit depositum er registreret.
Restbeløb skal være indbetalt allersenest d. 1.4.2020

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 udgifter til din flybillet 

Ved aflysning mindre end 3 måneder før afrejse til 
Mallorca, koster det dit depositum samt udgift til 
flybillet. 

Ved afbestilling mindre end 4 uger før afrejse til 
Mallorca: 
Kursusbeløb refunderes IKKE.

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 
7.500 kr. ved tilmelding inden d. 1.12.2019, 
herefter er prisen 9.000  kr. ved tilmelding inden d. 1.3.2020. 
Pris herefter 10.000 kr. . 

OBS. Tilmelder I jeres 4 personer samtidig er der prisreduktion 
på 1.000 kr. pr. person. 

”Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to 
climb a tree, it will live its whole life believing it is stupid.”

Albert Einstein

HUSK:
Det er aldrig for sent at skabe en smuk barndom. 

OBS OBS OBS op til 6 måneder efter jeres boot camp, kan I 
deltage ganske gratis i EFT basis klassen i Danmark.

EnergipsykologiDanmark

Mette Barfoed
Udsigten 68, Pedersborg

4180 Sorø
Mobil +45 24609837

mail@energipsykologidanmark.dk

CVR NR. 33298935

mailto:mail@energipsykologidanmark.dk

