EnergipsykologiDanmark
EFTMR-terapeut-uddannelsen
En sundhedsfaglig grunduddannelse og en game changer inden
for traumeterapi - opfylder krav til momsfritagelse og RAB
Din nye uddannelse består af:
EFT basis, niveau 1+2, introduktion til Matrix Remprinting

og Metasundhed:
3 intense dage, hvor du introduceres for en lang række
facetter inden for tapping.
Et stærkt første skridt inden til personlig udvikling eller et
professionelt supplement til dine nuværende
færdigheder.
International Certificering.

EFT avanceret/spirituel EFT – 2 dages overbygning.
”Who you are, is why you are here!”
Her bygger vi mere på din EFT, så du står endnu skarpere
med ekstra vinkler, flere redskaber – og herfra tager vi
afsættet over i dit livsformål – hvorfor er du her?
Privat/professionelt. Hvad skal du lære/løfte/bidrage med?
En spændende rejse ind i dig med indsigter, du kan bringe
videre og omsætte, så de passer ind i alt, der er dig og dit.
International certificering.
EFT Børnekonsulent.
Mit hjertebarn. I en omskiftelig verden, hvor trivsel og
rummelighed er nøgleord, vil du over to spændende dage
blive klædt solidt på til at møde barnet eller den unge uden
at dømme og herfra kunne løfte den enkelte, så barnet eller
den unge står stærkt i sig selv – ikke kun her og nu, men i
livet fremover.
Denne workshop er til forældre og bedsteforældre, men
også til professionelle, der kan skabe store skift i
undervisningsøjemed med denne brede vifte af EFT
redskaber og nært beslægtede modaliteter.
En oplagt uddannelse/efteruddannelse til alle, der
beskæftiger sig med børn og unge i hverdagen.
Her tager vi fat i diagnoseproblematikker, angst m.m.

Matrix Reimprinting (MR)

Undervisning

4 dages guld

Energipsykologi Danmark har den store ære at være
Danmarks ENESTE skole med tilladelse til at
undervise og certificere i Matrix Reimprinting. Din
underviser er EFT og Matrix Reimprinting master
trainer Mette Barfoed.
Der er 25 trænere worldwide med tilladelse til at
undervise i Matrix Reimprinting. Mette Barfoed er
eneste træner i Skandinavien.
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.

Transformer dine overbevisninger, transformer dit liv!
Matrix Reimprinting er det stærkeste
traumeterapeutiske redskab, jeg har mødt til dato, og
jeg er bestemt ikke alene.
Hele uddannelsen er kommet i stand baseret på
opfordringer fra kursister, der har mærket dette
fantastiske redskab på krop og i sind - og Matrix
Reimprinting er årsagen til, at EFTMR-terapeutuddannelsen i dag er en del af ZCT.s anerkendte
uddannelser. International certificering.
Mit første møde med Matrix Reimprinting slap angst,
OCD og en allergi.
Hvad kan 4 dage skabe for dig?

Velkommen til fremtidens energipsykologiske medicin.

MR – Fra ånd til Materie
Vores overbevisninger og beslutninger har dybe rødder i vores
indgang til dette liv, og du får her mulighed for at arbejde dig dybt
ned i de blokeringer, der er blevet dig, men som forhindrer dig i at
leve dit liv fuldt og helt i forhold til:
Relationer af enhver karakter
Separation fra andre, men også fra dig selv
Evnen til at være til stede i dig selv med alt, der er dig
At bære på unødig stress
At have overskud og lyst til livet med udgangspunkt i nye
overbevisninger
Denne workshop er et værdifuldt supplement til alle, ikke mindst
dig, der ønsker at blive gravid, er gravid, skal føde snart, har født,
har mistet et barn, har fået et anderledes barn, selv er
anderledes, har været igennem et svært fødselsforløb ind i dette
liv selv… 2 dage, der er meget intense og dybt transformerende.

MR – Psykisk førstehjælp
Stress, angst og depression
Over 3 dage bygges bro mellem det alternative og etablerede
system i forhold til at møde et menneske i krise. Uddannede
terapeuter og behandlere har som udgangspunkt lært at tackle
en krise under opbygning, også akut opståede situationer. Men
der er mange indgangsvinkler, og du vil introduceres til
indgangsvinkler, der ikke umiddelbart er oplagte, men giver dig
endnu mere dybde og styrke i dit arbejde med et menneske i
krise.
Målet med disse dage er at klæde dig professionelt på til at
møde enhver udfordring, der kommer til dig. At skabe tryghed
hos dig, så du kan skabe tryghed hos din klient.
Du introduceres til den trygge handleplan, ikke mindst i forhold
til stress, angst og depression.
Vi arbejder med overbevisninger og beslutninger og inddrager
en lang række metoder og modaliteter, der inddrages i rejsen
tilbage til livet som et helt menneske.

MR - Pengeflow
Har du et naturligt og sundt penge-flow i dit liv?
Hvis ikke, hvad begrænser dig?
Hvor mange bøger har du læst for at tiltrække penge?
Hor mange webinars og online programmer har du deltaget i, der
endnu ikke har hjulpet dig til at komme ud over rampen og få dit
penge-flow til at strømme?
Hvordan har du det med at tage imod?
Hvor villig er du til at finde ud af, hvor du skal ændre – og hvordan
– for at åbne energien?
Hvordan vil det være at leve et liv, der er fyldt med glæde, drive og
gå-på-mod, når vi taler om penge?
En inspirerende dag, hvor vi supplerer din EFT Matrix Reimprinting
med en lang række værdifulde værktøjer, der løfter dig energetisk
og åbner for nye muligheder for at tiltrække DIT penge-flow.
Intens overbygning på din EFT Matrix Reimprinting practitioner
status, hvor du får mulighed for at transformere blokerede
overbevisninger. MR - Pengeflow består af 1 dags undervisning.

MR - Supervisionsdage
Obligatoriske supervisionsdage 2x2 dage a 8 timers varighed
Disse dage er her, du får afprøvet dine kompetencer.
Intense dage, hvor der vil være vekselvirkning mellem live-demos udført af
jer og en skriftlig test, som vi gennemgår sammen.
Dine færdigheder bliver udfordret i kærligt plenum med ligestillede.

MR – Emotionel hjælper dage
At kunne møde et menneske, der er udfordret og kunne gribe uden at miste
sig selv.
I får mulighed for at vælge mellem at være emotionel hjælper enten
på et EFT basis hold af 3 dages varighed
eller på et Matrix Reimprinting practitioner hold af 4 dages varighed.
Et møde med dig selv som vejleder, behandler og terapeut.

Klinikvejledning
10 timers klinikvejledning er påkrævet.

Din underviser er ajour med regler, etik, GPDR og er
knivskarp og meget dygtig, så du bliver klædt godt på til
din nye EFTMR-terapeut-uddannelse.

Stemmens kraft, kroppens klang
Alt er energi, og med vibration og lyd tager vi fat på værdien i at nå ind
til essens – vores krop og sind.
Stemmen er uvurderlig og en skarp udtryksform, og vi arbejder os hen
mod, at du vibrerer fra din unikke frekvens i enhver henseende.
Klang kan gennemtrænge enhver substans, sætte molekyler i
bevægelse og forløse negative følelser eller traumatiske oplevelser
gemt på celleplan.
Vi arbejder såvel på fysiske issues som mentale.

Denne workshop er stærkt vanedannende og viser dig endnu engang
uvurderlige indgangsvinkler til traumeterapien hos udfordrede klienter.
2 transformerende dage, hvor du bliver præsenteret for en lang række
redskaber, der skaber flow og vibration i dig og dit felt.

Førstehjælp
Et førstehjælpskursus på min 6 timer er påkrævet.

Da kursister kommer fra hele landet, vil det være muligt at
deltage lokalt via Dansk Røde Kors.
Vi aftaler, hvilket kursus, du deltager i, og Energipsykologi
Danmark tilmelder og betaler.
Så det er nemt og bekvemt for dig.
Når du er færdig som EFTMR-terapeut er det påkrævet, at
du deltager i et førstehjælpskursus hver 2. år af min. 4
timers varighed.

Holistisk kostvejleder
3 dage DK–1 uge Mallorca
Holistisk kostvejleder-uddannelse – 50 timer
- men hvorfor holistisk kostvejleder?
Enhver kostvejleder tænker holistisk, men under denne
uddannelse går vi skridtet videre og inddrager en masse andre
vinkler/metoder til at skabe balance i krop og sind.
En holistisk uddannelse,som gør dig knivskarp i forhold til at
møde forandringer, der byder sig ind disse år;
stress, angst, depression – børn med diagnoser – og
naturligvis også de tunge klassikere, diabetes, overvægt,
hjertekarsygdomme…
Hvordan møder du klienten? Hvad har du tilladelse til at
vejlede i?
Holistisk kostvejledning er en del af din uddannelse, men
ønsker du at modtage diplom, er eksamen uden hjælpemidler
påkrævet.
Holistisk kostvejleder diplom-uddannelse er IKKE en del af
EFTMR-terapeut-uddannelsen.

Ønsker du denne eksamen, er det behæftet med en merudgift
på 1.000 kr.

Mallorca - Kostvejledermodul
Dette er dit luksusmodul.
Lise for krop og sjæl pakket ind i 26 timers kostvejledning
med holistisk tilgang på Mallorca.
Således masser af tid til dig og dine medkursister.
Læs mere om ophold i folder hos Energipsykologi Danmark.
Flere kursister har oplevet radikal ændring efter opholdet,
der får hele uddannelsen til at gå op i en højere enhed.

TRE – når vi ryster traumet af
Dette modul er endnu et essentielt supplement til
traumeterapien.
Du vil lære, at vi på ingen måde behøver at ryste for at få
vores traumer bearbejdet, men at ryste kan være essentielt
for nogle klienter.
Så her får du en basis introduktion til dette værdifulde
redskaber, som du efterfølgende kan integrere i din terapi,
og det bedste skridt for enhver terapeut er naturligvis at
mærke effekt på egen krop.
Dette modul består af 2 dage.

ZCT - din forening er
vigtig
Når du går tilmelder dig denne uddannelse, vil du have brug
for en forening.
ZCT, der har godkendt EFTMR-terapeut-uddannelsen
udfylder den rolle.
Pris ca. 500 kr. årligt som EFTMR-terapeut-elev.
Du bedes derfor straks efter tilmelding til uddannelsen
kontakte
Anette Hansen, formand for CT
Tlf. 21490779
Anette kan ligeledes kontaktes
mandag + torsdag mellem kl. 8 og 10.
Eller via mail:
admin@zct.dk

Anette vil bede dig tilmelde di

Prøver, klientcases, egenbehandling og
eksamen:
Efter din basis EFT: skriftlig multiple choise test, der skal
være bestået inden endelig eksamen til EFTMR-terapeut.
Kan udføres hjemme .
Skriftlig prøve efter kostkursus 1. del.
Kan udføres hjemme.

Hvor skal vi hen?
Denne uddannelse er stadig ny i DK, så prisen er særdeles attraktiv
lige nu.
Prisen vil dog blive reguleret opad hen ad vejen.
Drømmer du om
- et skift i dit privatliv
- i dit professionelle virke
- et supplement til det, du beskæftiger dig med nu,

10 egen-sessioner udført af andre EFT Matrix Reimprinting
practitioners eller EFTMR-terapeuter.

så kontakt Energipsykologi Danmark.

35 dokumenterede klientsessioner.

Vi går målrettet efter at uddanne Danmarks stærkeste
traumeterapeuter.

Skriftlig eksamen bestående af 5 sessioner på
eksamensklient.
(Min. 10 sider).

Vil du være med up front i en tid, hvor dit håndværk som terapeut
kan bruges hvor som helst og når som helst?

Afsluttende mundtlig eksamen ca. 45 minutter-1 times
varlighed.
Her redegør du for behandlingsforløb sammen med min
klient.

EFTMR-terapi er tt trygt behandlingsredskab i 1:1 forløb on-line, så
hvad fremtiden end byder ind med, har du altid mulighed for at
arbejde hjemmefra, hvad enten hjemmefra er DK eller måske et
helt andet sted i verden.

Hvad koster uddannelsen?

EnergipsykologiDanmark

Uddannelsen koster 30.000 kr.

Du betaler 3.000 kr. ved tilmelding.
Restbeløb op til de 30.000 kr. kan afdrages over max. 18
måneder.
Du kan ikke gå top til afsluttende eksamen, før du har betalt
den fulde uddannelse.
Merit er mulig.
Kontakt Energipsykologi Danmark for information ift. dette.
For at opnå status som Sundhedsfaglig grunduddannelse er
Anatomi, fysiologi og Patologi i alt 300 timer påkrævet
Online er tilladt, dog ikke alle udbydere, kontakt
Energipsykologi Danmark for information.
Samme vilkår for 50 timers psykologi.
Husk merit er mulig.
Du har 2 år til at gennemføre hele uddannelsen.

Overnatning på kursussted er en mulighed
– ganske uden beregning

Mette Barfoed
Hjortevej 7
4690 Haslev
Mobil +45 24609837

mail@energipsykologidanmark.dk
CVR NR. 33298935

