
EnergipsykologiDanmark
EFTMR-Traumeterapeut-
uddannelsen

Hvad er en EFTMR-Traumeterapeut – og hvad kan en EFTMR-
Traumeterapeut?
Denne folder giver dig et indblik i uddannelsens fag og 
muligheder. 

Vi har samlet cremen af moderne traumeterapi i en stor 
sundhedsfaglig grunduddannelse.
Vi arbejder kognitivt, metakognitivt, med vibration, frekvens, 
med holistisk kost, med segmenter fra NLP og fra kinesisk 
medicin, med hypnoterapi og regressionsterapi. 
Vi møder krop og sind med stor respekt, så transformation 
finder sted i det trygge rum.



EFT basis – 3 dages intro til  traumeterapien. 
Alle kan tappe, så hvorfor er det overhovedet med i vores 
uddannelse?
Du vil lynhurtigt erfare, at EFT er meget mere end simpel 
tapping. Over 3 intense dage føres du ind i traumeterapien 
og lærer at udnytte de basale principper. 
Finde overbevisninger, skabe kognitive skift, arbejde med 
allergi, fobi, afhængighed, (par)forhold, fysiske udfordringer 
og meget mere. ….

Metasundhed: 
En spændende analysemodel, der lærer dig at forstå 
symptomer og bagvedliggende årsag og kommunikere med 
kroppen. 
Metasundhed kan inddrages i enhver behandling, fordi 
klienten får en større forståelse for ubehag og symptomer, 
og fordi du via Metasundhed får hurtigere adgang til 
klientens traumer. 
Du lærer at identificere forskellige sygdomsaspekter, 
konflikter, symptomer; stress/regenerationsfase, 
organer/hjernelag samt mikroorganismer.



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 til børn og unge.                                                                                                        
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. 
3 intense dage, hvor du som terapeut skal forberede dig på 
at blive stærkt forbundet med dit indre barn via en bred 
vifte af redskaber relateret til din EFT. 
De to første dage bliver du fyldt med inspiration, 
transformation og læring. 
Den sidste dag er din mulighed for at integrere 
undervisning til børn og unge fra din uddannelse.                                                  



Matrix Reimprinting (MR)
4 dages guld 

Transformer dine overbevisninger, transformer dit liv!
Matrix Reimprinting er ganske enkelt unikt. 
Transformerer i et enestående tempo, og Matrix 
Reimprinting er ganske enkelt en gamechanger inden for 
moderne traumeterapi og er så at sige roden i EFTMR-
Traumeterapeutuddannelsen. 

Fra denne basis bygger vi specialer på og gør dig 
knivskarp som traumeterapeut.

Mit første møde med Matrix Reimprinting slap angst, 
OCD og en allergi.

Hvad kan disse dage skabe for dig og dine klienter?
Vi opfordrer vores kursister til at gentage dette modul. 
Det er ganske gratis.
Velkommen til fremtidens behandlingsform. 

Undervisning
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.
Ved deltagelse på dette modul certificeres du af EFT 
master Karl Dawsons internationale akademi 
EFTMRA. Karl Dawson er en af de få EFT-Founding
mestre, der er i verden, og Karl Dawson er ligeledes 
udvikler af Matrix Reimprinting. 



MR – Din Fødselsrejse  

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 overbygning  er et værdifuldt supplement til alle, da vores fødsel er 
vores indgang til livet, men disse to dage er også essentielle for de 
klienter, der ønsker at blive gravide, er gravide, 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.  
90% af sessioner kan føres ned til vores fødselsrejse



MR – Psykisk førstehjælp
Stress, angst og depression
Over 2 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 – Dit perfekte 
(par)forhold
S2 dage, hvor vi graver ned i relationer. 
Vores forhold til alt og alle – og allervigtigst relationen til – os selv. 
Så hvilke konklusioner, dømmende energier separerer os fra os selv og 
andre – oversat – hvad forhindrer dig i at finde det perfekte forhold 
uden at dømme, separere og konkludere?
Hvad har du besluttet om dig selv og alle andre?
Hvor sidder du fast, der forhindrer i at modtage og ikke give 
(k)ærlighed, fortrolighed, hengivenhed, sex…..?
Hvor mange vælger hellere et dårligt forhold end intet forhold?
Hvor mange vælger intet forhold baseret på erfaringer, spejlinger, angst 
for at….?
Når du finder vejen ind til dig selv, finder du vejen til alle andre.
Lyder enkelt…2 dage med fokus på den essentielle relation.
Du kan forvente masser af grin, måske en lille tåre, men også mulighed 
for at finde vejen ind til dit autentiske jeg med en ny bevidsthed og et 
nyt mod til at stå i alt, der er dig.
Tid til at finde friheden i dig, dit (par)forhold og dine øvrige relationer, 
og hvordan du integrerer relationen i dit EFTMR-Traumeterapeut-
arbejde. 



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?
Hvor 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 EFTMR-
Traumeterapeutuddannelse med en lang række værdifulde værktøjer, der 
løfter dig energetisk og åbner for nye muligheder for at tiltrække DIT penge-
flow.

Transformation af blokerede overbevisninger. 

MR - Pengeflow består af 1 dags undervisning.



Matrix Reimprinting – Master Class

Obligatoriske supervisionsdage 2 x 2 dage af 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.  



Matrix Lydterapi
Alt er energi – og al energi vibrerer fra en særlig sekvens.                
Denne frekvens har en lyd. Det er ikke ensbetydende med, at 
vi kan høre den, men den er der.
Vores krop, organer muskler, sener, knogler og blod – og alt 
omkring os har således en specifik frekvens – dette inkluderer 
også vores tanker og følelser.
Når vi møder udfordringer i livet og sidder fast, kan vi tilføre 
vibrationer og svingninger, der uendelig blidt og uden 
bivirkninger kan opløse blokeringer, frigive affaldsstoffer og 
sænke stressniveau.
Du vil lære at arbejde med en lang række redskaber, der 
vibrerer og giver lyd, også med din stemme. Stemmen er 
uvurderlig og en skarp udtryksform, og mange af os slipper, 
når vi lærer at arbejde med vores personlige udtryk, vores 
stemme.
Lyd kan gennemtrænge enhver substans, sætte molekyler i 
bevægelse og forløse negative følelser eller traumatiske 
oplevelser gemt på celleplan.

Disse redskaber er uvurderlige i dit arbejde med dine klienter.     

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. Du betaler selv for dit 
førstehjælpskursus, det koster ca. 550 kr. 

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 – 7 
dage Mallorca

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… 
Du vil også præsenteres for magnetterapien.

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.  

På Mallorca vil du præsenteres for Ayurveda og lære en række 
hands-on-processer.

Mallorca - Kostvejledermodul 

Dette er dit luksusmodul. 
Masser af spænende læring og tid til dig og dine 
medkursister.
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.

Du vil ligeledes introduceres til No Stress Code og
den polyvagale teori af Stephen Porges. 

TRE er dit nye selvhjælpsredskab, og det bedste skridt for 
enhver terapeut er naturligvis at mærke effekt på egen 
krop.

Dette modul består af 2 dage.

Danske Terapeuter
Din forening er vigtig
Vi er samarbejdende skole med Danske Terapeuter, og for 
at sikre både dig og dine fremtidige klienter, er det 
påkrævet, at du ved tilmelding til uddannelsen, kontakter 
Danske Terapeuter og bliver registreret som elev.  

Pris ca. 550 kr. årligt som EFTMR-traumeterapeut-elev.

Danske Terapeuter kontaktes på
Telefon 70 27 88 50
Du bedes herefter meddele Energipsykologi Danmark, at
du er meldt ind og registreret hos Danske Terapeuter. 

Danske Terapeuter er en stærk og veletableret 
organisation, og vi er stolte af at være en del af Danske 
Terapeuter, der er endnu et kvalitetsstempel til din 
uddannelse.  

Anette vil bede dig tilmelde di



Prøver, klientcases, egenbehandling og 
eksamen:
Efter din basis EFT fremsendes en multiple choise test. Skal være 
bestået inden endelig eksamen. Kan udføres hjemme.

Matrix Reimprinting Master Class, live demos med feedback. 

Skriftlig prøve efter kostkursus 1. del. Kan udføres hjemme.

10 egen-sessioner. Du modtager behandling fra dine medkursister.

35 dokumenterede klientsessioner. 

Skriftlig eksamen bestående af 5 sessioner på eksamensklient. 
(Min. 10 sider). 
Afsluttende mundtlig eksamen. Her redegør du for behandlings-
forløb sammen med min klient.

Uddannelsens opbygning: 
EFT basis – herfra adgang til samtlige EFT overbygninger. Og Matrix 
Reimprinting basis. 
Matrix Reimprinting, 4 dages basis, før du kan deltage i Matrix 
Reimprinting overbygninger.
TRE, Matrix Lydterapi, Metasundhed og Holistisk kostvejlederdel 
kræver ikke, at du har gennemført EFT eller Matrix Reimprinting, så 
det er også tilladt at starte uddannelse her. Dit valg.

Traumeterapien vokser støt
Vil du ud af hamsterhjulet og "bliv herre" i eget liv

Sammensætning af uddannelse og fag er en liga for sig og er 

den eneste af sin slags herhjemme.

EFTMR-Traumeterapeutuddannelsen bygger ikke blot bro 

ved inklusion af sundhedsfaglige fag, men er en holistisk 

uddannelse, hvor du har et utal af tilgange til at møde din 

klient.

Således en uddannelse, der giver mening for dig, der er i 

begge verdener, og som ønsker at skabe en ny professionel 
levevej.

Kom med - og mød ligesindede, der som dig er klar til at 

gøre noget for sig selv og blive herre i eget liv!

Vi går målrettet efter at uddanne Danmarks stærkeste 

traumeterapeuter!

Vil du være med up front?

EFTMR-Traumeterapeut-uddannelsen åbner mulighed for at 

arbejde hjemmefra, hvad enten hjemmefra er i Danmark eller 

et andet sted i verden, da du også kan tilbyde 1:1 

onlineforløb til dine klienter. EFTMR-

Traumeterapeutuddannelsen er i visionær uddannelse på alle 

planer, som du kan tilpasse dine ressourcer, ønsker og behov. 

En frihed, som mange drømmer om. Drømmer du? Så 
kontakt os, så skaber vi i fællesskab base for en ny platform.    



Hvad koster det? 
EFTMR-Traumeterapeutuddannelsen koster 45.000 kr..

Du betaler 3.000 kr. ved tilmelding.
Restbeløb kan afdrages over max. 24 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.
Psykologi 50 timer – kontakt os for info 
Husk merit er mulig.    
Du har 3 år til at gennemføre uddannelsen.
Har du sundhedsfaglige fag og er berettiget til merit, har du 2 
år til at gennemføre uddannelsen
De sundhedsfaglig fag er ikke en del af uddannelsesprisen.

Overnatning på kursussted er en mulighed
– vi charger dig 100 kr. for overnatning i feltseng i kursuslokale. 
Der er tekøkken, toilet og mulighed for bad i hovedhus.                                                                      

EnergipsykologiDanmark

Mette Barfoed
Hjortevej 7

4690 Haslev
Mobil +45 24609837

mail@traumeterapeuter.dk

CVR NR. 33298935

mailto:mail@energipsykologidanmark.dk

